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RESUMO 

 

Nos últimos anos, a demanda no mercado nacional e internacional por queijos artesanais têm 

aumentado, entretanto, alguns entraves com relação à contaminação microbiológica nesta 

matriz alimentícia, ainda necessitam serem pesquisados, visando dentre outros fatores, a 

obtenção de um produto seguro do ponto de vista microbiológico para o consumidor. Em 

Sergipe, a cidade de Nossa Senhora da Glória, se destaca como o maior polo leiteiro do estado. 

Sendo que, uma parte significativa da produção leiteira do município é empregada para a 

produção de queijos artesanais. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo, avaliar a 

influência da concentração de NaCl e da maturação sobre a microbiota endógena do queijo 

coalho artesanal desenvolvido com leite cru proveniente de um produtor do Alto Sertão 

Sergipano. A metodologia aplicada foi desenvolvida a partir de três tratamentos de salga (T1: 

0,5% (controle); T2: 1,0% e T3: 1,5%) no queijo coalho artesanal em quatro diferentes tempos 

de maturação (0, 15, 30 e 45 dias) com condições controladas de temperatura (10 ± 1,5 °C) e 

de umidade (45 ± 5%), onde foram efetuadas análises microbiológicas para quantificar a 

microbiota endógena patogênicas e/ou deteriorantes (bactérias ácido láticas, Salmonella spp., 

coliformes termotolerantes e Listeria monocytogenes) presentes no leite cru  utilizado como 

matéria-prima e do queijo coalho artesanal. A partir dos resultados encontrados foi possível 

constar que, a adição de NaCl e os diferentes tempos de maturação influenciaram de forma 

significativa (p≤0,05) na multiplicação dos microrganismos analisados. Sendo possível 

verificar que, durante os 45 de maturação, o melhor tratamento aplicado na produção de queijo 

coalho artesanal maturado foi o produzido com a adição de 1,0% de cloreto de sódio 

(Tratamento 2), obtendo a menor contagem de bactérias patogênicas e/ou deteriorantes ao final 

da maturação. Ademais, os resultados sugerem que este tratamento pode proporcionar uma 

maior estabilidade microbiológica ao queijo coalho artesanal, possibilitando assim, agregar 

uma maior segurança microbiológica para o consumidor, além de fortalecer os valores 

socioculturais e econômico da região do alto sertão sergipano.  

 

Palavras-chave: Derivado lácteo, Bactérias patogênicas e deteriorantes, shelf life.  

 



ABSTRACT 

 

In recent years, the demand in the national and international market for artisanal cheeses has 

increased, however, some obstacles regarding microbiological contamination in this food 

matrix, still need to be researched, aiming, among other factors, to obtain a safe product from 

the point of microbiological for the consumer. In Sergipe, the city of Nossa Senhora da Glória 

stands out as the largest dairy center in the state. A significant part of the town's dairy is used 

for the production of artisanal cheeses. This, this work aimed to evaluate the influence of NaCl 

concentration and construction on the endogenous microbiota of artisanal coalho cheese 

developed with raw milk from producers in the high Sergipe region. The methodology applied 

was developed from three salting treatments (T1: 0.5% (control); T2: 1.0% and T3: 1.5%) in 

artisanal coalho cheese at different development times (0.15, 30, and 45) with controlled 

conditions in humidity ( 45 ± 5 %)  and temperature (10 ± 1,5 °C), where they were quantified 

and tested for ± endogenous microbiota (acidic acid bacteria), Salmonella spp. , thermotolerant 

coliforms and Listeria monocytogenes) for raw milk used as raw material and artisanal coalho 

cheese. rom the results found, it was possible to verify that the addition of NaCl and the different 

evaluation times can significantly influence (p≤0.05) the multiplication of clinical tests. It was 

possible to verify that the best treatment applied to the production of mature artisanal coalho 

cheese was the one with the addition of 1.0% of NaCl (Treatment 2) and 45 days of maturation, 

which obtained a lower bacterial count and/or spoilage. The results suggest that this treatment 

can provide greater microbial stability, and greater microbiological protection to the consumer, 

in addition to intensifying the socio-cultural and economic values of Sergipe's hinterland. 

 

Key words: Dairy derivative, pathogenic and spoilage bacteria, shelf life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Embora seja o menor estado da federação brasileiria,  a produção leiteira de Sergipe no 

1º trimestre de 2021 alcançou 69.237 milhões de litros (IBGE, 2021). Em Sergipe, a cidade de 

Nossa Senhora da Glória se destaca como o maior polo leiteiro do estado. Segundo Cavalcante 

(2005) estima-se que cerca de 40% a 50% da produção de leite do Nordeste seja destinado à 

produção de queijo coalho artesanal. 

Conforme a Lei Estadual Nº 8.523 de 29 de abril de 2019, é considerado como queijo 

coalho artesanal, dentre outras características, o produzido no estado de Sergipe, com leite 

fresco e cru de bovinos e bubalinos, de consistência firme, com atributos sensoriais de cor e 

sabor específico, massa uniforme, sem corantes e conservantes, com ou sem olhaduras 

mecânicas, (SERGIPE, 2019). 

Ainda que o processamento na produção de queijo coalho artesanal seja teoricamente e 

tecnicamente um processo simples, ao decorrer dos últimos anos, a sua produção vem buscando 

gradativamente ser melhorada e aperfeiçoada no que diz respeito aos critérios relacionados a 

qualidade do produto, para assim, atender as necessidades, desejos e segurança do consumidor, 

além de seguir corretamente os critérios estabelecidos pela legislação vigente como, por 

exemplo, a aquisição do Selo Arte, um certificado que assegura que o produto foi produzido de 

forma artesanal e com a garantia de um alimento seguro para o consumidor (CAVALCANTE, 

2017; TEIXEIRA & OLIVEIRA, 2013; BRASIL, 2019). Porém, os critérios de qualidade têm 

gerado, quase sempre, um empecilho para o progresso da sua comercialização (NASSU; 

MACEDO; LIMA, 2006), principalmente com relação aos parâmetros microbiológicos. 

Em relação à qualidade microbiológica de queijo coalho artesanal, diferentes trabalhos 

na literatura reportam sobre a ocorrência de padrões microbiológicos com limites superiores ao 

preconizados pela legislação vigente (BOMFIM et al., 2020; SOUZA, 2019; ARAGÃO et al., 

2020). Entretanto, pode-se constar que estes parâmetros microbiológicos para o queijo coalho 

artesanal são moderadamente pequenos e/ou desatualizados para o estado de Sergipe, quando 

comparado aos outros estados do Brasil.   

Neste contexto, o diagnóstico da qualidade microbiológica no queijo coalho artesanal 

maturado produzidos em Nossa Senhora da Glória, maior polo leiteiro do estado de Sergipe, 

pode contribuir para oferecer ao produto maior segurança, com melhor estabilidade 

microbiológica, e avaliar possíveis não conformidades nas amostras analisadas com relação a 

estes parâmetros estabelecidos pela legislação vigente.  

 

https://www.sinonimos.com.br/empecilho/
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 QUEIJO COALHO ARTESANAL  

 

O queijo coalho artesanal é fabricado com leite integral, sendo fresco, cru ou com a 

aplicação de um tratamento térmico simples como, por exemplo a pasteurização, em escala 

pequena de produção, que deve dispor de micro ou pequena estrutura física, preparado por 

métodos tradicionais, com vinculação e valorização territorial, regional ou cultural que lhe 

proporciona identidade, tendo vínculo com o território de origem, conforme Regulamento 

Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ) (BRASIL,2019).  

Os atributos sensoriais requisitados do queijo coalho artesanal, incluem uma 

consistência semidura e/ou elástica; textura compacta e macia, exibindo uma coloração branco 

amarelado uniforme; sabor brando e ligeiramente ácido, podendo ser salgado; odor 

vertiginosamente ácido, assemelhando-se a massa coagulada; crosta: fina, sem trinca, não sendo 

usual a formação de casca bem definida; as olhaduras quando existentes, devem ser pequenas, 

o formato e peso são variáveis (BRASIL, 2001). 

 A fabricação do queijo coalho artesanal com leite cru pode ser aplicado, desde que 

utilizem a etapa de maturação por um período inferior a 60 (sessenta) dias, e quando estudos 

técnico-científicos comprovarem que a diminuição do período de maturação não compromete 

a qualidade e a inocuidade do produto, ficando restringida a queijarias localizadas em regiões 

de indicação geográfica legalizada ou tradicionalmente reconhecida e em propriedade 

oficialmente certificada como livre de tuberculose e brucelose (BRASIL, 2011).  

 

2.2 PRODUÇÃO DE QUEIJO DE COALHO EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA-SE 

 

No Brasil, a região nordestina é a que mais se destaca pela alta quantidade de queijo 

coalho artesanal produzido, embora a produção destes queijos tenha se estendido para outras 

regiões do Brasil. Dentre as regiões do nordeste brasileiro, o estado de Sergipe, mais 

precisamente na região do semiárido, tem-se a maior bacia leiteira da região, tendo como 

principal produtor, o município de Nossa Senhora da Glória (JESUS et al., 2018). 

A cidade de Nossa Senhora da Glória, considerada a capital do leite do Alto Sertão 

Sergipano, possui uma área de 756,49 km2, ficando a 126 km de distância da cidade de Aracaju, 

a capital do estado. Destaca-se que, a produção leiteira deste município chegou a um total de 

34.276 (x 1000) litros em 2017 (BRASIL, 2019; IBGE, 2017). A tradicional produção de 

https://www.sinonimos.com.br/diminuicao/
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queijos artesanais no Alto Sertão de Sergipe ganhou a abordagem política do arranjo produtivo 

local, em 2007, como política pública de integração de ações convergentes e complementares, 

para potencializar os recursos técnicos, financeiros e de infraestrutura do estado (VIEIRA & 

SOARES, 2019). 

No município de Nossa Senhora da Glória cerca de 50 a 70% da produção de queijos, 

dentre estes, o queijo coalho artesanal, são absorvidos pelas pequenas indústrias, chamadas 

popularmente de fabriquetas. O consumo desta produção ocorre em parte, pela população do 

próprio município e parcialmente pela capital do estado (Aracaju) e por outros municípios dos 

estados nordestinos (MENEZES, 2004).  

No entanto, embora a cidade de Nossa Senhora da Glória, apresente importante destaque 

na produção de queijo coalho artesanal no estado de Sergipe, é possível encontrar na literatura, 

trabalhos que mencionam as deficiências no arranjo produtivo, notadamente no que se refere 

aos padrões de higiene na coleta e manuseio, nas condições técnicas de fabricação, no 

acondicionamento e na conservação do queijo coalho artesanal  e/ ou da matéria-prima utilizada 

para a fabricação desta matriz alimentícia, fatores estes que podem favorecer para a 

contaminação microbiana (MELO, 2020; SANTOS, 2020). 

O queijo coalho artesanal contaminado por microrganismos contaminantes pode causar 

modificações indesejáveis no aspecto sensorial, riscos para a saúde do consumidor através de 

infecções e intoxicações alimentares, além de alterações indesejáveis nos parâmetros físico-

químico (ECKERT & WEBBER, 2016).  

Todos esses fatores limitam a comercialização do queijo coalho artesanal, afetando 

diretamente e/ou indiretamente à economia da região do Alto Sertão Sergipano. Além disso, é 

possível observar que, em geral, não há um controle sobre as condições de sanidade do gado 

leiteiro e se este queijo atende às recomendações técnicas contidas em normas e regulamentos 

sanitários em vigor (SANTOS et al., 2008; FRAGA et al., 2019). 

 

2.3 PROCESSAMENTO DO QUEIJO COALHO ARTESANAL  

 

A Figura 1 apresenta o fluxograma geral de produção para queijo coalho artesanal, mas 

vale ressaltar que, para a fabricação desta matriz alimentícia, existe uma particularidade para 

cada região, isso acontece porque existe o diferencial do “saber fazer”, podendo ter 

modificações de uma ou mais etapas de processamento. 
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Figura 1- Fluxograma de produção de queijo coalho. 

 

Fonte: Dantas, 2012. 

 

Para a produção de queijo coalho é necessário que o leite tenha uma boa qualidade, e se, 

caso, não for utilizado na produção diretamente após a ordenha, é primordial que seja 

armazenado em temperatura de até dez grau Celsius (10 °C) para inibir a velocidade de 

multiplicação de microrganismos patogênicos e deteriorantes existentes na matéria-prima. 
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https://www.sinonimos.com.br/se-2/
https://www.sinonimos.com.br/caso/
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Durante a recepção do leite, o teor de gordura deve ser padronizado para 3,2% a 3,4%, 

pois a gordura desempenha um papel importante nas propriedades sensoriais do produto. Em 

seguida o leite deve ser pesado e filtrado em equipamentos ou utensílios estabelecidos para este 

fim antes do processamento, sendo esta etapa importante para fazer a remoção de eventuais 

sujeiras como, por exemplo, o pelo do próprio animal (BARROS, 2019). 

Em seguida ocorre o processo de pasteurização do leite a 65 °C por um período de 30 

min como forma de inativar microrganismos patogênicos e diminuir a contagem de 

microrganismos deteriorantes no leite. Posteriormente, ocorre a adição de coalho ou outras 

enzimas no leite pasteurizado. A adição do coalho tem como finalidade principal concentrar as 

proteínas e reter a gordura do leite. Após esta etapa é realizado o corte da coalhada, que tem 

como função, retirar a maior quantidade de soro da massa (NASSU; MACEDO; LIMA, 2006; 

GOMES et al., 2020). Posteriormente ocorre o processo de mexedura e drenagem, que tem 

como objetivo, fornecer consistência aos grãos de coalho e promover a retirada parcial do soro 

de leite, respectivamente. Durante este processo, ocorre a retirada de cerca de 90% do soro 

presente no recipiente, com posterior etapa de salga (SANTOS, 2019; TEIXEIRA, 2017). A 

etapa de salga ocorre com a adição de cloreto de sódio (NaCl), que além de fornecer sabor, 

também auxilia na preservação do queijo com a inibição do crescimento microbiano 

(JOHNSON et al., 2009; HACHIYA, 2015). Em sequência é realizada a moldagem e 

prensagem mecânica, que consiste em dar o formato ao queijo (VIDAL, 2011). 

O aroma e o sabor do queijo de coalho são obtidos na etapa de maturação, geralmente 

utiliza-se câmara refrigerada com temperaturas entre 10 °C a 12 °C (SILVA, 2016).  

 

2.4 MATURAÇÃO DE QUEIJOS 

 

A maturação é uma técnica empregada para aprimorar a qualidade microbiológica pela 

combinação de fatores físico-químicos e microbiológicos, sendo primordiais para a segurança 

microbiológica de algumas variedades de queijos como, por exemplo, o queijo coalho artesanal, 

visto que, são normalmente produzidos a partir de leite cru que contém, em geral, uma 

contaminação microbiana inicial elevada (BRUMANO, 2016).  

Geralmente, o processo de maturação engloba uma sequência de procedimentos 

bioquímicos, microbiológicos e físicos que acontece na maioria dos queijos (PINHEIRO, 

2018). Nos queijos, a aplicação desses processos causa alteração na composição química, 

principalmente no que se refere ao quesito nutricional relacionado aos carboidratos, proteínas 

e lipídeos (PERRY, 2004; FERNANDES, 2018). Para cada tipo de queijo o período de 
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maturação pode variar, e é neste elo diferencial que a textura e os atributos sensoriais são 

desenvolvidas, proporcionado características únicas para cada tipo (PERRY,2004; AZARIAS, 

2017).  

Na Figura 2 é possível verificar as principais alterações bioquímicas que acontecem 

durante o período de maturação em queijos. 

 

Figura 2 - Esquema bioquímico durante a maturação do queijo. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brandielli (2016) adaptado de McSWEENEY (2004). 

 

Durante a maturação, a glicólise, proteólise e lipólise são as reações primordiais da etapa 

bioquímica, onde por meio das ações microbiológicas, presente naturalmente no queijo, e 

enzimas específicas, acabam gerando a concentração de algumas substâncias como aldeídos, 

cetonas, ácidos graxos livres, peptídeos, dentre outras, que estão ligadas diretamente com o 

sabor, aroma, textura e plasticidade do produto final (STRÖHER et al., 2020).  

Para que o processo de maturação possa ocorrer de forma desejável, é necessário 

considerar alguns fatores como a temperatura, umidade do ambiente, composição química da 
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coalhada e da microbiota residual da coalhada (ORDÓNEZ, 2005; SANTOS, 2016), fatores 

estes que podem favorecer para as mudanças desejáveis no produto final. 

 

2.4.1 Glicólise 

 

No queijo, a lactose é o principal carboidrato presente, onde sua molécula é degradada 

via fermentação lática, na maturação. Cerca de 98% desse carboidrato é retirado junto com o 

soro, sendo que o restante da lactose residual é degradado por bactérias endógenas do próprio 

leite e/ou cultura lática adicionadas, resultando na produção de ácido lático (BENEVENUTO 

et al., 2020).  

Na reação primária da glicólise acontece a conversão da lactose em lactato por meio de 

bactérias lácticas, ressaltando que as bactérias homofermentativas produzem além de ácido 

láctico, baixa quantidades de produtos secundários, enquanto que as bactérias 

heterofermentativas geram ácido láctico, diacetil, ácido acético, etano, dióxido de carbono e 

outras substâncias em proporções menores (LUNARDI et al., 2021; BRANDIELLI, 2016). O 

ácido lático resultante do processo inicial da glicose é então alterado por reações secundárias, 

desenvolvendo novos compostos que influenciam para a produção do aroma e sabor dos queijos 

(COSTA, 2012; BRANDIELLI, 2016). 

Com a produção do ácido lático ocorre um decréscimo do pH rapidamente, afetando de 

maneira significativa o crescimento de microrganismos deteriorantes e patogênicos 

(FIGUEIREDO, 2018). Além disso, o nível de acidificação da coalhada é um aspecto 

importante na determinação do teor de umidade, e também contribui em pequena proporção no 

grau de proteólise durante a maturação do queijo, pois determina de certa forma o nível de 

desmineralização da caseína, elemento este que aumenta o grau de suscetibilidade da coalhada 

às enzimas proteolíticas (proteases) e determina a quantidade de enzima coagulante que será 

retida (ORDÓÑEZ, 2005; BENEVENUTO et al., 2020). 

Durante a etapa da glicólise, tem-se também a racemização, resultado da isomerização 

do L-lactato em D-lactato, sendo que em queijos processados com leite cru é mais comum 

detectar a presença do último composto (LUNARDI et al., 2021). A racemização do L-lactato 

engloba a oxidação por meio da ação enzimática envolvendo a L-lactato desidrogenase, 

originando o piruvato, que é reduzido em seguida para a forma de D-Lactato pela atividade da 

enzima, D-lactato desidrogenase (MCSWEENEY, 2004; MCSWEENEY & SOUSA, 2000; 

FIGUEIREDO, 2018). A mistura enantiomericamente pura de L-lactato é modificada para a 

mistura racêmica D-lactato porque a solubilidade do D-lactato de cálcio é menor que a do L-
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lactato de cálcio, isso acaba sendo propício para a formação de cristal de cálcio constituído por 

D-lactato, que aparecem na superfície queijo com a aparência de manchas brancas 

(MCSWEENEY, 2004; FIGUEIREDO, 2018). 

Em termos comparativos com a proteólise e lipólise, a glicólise tem pouca contribuição 

para desenvolvimento de sabores. Entretanto, é de suma importância para a regulação das 

demais reações bioquímicas e controle de microrganismos contaminantes, uma vez que, 

estabelece o pH do queijo (WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006; BRANDIELLI, 2016). 

 

2.4.2 Proteólise 

 

Na maturação dos queijos, a proteólise faz parte do processo bioquímico que 

corresponde a degradação da proteína, transformando-a em aminoácidos livres e peptídeos de 

médio e baixo peso molecular (KATSUDA et al., 2019). Esta hidrólise é desencadeada através 

da ação de enzimas presentes no leite e coagulantes, além de enzimas microbianas, provenientes 

de bactérias lácticas inseridas no processamento do queijo (CARNEIRO, 2020). Devido à 

degradação desse grupo de proteínas, são desenvolvidos compostos responsáveis pelo sabor e 

aroma específicos do queijo e alterações na textura do produto (WOLF et al., 2010; GARCIA 

et al., 2012; BEZERRA, 2015). 

As enzimas responsáveis pela proteólise podem ser divididas em duas categorias: 

endoproteases e exopeptidases. As endoproteases cliva a cadeia polipeptídica em ligações 

peptídicas específicas dentro da cadeia, semelhante à especificidade da quimosina para a 

ligação entre o aminoácido 105 da fenilalanina e a ligação 106 do aminoácido metionina da 

estrutura mais externa da caseína denominada k-caseína (GOMES, 2011). Em contrapartida, as 

exopeptidases degradam um (ou vários) aminoácidos nas duas extremidades do polipeptídeo 

(N-terminal-aminopeptidase e C-terminal-carboxipeptidase) de cada vez (FORTUNA, 2020). 

A ação proteolítica é realizada em duas etapas sequenciais: uma é designada de 

proteólise primária ou extensão, efetuada logo no início da maturação por meio da ação de 

enzimas provenientes do agente coagulante (pepsina e quimosina) ou substâncias endógenas do 

leite (especialmente plasmina) (McSWEENEY, 2004; BRANDIELLI, 2016). A segunda etapa 

de proteólise, realizada durante a maturação, é chamada de proteólise secundária ou o grau de 

profundidade, onde é realizada principalmente pela ação de enzimas produzidas por bactérias 

láticas (proteases e peptidases) inseridas na preparação do produto (CORSATO et al., 2021). O 

resultado da proteólise primária na degradação da caseína é a liberação de polipeptídeos, 



9 

 

enquanto que, na secundária após a degradação dos polipeptídeos, geram peptídeos de baixo 

peso molecular e aminoácidos (BONTINIS et al., 2012; BEZERRA, 2015;). 

Na Figura 3 é possível verificar a etapa de proteólise sobre a caseína que ocorre durante 

a maturação do queijo.  

 

Figura 3 - Esquema conceitual da proteólise durante a maturação do queijo. 
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Fonte: adaptado de Wolfschoon-Pombo (1989). 

 

O índice proteolítico produzido pela degradação primária da caseína é medido pelo 

índice de extensão proteolítica (IEP), baseando-se na quantificação de compostos nitrogenados 

solúvel que são aglomerados ao longo da maturação, e sua determinação analítica é 

fundamentada na precipitação da caseína com pH inferior a 4,6, onde se utiliza o método de 

Kjeldahl para quantificar os compostos solúveis, enquanto o Índice de profundidade de 

proteólise (IPP) é definido por nitrogênio não proteico ou nitrogênio solúvel em ácido 

tricloroacético (TCA) 12%, engloba compostos nitrogenados de baixa massa molar que se 

acumulam através da hidrólise da caseína e dos peptídeos durante a maturação como, por 

exemplo, aminoácidos, oligopeptídeos e aminas (WOLFSCHOON-POMBO, 1989; 

GUTIERREZ et al., 2004; BRANDIELLI, 2016). 
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Devido à combinação entre água livre e grupos amino formados durante a hidrólise de 

proteínas, a decomposição da proteína em peptídeos e aminoácidos irá promover a redução da 

atividade de água do queijo (MCSWEENEY, 2004; FIGUEIREDO, 2018). A diminuição da 

atividade da água terá um impacto negativo para a multiplicação de alguns grupos bacterianos 

indesejáveis, o que poderá resultar em um impacto positivo na qualidade dos microrganismos 

benéficos no queijo após a maturação (DORES & FERREIRA, 2012; FIGUEIREDO, 2018). 

 

2.4.3 Lipólise 

 

A lipólise acontece por meio da hidrólise ou degradação oxidativa dos lipídios existentes 

no queijo. A hidrólise de lipídios, principalmente a ruptura dos triglicerídeos, produzirá ácidos 

graxos, formando compostos que colaboram para o aroma e sabor do queijo (MCSWEENEY, 

2004; BRANDIELLI, 2016). Esse processo acontece pela ação enzimática das esterases e 

lipases (MCSWEENEY & SOUZA, 2000; BRANDIELLI, 2016). As lipases podem estar 

presentes naturalmente no próprio leite ou inseridas durante o processo de fabricação do queijo, 

a partir de agentes coagulantes, leveduras, microrganismos secundários ou bactérias não 

procedentes do fermento (AZARIAS, 2017). 

Em termos numéricos, mais de 90% das lipases estão associadas às micelas de caseínas, 

e os triacilgliceróis (TAGs) que formam os glóbulos de gordura no leite é circundado por 

membranas de lipoproteínas. Salienta-se que a lipólise terá efeito negativo se esta membrana 

for danificada por alguma circunstância como, por exemplo, devido à agitação, 

desenvolvimento de espuma, homogeneização ou técnicas de tratamento do leite realizado 

inadequadamente, resultando em um sabor desagradável e anormal no queijo (MCSWEENEY 

& SOUZA, 2000; AZARIAS, 2017).  

Durante a lipólise ocorre a geração de ácidos graxos voláteis que poderá formar outros 

compostos como ésteres alifáticos e aromáticos, latonas, metil cetonas, aldeídos e álcoois, 

responsáveis por formar os sabores característicos dos queijos (BRANDIELLI, 2016). 

Além disso, os ácidos graxos têm papel essencial para modificação da coloração, isto 

porque esse composto causa a solubilização dos carotenoides. Contudo, essa alteração também 

pode ser ocasionada pelo tempo de maturação e as variações sazonais dos queijos 

(FIGUEIREDO et al., 2015; FIGUEIREDO, 2018). 

Destaca-se que, o processo de maturação quando realizado eficientemente pode 

favorecer as modificações físico-químicas desejáveis, e até mesmo, favorecer para um maior 

controle da microbiota contaminante no queijo (LIMA, 2021). Ainda que, este processo não 
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seja realizado em todas as queijarias, principalmente em queijarias artesanais do estado de 

Sergipe, o processo de maturação é oneroso, posto que, necessita de instalações especiais com 

temperatura e umidade controladas (STIVAL, 2016). Estes entraves, associados a políticas 

públicas insuficientes que possibilitem o pequeno produtor a adquirir tais instalações e/ou 

equipamentos, acabam criando tensões no aspecto financeiro e comercial, favorecendo assim, 

a comercialização de queijos antes do período adequado, ocasionando pouca e/ou nenhuma 

homogeneidade e perda na qualidade do queijo, podendo causar prejuízos a longo prazo, além 

de favorecer ao risco para a saúde do consumidor, principalmente para queijos fabricados com 

leite cru (PERRY, 2004).  

 

2.5 OS EFEITOS ANTAGÔNICOS DAS BACTÉRIAS LÁTICAS  

 

No leite cru encontram-se, dentre outros constituintes, os microrganismos que são 

benéficos aos processos tecnológicos das indústrias (principalmente os laticínios), como 

destaque para as bactérias lácticas (BALs) (RAFAEL, 2017). Nos queijos artesanais que são 

geralmente produzidos a partir de leite cru e não recebem culturas iniciadoras comerciais, as 

BAL, são as principais responsáveis pelo processo fermentativo do produto (COGAN et al., 

1997, SILVA, 2016) 

As bactérias ácido láticas fazem parte de um grupo de microrganismos que são Gram-

positivos, catalase e oxidase negativa, possui formato de cocos ou bacilos, não são formadores 

de esporos, são anaeróbios facultativos e tolerantes a presença de oxigênio (BRITO, 2021). 

Além disso, fermentam a lactose  presente na matriz alimentar do leite, gerando, dentre outros 

compostos, a produção do ácido lático, contribuindo assim, para o desenvolvimento dos 

aspectos sensoriais como textura e sabor do queijo (SILVA, 2019).  

As BALs podem ser classificadas em heterofermentativas ou homofermentativas. No 

metabolismo das bactérias homofermentativas o principal produto gerado é o ácido lático 

resultante da fermentação da glicose, já as heterofermentativas possuem a peculiaridade de 

produzirem além do ácido lático, compostos como, o ácido acético, etanol, dióxido de carbono, 

aldeído e diacetil pela via 6- fosfogluconato/fosfocetolase (SILVA, 2019; FURTADO, 2010). 

Os microrganismos que compõe o grupo das BALs são dos gêneros Aerococcus 

Alloiococcus, Dolosigranulum, Enterococcus, Globicatella, Lactococcus, Lactosphaera, 

Leuconosto, Melissococcus, Oenococcus, Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, 

Vagococcus e Weissellae (LUNARDI, 2021). O gênero Lactobacillus spp., foi mencionado em 
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alguns estudos, como o maior inibidor de microrganismos patogênicos, como Bacillus cereus, 

Escherichia coli, Listeria monocytogenes e Staphylococcus aureus (LUNARDI, 2021). 

Esse efeito antagônico das BALs ocorre, dentre outros fatores, pela produção de 

diferentes metabólitos como bacteriocinas, ácidos orgânicos e peróxido de hidrogênio, 

responsáveis por atuar na preservação biológica contra bactérias patogênicas e deteriorantes, 

proporcionado maior segurança microbiológicas e aumento da shelf life do produto final 

(GIAZZI et al., 2020). Ademais, a maior parte das BALs são de caráter seguro, não oferecendo 

riscos para a saúde dos consumidores (SILVA et al., 2021). 

Os ácidos orgânicos, produzidos pelas bactérias láticas, possuem ação antimicrobiana 

por diversos fatores, um deles é a brusca diminuição do pH, tornando o ambiente desfavorável 

para a multiplicação da maior parte das bactérias patogênicas, sem, no entanto, afetar a 

viabilidade das BALs por possuírem caraterística acidófilicas (ANTÔNIO & BORELLI, 2020). 

Essa ação inibidora acontece devido à forma não dissociada desses ácidos, principalmente o 

lático e acético, que são capazes de penetrar a membrana celular dos microrganismos e diminuir 

o pH no interior da célula, o que pode afetar funções metabólicas primordiais da microbiota, 

como a fosforilação oxidativa e translocação de substâncias essenciais (BARBOSA et al., 

2011). 

As bacteriocinas, é outro composto produzido pelas BALs. Esse procedimento de 

atuação começa com a atração eletrostática das bactérias, que contém fosfolipídios de 

membrana carregados negativamente, e as bacteriocinas carregadas positivamente, permitem 

assim, a interação entre a superfície da bactéria e a bacteriocina, que em seguida, favorece a 

penetração desta substância na membrana alvo da bactéria contaminante, levando a formação 

de poros ou canais iônicos, que fazem com que aminoácidos, íons de potássio e componentes 

de baixo peso molecular extravasem e despolarizem, causando o decréscimo do gradiente 

eletroquímico e síntese de proteínas, DNA e RNA, levando consequentemente, a inativação de 

possíveis bactérias contaminantes no queijo durante, principalmente, o processo de maturação 

(ANTÔNIO & BORELLI, 2020).  

Em estudos realizados por Pretto et al. (2021) e Leão et al. (2020), foi possível avaliar 

que a presença de bactérias ácido láticas, tiveram efeitos benéficos para atuar na redução e/ou 

inibição do crescimento de Escherichia coli e Staphylococcus spp. Logo, as BALs podem ser 

consideradas importantes no que diz respeito aos aspectos tecnológicos referentes tanto a 

qualidade microbiológica, por ser um antagonismo bacteriano, quanto por contribuir no 

desenvolvimento do aroma e textura dos produtos (RAFAEL, 2017). 
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2.6 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DO QUEIJO COALHO 

 

Dentre os produtos derivados do leite, o queijo, por ser uma matriz alimentícia com 

elevada atividade de água (Aa), pH próximo à neutralidade e teores consideráveis de 

aminoácidos e vitaminas, propícia à multiplicação de patógenos de origem alimentar (POLL, 

2020). Os queijos frescos artesanais por serem, na maioria das vezes, elaborados a partir de 

leite cru e não sofrerem processo de maturação, tendem a ser os mais propensos para a 

propagação desses microrganismos, levando a perdas econômicas para indústria e para o 

produtor, além de oferecer perigo à saúde pública, pelo risco de causar intoxicação e/ou 

infecção alimentar (FEITOSA et al., 2003; FREITAS, 2015).  

Em geral, dentre os microrganismos encontrados no queijo de coalho, em função da 

ausência e/ou ineficiente implementação de BPF, destacam-se coliformes totais e 

termotolerantes, Salmonella spp., Staphylococcus aureus e Listeria monocytogenes 

(SANTANA et al., 2008; BONFIM, et al., 2020). 

Coliformes totais são bactérias que possuem formato de bastonetes gram-negativos, não 

esporulado, aeróbios ou anaeróbios facultativos, e conseguem fazer a fermentação da lactose 

produzindo gás, em um período de 24 a 48 h em temperatura de 35 °C. Já o grupo dos coliformes 

termotolerantes tem o mesmo conceito dos coliformes totais, mas só fazem parte desse grupo, 

bactérias que fazem a fermentação da lactose produzindo gás, em um tempo de 24 a 48 h com 

temperaturas que variam entre 44,5 e 45,5 °C. Esses grupos são compostos, principalmente, por 

bactérias da família Enterobacteriaceae, como bactérias dos gêneros Escherichia spp., 

Enterobacter spp., Citrobacter spp., e Klebsiella spp (SALES et al., 2015). 

Escherichia coli (coliformes termotolerante) é uma bactéria Gram negativa, que também 

pertence à família das enterobacteracea. Esta espécie é bastante pesquisada devido ao risco que 

ela proporciona a saúde pública por desenvolver doenças entéricas como diarreias, vômitos, 

febre e dores abdominais. É uma bactéria que pode ser encontrada no trato intestinal de animais, 

inclusive em seres humanos (DRUMOND et al., 2018; SILVA et al., 2018; SVS, 2018; 

BARBOZA, 2018).  

Algumas cepas de E. coli, conseguem se multiplicar em valores de pH baixos, porém 

apresentam incapacidade de crescerem em temperatura igual ou superior a 44,5 °C. Uns dos 

alimentos geralmente associados a contaminação por essa bactéria são carne de hambúrguer 

“mal cozida” e queijos que não utilizaram a pasteurização do leite na produção (ECHEVERRY, 

2004; REID, 2001; FROZI, 2012). 
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Na família enterobacteracea um dos gêneros que mais se destaca por ser resistente a 

vários fatores ambientais é Salmonella spp. Esta bactéria apresenta estrutura morfológica de 

bastonete, Gram negativos, são catalase positivas e oxidase negativas, não esporuladas e 

utilizam compostos químicos orgânicos como principais fontes de energia. Além disso, 

produzem gás devido ao seu metabolismo oxidativo e fermentativo. Este gênero é um dos 

principais causadores de enfermidades veiculadas por alimentos, pelo fato de se ter uma 

adaptação fisiológica que proporciona a multiplicação em valores de pH entre 7,0 e 7,5 e 

temperaturas entre 35 °C a 43 °C e uma atividade hídrica superior a 0,94 (BRASIL, 2001; 

SOUZA, 2019; PIMENTEL,2019). 

Os alimentos de origem animal são considerados como principais veículos de 

transmissão de Salmonella spp., sendo o leite e queijos os produtos que possuem maior fonte 

de infecção e/ou intoxicação alimentar, sendo relatado diversos surtos de salmonelose em 

pessoas que consumiram estes produtos, principalmente na forma cru, como ocorre em maior 

parte do queijo coalho artesanal (BORGES; ANDRADE; MACHADO, 2010; SOUZA, 2019).  

No Brasil, entre os anos de 2007 a 2017 foram registrados 7.170 surtos relacionados 

com doenças veiculadas por alimentos, sendo o leite e os derivados lácteos, como o queijo, 

responsáveis por 3.802 dos casos notificados, sendo a bactéria do gênero Salmonella, um dos 

principais agentes responsáveis por casos mais graves e fatais (AMARAL et al., 2020).  

Embora Salmonella spp. seja uma bactéria com potencial patogênico, a sua inativação 

ocorre rapidamente em temperatura de pasteurização em alimentos com atividade de água ≥ 

0,95. Entretanto, quando ocorre o tratamento térmico com temperatura inferior, aumenta a 

termorresistência desta bactéria (BRASIL, 2011). 

Outro patógeno veiculados por queijos e outros alimentos, é L. monocytogenes, uma 

bactéria Gram-positiva, considerada psicotrófica por se multiplicar em temperaturas de 

refrigeração, e apresentar a capacidade de se desenvolver em ambientes com valores de pH de 

até 4,4 (MATEUS, 2018; CESPI; OLIVEIRA; KUNIGK, 2021).  

Este patógeno é normalmente veiculado por alimentos crus e/ou, por alimentos em más 

condições higiênico-sanitárias do ambiente de processamento, e/ ou introduzida no queijo como 

contaminantes após a pasteurização, se o controlo desse processo não for realizado de maneira 

adequada, podendo acarretar infecções graves em humanos, com destaque para a listeriose 

(BELLIO, et al., 2016; CESARO, 2020; GONÇALVES et al., 2017). 

A listeriose é uma doença que pode apresentar quadros clínicos graves, incluindo 

aborto, morte fetal e parto prematuro, além do desenvolvimento de meningite bacteriana. O 

alvo dessa doença normalmente são pessoas com o sistema imunológico comprometido, idosos, 
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crianças e grávidas (BELLIO, et al., 2016; GONÇALVES et al., 2017; SILVA; CASTRO; 

COSTA JÚNIOR, 2019). 

O gênero Staphylococcus pertence à família Micrococcae, e se caracteriza por ser uns 

cocos Gram positivos, considerado um patógeno oportunista que é facilmente encontrado em 

pele e mucosa dos seres humanos (ANDRADE JUNIOR et al., 2019). São microrganismos que 

possuem a capacidade de multiplicar em temperaturas entre 7 °C e 47,8 °C, podendo produzir 

enterotoxinas em temperaturas entre 10º e 46 ºC. O seu desenvolvimento pode ocorrer em pH 

entre 7 a 7,5; embora possa multiplicar em alimentos que contém pH variando entre 4,2 a 9,3 

(SANTANA et al., 2010; SILVA; FEITOSA; RODRIGUES, 2017). Os sintomas clínicos 

ocasionados por S. aureus são observados, em geral, após 4 horas da ingestão da toxina e, dentre 

os sintomas se destacam: náuseas, vômitos, diarreia e dores abdominais (SILVA; CASTRO; 

COSTA JÚNIOR, 2019). 

Visando a maior segurança microbiológica aos consumidores de possíveis patógenos 

veiculados por alimentos como, por exemplo, o queijo coalho artesanal, foi sancionada em 2019 

novos padrões microbiológicos.  

Os novos padrões microbiológicos em alimentos são regidos atualmente pela Instrução 

Normativa N.º 60, de 23 de dezembro de 2019 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), que estabelece as análises críticas de controle e os padrões microbiológicos para 

consumo de alimentos prontos para ofertas. No Quadro 1 pode ser evidenciado os padrões 

estabelecidos para queijo coalho. 

 

Quadro 1 - Padrões microbiológicos para queijo coalho. 

Categoria Específica 
Micro- 

organismo/Toxina/Metabolito 
n c m M 

Queijos 

 

  

Salmonella/25g 5 0 Aus - 

Escherichia coli/g, para queijos 

com umidade igual ou acima de 

46% 

5 1 102 103 

Estafilococos coagulase 

positiva/g 
5 2 102 103 

Listeria monocytogenes/25g ou 

mL 
5 0 102 - 

Fonte:  Instrução Normativa nº 60, de 23 de dezembro de 2019. 

 

No Quadro 1, as letras n, c, m e M, fazem parte de um plano de amostragem que é um 

componente fundamental do padrão microbiológico. Este plano é responsável por definir o 
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número de unidades amostrais a serem coletadas de um mesmo lote, cuja escolha é efetuada de 

maneira aleatória e analisadas individualmente (n). O tamanho da unidade analítica e a 

indicação do número de unidades amostrais toleradas definem a qualidade intermediária (c). O 

limite microbiológico (m), é um plano de três classes, onde as unidades amostrais de “qualidade 

aceitável” são separadas das unidades de “qualidade intermediária”, ou seja, o limite mínimo 

tolerado. Já o limite ilustrado por (M) é realizado em um plano de três classes, tendo as unidades 

amostrais de “qualidade intermediária” separadas daquelas de “qualidade inaceitável”, 

determinando o limite máximo de tolerância microbiológica (BRASIL, 2019). 

Diferentes trabalhos na literatura relatam a contaminação por diferentes grupos 

microbianos em queijo coalho. No trabalho de Araújo (2017), ao analisar amostras de queijo 

coalho da região do agreste paraibano, constatou que todas as amostras estavam contaminadas 

com coliformes totais e termotolerantes, inferindo que as BPF não eram realizadas corretamente 

(ARAÚJO 2017). Na realização do trabalho Souza et al. (2020), foram coletadas amostras de 

queijo coalho na cidade de Soledade na Paraíba, sendo que de sete amostras, cinco continham 

a presença de Salmonela spp., demonstrando a ausência da utilização de leite pasteurizado e/ou 

falha no processo de pasteurização (SOUZA et al., 2020).  

No estudo efetuado por Oliveira et al. (2019), observaram que de trinta e seis amostras 

analisadas de queijo de coalho no estado do Ceará, 64,9% apresentava contagens altas para S. 

aureus, infringindo os padrões microbiológicos estabelecidos pela legislação vigente, indicando 

que não houve a realização adequada das condições higiênico-sanitárias (OLIVEIRA et al., 

2019).  
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3 OBJETIVO 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a influência da concentração de NaCl e da maturação sobre a microbiota 

endógena do queijo coalho artesanal produzido no maior polo leiteiro do estado de Sergipe.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Quantificar a contagem de mesófilos aeróbios, além da presença ou ausência de 

Salmonella spp. e Listeria monocytogenes no leite fluido cru refrigerado utilizado como 

matéria prima para a fabricação de queijo coalho artesanal; 

➢ Produzir queijo coalho artesanal com diferentes concentrações de NaCl (T1: 0,5% - 

controle; T2: 1,0% e T3: 1,5%);  

➢ Submeter as formulações de queijo coalho artesanal a diferentes tempos de maturação 

(0, 15, 30 e 45 dias) com condições controladas de temperatura (10 ± 1,5°C) e de 

umidade (45 ± 5%); 

➢ Analisar a influência da concentração de NaCl e do tempo de maturação sobre a 

contagem de mesófilos aeróbios, de bactérias patogênicas e/ou deteriorantes (coliformes 

termotolerantes, Salmonella spp. e Listeria monocytogenes) no queijo coalho artesanal; 

➢ Estimar a influência da concentração de NaCl e do tempo de maturação sobre a 

Atividade de Água (Aa). 

➢ Avaliar a influência dos diferentes tratamentos sob a contagem de bactérias láticas no 

queijo coalho artesanal; 

➢ Comparar os dados obtidos a partir dos resultados microbiológicos com os padrões 

especificados pela Instrução Normativa N.º 76 de 2018 (MAPA), RDC N.º 331/ 2019 e 

IN N.º 60/ 2019 (ANVISA);  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

As análises microbiológicas foram efetuadas no Laboratório Multidisciplinar da 

Universidade Federal de Sergipe, Campus do Sertão. Além disso, o queijo de coalho artesanal 

foi desenvolvido na sala de processamento da Universidade Federal de Sergipe, Campus do 

Sertão, utilizando leite cru refrigerado proveniente da região do Alto Sertão Sergipano.  

 

4.1 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS PARA O LEITE CRU REFRIGERADO 

 

As análises microbiológicas do leite cru refrigerado foram determinadas conforme 

Instrução Normativa N° 62/2003 (BRASIL, 2003).  

 

4.1.1 Contagem Padrão em Placas (CPP) 

 

A contagem de mesófilos aeróbios foi determinada por semeadura em profundidade 

(pour-plate) no Ágar para Contagem Padrão em Placas (PCA) (KASVI, Brasil). Para isso, 

foram adicionados 1000 μL de cada diluição em placa de petri esterilizada e, posteriormente, 

vertido 15 mL de meio PCA em cada uma delas. Em seguida as placas foram incubadas a 35oC 

por 48 horas. Os resultados foram expressos em UFC∙mL-1.  

 

4.1.2 Salmonella spp  

 

Após o preparo, as amostras diluídas foram inicialmente pré-incubadas a 37 °C por 18- 

24 h, e posteriormente, 100 µL foram adicionados assepticamente e semeadas em placas 

Compact Dry Compact SL® (Nissui Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo, Japan) por 41-43 °C por 

24 horas. Todas as análises foram realizadas em duplicata e realizadas conforme as instruções 

do fabricante. Os resultados foram expressos em presença ou ausência de Salmonella spp. em 

25 g da amostra. 

 

4.1.3 Listeria monocytogenes 

 

Para a quantificação de L. monocytogenes, após o preparo da amostra, 100 µL de cada 

amostra de queijo coalho artesanal, foram adicionadas assepticamente e semeadas em placas 

Compact Dry Compact® (Nissui Pharmaceutical Co. Ltd. Tokyo, Japan) por 35 °C por 24 



19 

 

horas. Todas as análises foram realizadas em duplicata e realizadas conforme as instruções do 

fabricante. Os resultados foram expressos em presença ou ausência de L. monocytogenes em 

25 g da amostra. 

 

4.2 OBTENÇÃO DO QUEIJO COALHO ARTESANAL  

 

O queijo de Coalho maturado foi produzido seguindo a metodologia descrita por 

Furtado e Neto (1994) com algumas modificações, esquematizado na Figura 4. O queijo foi 

preparado com leite cru com a finalidade de preservar a microbiota endógena (bactérias, fungos, 

leveduras) presente naturalmente no leite. 

 

Figura 4 - Fluxograma do processamento do queijo coalho. 

 

Fonte: Adaptado de Furtado e Neto (1994). 

 

O processo de maturação foi realizado com tempos de 0, 15, 30 e 45 dias sob condições 

controladas de temperatura (10 ± 1,5 °C) e de umidade (45 ± 5%), com 3 concentrações 

(tratamentos) de NaCl (T1: 0,5; T2:1,0 e T3:1,5% de NaCl com relação ao volume total). 

 

4.3 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS PARA O QUEIJO COALHO ARTESANAL 

 

As análises microbiológicas do queijo coalho artesanal foram determinadas conforme 

Instrução Normativa N° 62/2003 (BRASIL, 2003). As análises das diferentes formulações de 

queijo coalho artesanal foram realizadas após 24h à produção (tempo 0) e a cada 15 dias de 

maturação até completar 45 dias (0, 15, 30 e 45 dias).  

 

 

 

 

 

 

 

Obtenção do 

leite 

Inoculação 

do coalho 

Coagulação 

(40 – 50 min) 

Corte da coalhada 

(repouso (3 min) 

Mexedura  

(por 15 – 20 min) 

Aquecimento 

 1o (42º C/ 20 min) 

2o (55o C/ 25 min) 

Dessoragem  

(remoção de 90% do soro) 

Adição de NaCl  Prensagem  Maturação Embalagem 
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4.3.1 Preparo das amostras   

 

O preparo das amostras, para cada tratamento de queijo coalho artesanal, foram 

divididas, individualmente, em quatro porções aleatórias, a fim de se obter uma alíquota de 25 

g, mensurada em balança semi analítica (Marte, AS1000C). Em seguida as amostras foram 

homogeneizadas em um homogeneizador tipo Stomacher (Seward, 400) com 225 ml de solução 

de salina 0,85%. Todas as análises foram realizadas em duplicata com duas repetições. 

 

4.3.2 Contagem de mesófilos aeróbios 

 

As análises para a contagem de mesófilos aeróbios foram realizadas de acordo com o 

tópico 4.1.1. 

 

4.3.3 Coliformes Termotolerantes 

 

A quantificação de coliformes termotolerantes foi realizada pela técnica do Número 

Mais Provável (NMP) com séries de três tubos. Alíquotas de 1 mL das diluições das amostras 

para cada queijo coalho artesanal, foram inoculadas individualmente em tubos com Caldo 

Lauril Sulfato Triptose (Hexis, Brasil) com tubos de Durhan invertidos e incubados a 35°C por 

24 a 48 horas. Posteriormente, os tubos que apresentarem resultado positivo (presença de 

turvação e produção de gás) foram separados a quantificação para a análise de termotolerantes. 

Primeiramente foram utilizados tubos, contendo 10 ml de Caldo Verde Brilhante Bile 2% (VB) 

(Hexis, Brasil), com tubos de Durham invertido, incubados a 37°C por 24 a 48 horas, sendo 

considerados positivos os tubos com turvação do meio e produção de gás. Posteriormente, os 

tubos que apresentaram resultado positivo para coliformes totais foram repicados para tubos 

contendo Caldo Escherichia coli (EC) (Hexis, Brasil) e incubados a 44,5 °C por 24 a 48 horas 

para a quantificação de coliformes termotolerantes. O resultado foi expresso em número mais 

provável de coliformes termotolerantes por g de amostra analisada (NMP·g-1).  

 

4.3.4 Salmonella spp  

 

As análises para Salmonella spp. foram realizadas de acordo com o tópico 4.1.2. 
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4.3.5 Listeria monocytogenes 

 

As análises para Listeria monocytogenes foram realizadas de acordo com o tópico 4.1.3  

 

4.3.6 Atividade de Água (Aa) 

 

Colocar aqui 

 

4.3.7 Enumeração de bactérias láticas (BAL) 

 

A partir das diluições preparadas foi inoculado 0,1 mL de cada diluição na superfície da 

respectiva placa de Ágar de Man, Rogosa & Sharp (MRS) (Laboclin, Brasil); o procedimento 

foi realizado em triplicata para os diferentes tempos de maturação. Em seguida, o inóculo foi 

espalhado com o auxílio de alça de Drigalski e posteriormente, foi adicionado uma sobrecamada 

de MRS. As placas foram incubadas por 72h a 32 °C. Para as colônias típicas, foram preparadas 

lâminas para realizar a coloração de Gram, confirmando-se assim, as características 

morfotintoriais das bactérias láticas. Os resultados foram expressos em UFC∙mL-1.  

 

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Os resultados obtidos foram analisados por análise de variância (ANOVA), utilizando-

se o software STATISTICA®️. Foi utilizado o teste de Tukey para comparação das médias, com 

nível de significância de 5 % e comparando-o com os critérios microbiológicos estabelecidos 

pela Instrução Normativa N.º 76 de 2018 (MAPA), RDC N.º 331/ 2019 e a Instrução Normativa 

IN N.º 60 de 2019 da ANVISA. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 AVALIAÇÃO DA MICROBIOTA ENDÓGENA DO LEITE CRU REFRIGERADO 

 

5.1.1 Contagem Padrão em Placas (CPP)  

 

No que diz respeito ao leite fluido cru utilizado para à produção do queijo coalho 

maturado, foi possível verificar que 100% das amostras analisadas estavam dentro dos padrões 

preconizados pela Instrução Normativa N.º 76 de 2018 (MAPA), com relação à Contagem 

Padrão em Placas (CPP) (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Quantificação de CPP presente no leite cru refrigerado utilizado para a produção do queijo 

coalho artesanal maturado. 

CPP (UFC∙mL-1) 

Amostra  IN N.º 76/2018 

1,02 x 105  3,0 x 105 

UFC: Unidade formadora de colônias. 

Fonte: Autor (2022).  

 

Valores superiores de CPP no leite cru refrigerado foram encontrados no trabalho de 

Melo (2022), na região do Alto Sertão Sergipano, onde das 20 amostras analisadas 55% estavam 

fora do limite estipulado pela legislação vigente, com valores que variaram de 3,17 x 105 a 1,15 

x 107 UFC∙mL-1. Segundo David, Pereira e Menetryer (2021), as contagens baixas para este 

grupo microbiano podem estar relacionadas com à adoção eficiente das Boas Práticas de manejo 

e Boas Práticas de Ordenha, tais como, a prática da limpeza e desinfecção do local da ordenha, 

higienização dos equipamentos, dos manipuladores e do úbere da vaca por meio do pré-dipping 

e o pós-dipping, associado a sanidade do rebanho e o resfriamento imediato do leite após a 

ordenha em temperatura não superior a 4 °C.  
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5.1.2 Análise da microbiota patogênica e/ou deteriorante  

 

Na Tabela 2 encontra-se as análises de Coliformes Termotolerantes, Salmonella spp e 

Listeria monocytogenes realizadas para o leite cru utilizado para a fabricação do queijo coalho 

artesanal. 

 

Tabela 2 – Avaliação de Salmonella ssp. e L. monocytogenes em leite cru refrigerado. 

MICRORGANISMOS RESULTADOS  

Salmonella spp AUS 

L. monocytogenes AUS 

Aus: ausência em 25g da amostra. NMP: Número mais provável. 

Fonte: Autor (2022). 

 

Foi possível constar que as amostras coletadas de leite cru refrigerado apresentaram 

ausência para Salmonella ssp e Listeria monocytogenes, demonstrando conformidade com a 

legislação vigente. Diversos trabalhos na literatura obtiveram resultados satisfatórios frente a 

esses patógenos (NERO, 2005; KONGO et al., 2006; SANTOS & FOGAÇA, 2019), onde os 

autores enaltecem a importância das boas condições higiênicas-sanitárias na área da ordenha e 

na manipulação do produto (COSTA et al., 2020). Assim, possivelmente os resultados 

satisfatórios encontrados neste trabalho (Tabela 2) podem estar relacionados com a realização 

adequada das Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Boas Práticas de Ordenha (BPO). 

 

5.2 AVALIAÇÃO DA MICROBIOTA ENDÓGENA DO QUEIJO COALHO 

ARTESANAL MATURADO SUBMETIDO A DIFERENTES TRATAMENTOS  

 

5.2.1 Contagem de mesófilos aeróbios  

 

Com base nos resultados foi possível verificar que as amostras de queijos coalho 

artesanais submetido a diferentes concentrações de NaCl, associado aos diferentes tempos de 

maturação, exerceram influência significativa (p≤0,05) na contagem de mesófilos aeróbios 

totais (Tabela 3).  
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Tabela 3 - Resultados da contagem de mesófilos aeróbios para queijo coalho artesanal maturado produzido em 

Nossa Senhora da Glória, SE . 

TEMPO (DIAS) 

TRATAMENTOS (%) 

T1 (0,5) T2 (1,0) T3 (1,5) 

UFC∙mL-1 

0 1,56 x 105 cA 4,70 x 103 cC 6,85 x 104 bB 

15 1,03 x 105 cA 4,05 x 103 cB 1,55 x 105 aA 

30 1,36 x 106 bA 6,30 x 104 bB 1,60 x 104 cC 

45 2,50 x 106 aA 3,45 x 105 aB 5,00 x 104 bcC 

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas ou linhas não diferem entre si a 5% de significância pelo teste de 

Tukey. Letras minúsculas representam comparações nas colunas, já as letras maiúscula representam as 

comparações entre as linhas. T1: tratamento com 0,5% de NaCl; T2: tratamento com 1,0% de NaCl; T3: 

tratamento com 1,5% de NaCl. UFC: Unidade formadora de colônias. 

Fonte: Autor (2022). 

 

Para o tratamento com a adição de 0,5% (T1) observou-se que a partir dos 15 dias de 

maturação do queijo coalho artesanal ocorreu um aumento significativo (p≤0,05) na contagem 

de mesófilos aeróbios totais (Tabela 3). Este aumento pode ter sido favorecido possivelmente, 

pelo aumento na contagem de bactérias láticas ao longo da maturação (Tabela 6), visto que, 

este grupo microbiano, tende a se sobrepor ao longo da maturação do queijo devido às 

condições intrínsecas do microambiente do alimento ao longo da maturação (MUSSI, 2018; 

DORES, 2007), dado que, grande parte das bactérias lácticas são basicamente mesófilas. 

Acrescenta-se também que, segundo Dores et al. (2013), o aumento dos mesófilos 

aeróbios pode ser favorecido pela ausência de tratamento térmico do leite cru utilizado para a 

obtenção dos queijos artesanais.  

Dados semelhantes foram identificados por Fernandes (2021), que ao analisar a 

maturação de queijo manteiga artesanal no estado do Rio Grande do Norte, durante 60 dias, 

observou um crescimento progressivo do grupo de mesófilos aeróbios ao longo do tempo de 

maturação, sendo que no processo de fabricação do queijo, o leite utilizado não foi pasteurizado, 

o que pode ter influenciado para a contagem elevada deste grupo microbiano.  

Entretanto, pode-se notar que durante os tempos de 30 e 45 dias de maturação, o 

tratamento com 0,5% (T1) diferiu-se significativamente (p≤0,05) dos tratamentos com 1,0% 
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(T2) e 1,5% (T3), sendo possível observar que, ao aumentar a concentração de NaCl ocorreu a 

diminuição significativa (p≤0,05) de mesófilos aeróbios. De acordo com Beresford et al. (2001) 

e Santos (2016), o sal pode ocasionar a diminuição da atividade de água ao decorrer da 

maturação dos queijos, que consequentemente, acaba resultando no decréscimo da 

disponibilidade de água livre para o desenvolvimento de microrganismos, podendo exercer 

assim, uma possível ação bacteriostática ou bactericida para determinado grupo microbiano no 

queijo.  

Para o tratamento com adição de 1,5% de NaCl (T3) foi possível averiguar que a 

contagem de mesófilos aeróbios obteve uma oscilação significativa (p≤0,05) ao longo da 

maturação por um período de até 30 dias, causando uma diminuição significativa (p≤0,05) desse 

grupo microbiano (Tabela 3). Esta diminuição pode ter sido ocasionada pela maior adição de 

NaCl, que por sua ação osmorreguladora, pode ter ocasionado a diminuição na velocidade de 

multiplicação das bactérias láticas (Tabela 6), e consequentemente, no desenvolvimento de 

mesófilos aeróbios totais que conseguem se multiplicar em temperaturas entre 10 °C e 45 °C  

(RESSUTTE et al., 2018).  

No entanto, aos 45 dias de maturação, foi possível constatar um aumento significativo 

(p≤0,05) para o tratamento com 1,5% de NaCl (T3) na contagem de mesófilos aeróbios em 

relação ao tempo de 30 dias de maturação, sendo estatisticamente igual (p>0,05) à contagem 

inicial de mesófilos no queijo sem maturação (Tempo 0) (Tabela 3). Esta diferença pode estar 

correlacionada com a menor contagem de bactérias láticas no início da maturação (Tabela 6), 

devido dentro outras razões, a maior concentração de NaCl que, possivelmente controlou o 

crescimento das BALs no tempo 0 do tratamento 3 (Tabela 3), isto porque esse grupo 

microbiano possui tolerância a concentrações altas de NaCl e consegue se adaptar em ambientes 

extremos, o que acaba ocasionando um crescimento lento (BAPTISTA, 2018), e isso pode ter 

refletido para uma menor contagem de mesófilos aeróbios, visto que, grande parte das bactérias 

láticas se enquadram como mesófilos aeróbios facultativos (SILVA et al., 2020).  

No decorrer do tempo de maturação para o tratamento com 1,5% de NaCl (T3), 

principalmente a partir dos 45 dias (Tabela 3), a possível diminuição do pH no queijo coalho 

artesanal devido à produção de ácido lático por alguns grupos microbianos, pode ter sido 

favorável para a maior velocidade de multiplicação de bactérias láticas (Tabela 6), dado que 

este grupo microbiano apresenta caraterísticas acidófilas (ANTÔNIO & BORELLI, 2020), o 

que pode ter favorecido para o aumento significativo (p≤0,05) da contagem de mesofilos 

aeróbios a partir de 45 dias de maturação para a concentração de 1,5% de NaCl, quando 

comparado com o período de 30 dias (Tabela 3).  
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5.2.2 Avaliação de coliformes termotolerantes  

 

Os resultados das análises microbiológicas para coliformes termotolerantes do queijo de 

coalho artesanal estão disponíveis na Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Quantificação de coliformes termotolerantes para amostras de queijo de coalho artesanal submetidas 

a diferentes tratamentos com NaCl e tempo de maturação. 

TRATAMENTOS 

(%) 

TEMPO DE MATURAÇÃO (DIAS) 

Coliformes 

45 °C 

(NMP·g-1) 

0 15 30 45 

T1 (0,5) 3,5 x 101 aA 9,2 x 100 aB 2,9 x 101 aA 2,0 x 101 aA 

T2 (1,0) 1,5 x 101 bB 2,7 x 101 aA 2,7 x 101 aA 1,2 x 101 bA 

T3 (1,5) 3,6 x 101 aA 7,4 x 100 cB 1,2 x 101 bB 2,8 x 101 aA 

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas ou linhas não diferem entre si a 5% de significância pelo teste de 

Tukey. Letras minúsculas representam comparações entre as linhas para o mesmo tempo de maturação, já as 

letras maiúscula representam a comparação entre as colunas para uma mesma concentração de NaCl. T1: 

tratamento com 0,5 % de NaCl; T2: tratamento com 1,0 % de NaCl; T3: tratamento com 1,5 % de NaCl. NMP: 

Número mais provável. 

Fonte: Autor (2022). 

 

Com relação ao grupo de coliformes a 45 °C (termotolerantes), a IN N.º 60 de 2019 

(ANVISA) determina que o limite máximo permitido para queijos com umidade igual ou 

superior a 46% seja de 1,0 × 103 NMP·g-1, sendo possível verificar que, com base nos resultados 

encontrados, todos os tratamentos estavam de acordo com o preconizado pela legislação 

vigente, independente da concentração de NaCl e do tempo de maturação (Tabela 4).  

Dados da pesquisa realizada por Santos et al. (2019) em queijo coalho comercializado 

em Maceió/AL, identificou que as amostras analisadas para coliformes termotolerantes, 

estavam 100% em desconformidade segundo a legislação vigente. Os autores concluíram que 

as amostras de queijo coalho estavam inapropriadas para o consumo, visto que este grupo 

microbiano pode produzir toxinas no alimento e ocasionar intoxicação alimentar.  

Quando a contagem de coliformes termotolerantes é superior ao recomendando pela 

legislação, pode ser um forte indicador de contaminação microbiana de material fecal, 

apontando como causa principal, a falta do controle higiênico sanitário adequado durante uma 
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ou mais etapas do processamento, e/ou da contaminação da matéria-prima, principalmente 

quando esta não recebe nenhum tipo de tratamento térmico durante o processamento do produto 

a ser elaborado podendo proporcionar risco para à saúde do consumidor (SILVA et al., 2018). 

Além disso, coliformes termotolerantes estão agrupados como microorganismos indicadores, 

ou seja, são espécies microbianas que quando presentes em alimentos podem fornecer 

informações sobre a ocorrência de contaminação de origem fecal, sobre a provável presença de 

patógenos ou sobre o grau de deterioração do alimento. (FRANCO & LANDGRAF, 1996).       

Com relação à influência da concentração de NaCl e do tempo de maturação na 

contagem dos grupos coliformes termotolerantes analisados (Tabela 4), foi possível constar 

que, o maior tempo de maturação (45 dias) favoreceu para a diminuição da contagem de 

coliformes termotolerantes, e que as concentrações de NaCl teve influência significativa 

(p≤0,05) no controle desse grupo microbiano (Tabela 4).  

A variação na contagem de coliformes termotolerantes para os tratamentos T1 (0,5%), 

T2 (1,0%) e T3 (1,5%) para os tempos de maturação de 0 e 45 dias, respectivamente (Tabela 

4), pode estar relacionada, dentre outros fatores, a exposição deste grupo microbiano, ao NaCl, 

uma vez que, a presença do sal e de outros solutos, podem causar a perda instantânea de água, 

o qual é acompanhado por uma redução do volume citoplasmático, levando ao choque 

hiposmótico ou choque hiperosmótico, onde o primeiro caso geralmente, resulta em mudanças 

secundárias no volume da célula, já o outro, causa considerável encolhimento no volume 

citoplasmático (BIANCHI & BANEYX, 1999; PILIZOTA & SHAEVITZ, 2012). Se o choque 

osmótico não é tão severo, depois de uma extensa fase lag, o volume citoplasmático aumentará 

como resultado do ajuste osmótico realizado pelas células, o que pode ter favorecido para a 

adaptação osmótica do grupo de coliformes termotolerantes, lavando assim, a uma diminuição 

e posterior aumento da contagem de coliformes termotolerantes, como observado para os 

tratamentos com 0,5% (T1, controle) e 1,5% (T3) de NaCl.  

Além disso, as baixas contagens dos grupos microbianos analisados (Tabela 4) para os 

diferentes tratamentos no queijo coalho artesanal podem estar relacionadas com a redução do 

pH ao longo da maturação, o que pode ter favorecido para o aumento da acidez no decorrer do 

processo de maturação do queijo coalho pelas atividades enzimáticas presentes nas etapas 

bioquímicas e metabólicas da microbiota endógena do queijo, em especial das bactérias láticas, 

o que pode ter favorecido na interferência das funções metabólicas essenciais dos patógenos 

que consequentemente, não teve energia celular suficiente para a sua multiplicação (MUSSI, 

2018). 
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Acrescenta-se também que, durante o período de maturação do queijo ocorre a perda da 

umidade do alimento para o ambiente, resultando em uma maior concentração de NaCl e em 

uma menor atividade de água (Aa), resultando no aumento da pressão osmótica e 

consequentemente, na possível perda da viabilidade celular bacteriana de microrganismos 

patogênicos (PEREIRA, 2021; MUSSI, 2018) como, por exemplo, o grupo de coliformes 

termotolerantes analisados (Tabela 4). 

No trabalho efetuado por Terra (2021), o autor destaca a importância da maturação para 

a qualidade microbiológica dos queijos, sendo constatado em sua pesquisa que, houve 

decréscimo significativo nas contagens de coliformes totais e termotolerantes em queijos 

coloniais fabricados com leite cru ao decorrer dos 60 dias de maturação. Segundo o autor, esses 

resultados estão diretamente ligados com às Boas Práticas de Fabricação (BPF) e a acidez 

gerada ao longo do período de maturação do queijo. 

 

5.2.3 Análises de Salmonella spp e L. Monocytogenes  

 

A Tabela 5 está apresentando os resultados das análises de Salmonella spp e L. 

monocytogenes realizadas para o queijo coalho artesanal maturado com diferentes 

concentrações de NaCl, por um período de 45 dias. 

 

Tabela 5 - Análise de Salmonella e L. monocytogenes em amostras de queijo de coalho maturado submetidas a 

diferentes tratamentos com NaCl e tempo de maturação. 

TRATAMENTOS 

(%) 

TEMPO (DIAS) 
MICRORGANISMOS 

0 15 30 45 

T1 (0,5) AUS AUS AUS AUS 

Salmonella spp T2 (1,0) AUS AUS AUS AUS 

T3 (1,5) AUS AUS AUS AUS 

T1 (0,5) AUS AUS AUS AUS 

L. monocytogenes T2(1,0) AUS AUS AUS AUS 

T3(1,5) AUS AUS AUS AUS 

Aus: ausência em 25g da amostra. 

Fonte: Autor (2022). 

 

De acordo com resultados obtidos foi possível constatar que, todos os tratamentos, 

independentemente da concentração de NaCl e do tempo de maturação, mantiveram a ausência 
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de Salmonella spp, em 25 g de amostra (Tabela 5), se equalizando com os padrões estabelecidos 

pela legislação vigente. A ausência desse microrganismo pode estar relacionada com a boa 

qualidade microbiológica da matéria-prima (leite cru) utilizada na fabricação do produto lácteo 

(RAMOS et al., 2021), uma vez que foi possível constatar a ausência de Salmonella ssp. no 

leite cru utilizado na fabricação do queijo coalho artesanal (Tabela 2). 

Resultados semelhantes foram reportados no trabalho de Campos (2019), que ao avaliar 

78 amostras de Queijo Minas artesanal maturados, provenientes da Serra da Canastra, observou 

a ausência de Salmonella spp, em todas amostras avaliadas. Entretanto, Meier et al. (2021), ao 

analisarem amostras de queijos maturados produzidos com leite cru, observaram que das 30 

amostras analisadas, somente 3,3% apresentaram a presença de Salmonella spp. Os mesmos 

autores destacaram que esse microrganismo, mesmo em baixa concentração, pode oferecer 

risco à saúde dos consumidores, o que torna o queijo inapropriado para o consumo humano. 

Importante destacar que, a utilização de concentrações de sal inferiores a 7,5% parece 

não ser capaz de causar um efeito nocivo capaz de inibir o crescimento de Salmonella spp. 

(ZHOU et al. 2011), o que reforça a importância da qualidade microbiológica do leite cru como 

matéria-prima, uma vez que, em geral, durante a fabricação de queijo coalho artesanal, não há 

em geral, a aplicação de tratamento térmico para inativar está bactéria no leite cru que será 

utilizado como a principal fonte láctea para a obtenção do queijo coalho artesanal. Além disso, 

a redução do pH e da atividade de água ao decorrer do processo de maturação, podem favorecer 

a inibição do crescimento de Salmonella spp (FREITAS, 2015).  

Acrescenta-se ainda que, a ausência desta bactéria em todas as amostras analisadas, 

pode ter sido potencializada pela presença endógena de bactérias ácido-lácticas (BALs) 

presentes no queijo coalho artesanal, visto que, estudos na literatura reportam que a alta 

incidência deste grupo microbiano presente no queijo, pode exercer atividade antagonista para 

a multiplicação de Salmonella spp. (RIBEIRO, 2019; MELO et al., 2013; AMARAL et al., 

2020). 

Com relação à quantificação de L. monocytogenes, foi possível verificar que, todas as 

amostras de queijo coalho artesanal maturado, independente da concentração de NaCl, e do 

tempo de maturação, atenderam aos requisitos da legislação vigente, que preconiza a ausência 

deste patógeno em 25 g do produto (Tabela 5).  

No estudo efetuado por Menegol et al. (2020), na região da Serra Gaúcha, os autores 

reportaram a ausência de L. monocytogenes em 100% das amostras do queijo artesanal serrano 

maturado produzido a partir de leite cru. Entretanto, é possível verificar na literatura, pesquisas 

que identificaram a presença de L. monocytogenes em queijos coalhos artesanais produzidos e 
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comercializados em diferentes estados do Brasil (FEITOSA, et al., 2003; BORGES et al., 2003; 

TORRES, 2021).  

A ausência de L. monocytogenes nas amostras de alimentos, muitas vezes, está 

relacionada a fatores de estresse celular como, por exemplo, a concentração de sal, que pode 

favorecer para um possível efeito bactericida e/ou bacteriostático, visto que o NaCl ao interagir 

com a água livre do alimento favorece a diminuição da atividade de água, ocasionado assim, o 

aumento da pressão osmótica na fase aquosa e a liberação de enzimas extracelulares da bactéria 

patogênica, provocando desta forma, a sua inativação e/ou a paralisação do seu crescimento e 

multiplicação microbiana no alimento (MOREIRA, 2018).  

Vale ressalta que L. monocytogenes, possuí pouca capacidade de competitividade, tendo 

interferência na sua adaptação ao meio dificultada com a presença de outras bactérias 

(AUSANI, 2018) como, por exemplo, a presença de BALs. Além disso, em queijos maturados, 

o ácido láctico produzido pelas BALs durante o período da maturação, pode gerar um 

microambiente mais ácido, desfavorável para a multiplicação de L. Monocytogenes, mas 

favorável para o crescimento das BALs levando a uma possível ação antagônica entre L. 

Monocytogenes e bactéria láticas endógenas presentes no queijo (SANTOS, 2016; ARAGON-

ALEGRO et al., 2021).  

 

5.2.4 Enumeração das bactérias láticas (BALs) 

 

Na Tabela 6 é possível verificar os resultados obtidos para a contagem de BALs nas 

amostras de queijo coalho maturado.  
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Tabela 6 - Enumeração de Bactérias Láticas (BALs) endógenas em queijo coalho artesanal com diferentes 

tratamentos de NaCl e tempo de maturação. 

TEMPO 

(DIAS) 

TRATAMENTOS (%) 

T1 (0,5) T2 (1,0) T3 (1,5) 

UFC∙mL-1 

0 1,40 x 107 bA ± 0,33 1,10 x 107 cA ± 0,21 1,30 x 107 cA ± 0,41 

15 1,60 x 107 bB ± 0,27 3,10 x 107 bA ± 0,15 2,80 x 107 bcA ± 0,17 

30 2,10 x 108 aA± 0,13 5,10 x 107 bB ± 0,52 3,30 x 107 bB ± 0,21 

45 2,50 x 108 aA ± 0,47 2,10 x 108 aA ± 0,66 5,70 x 107 aB ± 0,37 

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas ou linhas não diferem entre si a 5% de significância pelo teste de 

Tukey. Letras minúsculas representam comparações nas colunas, já as letras maiúscula representam as 

comparações entre as linhas.T1: tratamento com 0,5% de NaCl; T2: tratamento com 1,0% de NaCl; T3: 

tratamento com 1,5% de NaCl. UFC: Unidade formadora de colônias. 

Fonte: Autor (2022). 

 

De acordo com os resultados obtidos foi possível verificar que, aos 15 dias de maturação 

a concentração de sal de 0,5% (T1) apresentou baixa contagem de BALs em relação aos 

tratamentos com concentrações de 1,0% (T2) e 1,5% (T3) de NaCl. Sendo que, aos 30 dias de 

maturação foi possível verificar que, para o tratamento 1, houve o aumento significativo 

(p≤0,05) das BALs em comparação aos tratamentos T2 e T3 (Tabela 6). Isso possivelmente 

ocorreu porque durante a maturação, os diversos grupos das bactérias ácido láticas podem ter 

comportamento de multiplicação diferentes sob influência de fatores como, pH, umidade, teores 

de sódio e atividade de água (MORENO, 2003). 

Além disso, foi possível verificar que, no tempo de 45 dias de maturação, ao aumentar 

a concentração de sal de 0,5% (T1) para 1,0% de NaCl (T2), não houve diferença significativa 

(p>0,05) na contagem de bactérias láticas. Entretanto, o aumento da concentração de NaCl para 

1,5% (T3), levou a uma diminuição significativa (p≤0,05) da contagem de BALs (Tabela 6). 

Essa diferença pode estar correlacionada, dentre outros fatores, pelo aumento da concentração 

da solução salina ocasionada pela perda da umidade durante o período da maturação, já que o 

cloreto de sódio é solúvel na fase aquosa do produto, contribuindo assim, para a redução da 

atividade de água do queijo (URZEDO, 2018; PERES, 2019), o que pode dificultar a 
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multiplicação de BALs, sendo possível verificar na Figura 5, a influência do NaCl na atividade 

de água (Aa). 

 

Figura 5 – Avaliação da Atividade de água (Aa) em queijo coalho artesanal submetidos a diferentes tempos de 

maturação e concentração de NaCl.  

 

T1: tratamento com 0,5% de NaCl; T2: tratamento com 1,0 % de NaCl; T3: tratamento com 1,5 % de NaCl. 

Fonte: Autor (2022). 

 

Valores divergentes na enumeração de bactérias láticas foram encontrados no trabalho 

de Peres (2019), que ao analisar o queijo minas artesanal, da região do Serro, percebeu que não 

houve diferença (p>0,05) nas contagens da microbiota láticas durante os 60 dias de maturação, 

obtendo média de 8,95 Log UFC.g-¹. 

Imortante destacar que as bactérias láticas pelo seu grau de competitividade com os 

microrganismos deteriorantes e patogênicos podem atribuir uma maior shelf life ao produto 

(FREIRE et al., 2021), e esse fator de biopreservação tende a ser favorecido com a maturação, 

que dentre outras razões, proporciona uma maior multiplicação da microbiota lática, onde 

através de metabólitos inibitórios e ácidos orgânicos conseguem controlar o desenvolvimento 

de espécies nocivas (CARMO et al., 2021), o que pode ter favorecido para o controle da 

microbiota endógena patogênica e/ou deteriorante no queijo coalho artesenal, com possível 

potencialização desta ação com a adição de NaCl e do tempo de maturação. 
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6 CONCLUSÕES 

  

Baseado nos resultados, foi possível verificar que as concentrações de NaCl e o tempo 

de maturação, podem influenciar de forma significativa na viabilidade da microbiota endógena 

do queijo coalho artesanal.  

Desta forma, diante dos dados analisados sugere-se que o melhor tratamento aplicado 

na produção de queijo coalho artesanal maturado foi o tratamento com a adição de 1,0% de 

cloreto de sódio (Tratamento 2) aos 45 dias de maturação, por apresentar uma menor contagem 

para a maior parte dos grupos microbianos endógenos patogênicos e/ou deteriorantes. Além 

disso, pode-se inferir que, a produção de queijo coalho artesanal maturado sob temperatura de 

10 ± 1,5 °C, umidade de 45 ± 5% e 1,0% de NaCl pode favorecer para uma maior estabilidade 

microbiológica ao produto, possibilitando assim, agregar uma maior segurança para o 

consumidor, fortalecendo os valores socioculturais e econômico da região do Alto Sertão 

Sergipano.  
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