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RESUMO 

Este estudo objetivou parametrizar as condições de produção de queijo pré-cozido maturado, 

a partir de condições de processamento pré-estabelecidas. Foram determinados o rendimento 

de fabricação e realizadas as caracterizações físico-química e microbiológica do queijo em 

estudo. A caracterização físico-química envolveu a avaliação dos teores de umidade, pH e 

gordura nos tempos 0, 10, 20, 30 e 40 dias de maturação, respectivamente. A caracterização 

microbiológica, nos tempos 0, 20 e 40 dias, envolveu a quantificação de coliformes totais, 

termotolerantes e Estafilococus coagulase positiva. O queijo, após 40 dias de maturação, 

apresentou teor de umidade de 24,3%, permitindo classificá-lo como queijo de baixa umidade, 

de acordo com a legislação vigente. Os resultados da caracterização físico-química (umidade, 

pH e gordura, respectivamente) obtido no último dia (40) de processo foi de: 21,3%; 6,26 e 

32%. Os resultados obtidos para a análise microbiológica apresentaram-se de acordo com os 

parâmetros exigidos pela legislação brasileira. Aos 40 dias de maturação, obteve-se um queijo 

isento de contaminação. O processo de maturação do queijo pré-cozido fortalece a cadeia 

produtiva leiteira de Sergipe e demonstra o grande potencial de inovação da agroindústria 

local. 

 

Palavras-chave: queijo; maturação; Sergipe. 

  



 

ABSTRACT 

This study aimed to parameterize the conditions of production of mature precooked cheese 

from optimal processing conditions. The production yield was determined and the physical-

chemical and microbiological characterizations of the cheese under study were carried out. 

The physicochemical characterization involved the evaluation of moisture, pH and fat content 

at 0, 10, 20, 30 and 40 maturation days, respectively. Microbiological characterization at 0, 20 

and 40 days involved the quantification of total and thermotolerant coliforms and coagulase 

positive Staphylococcus. The cheese, after 40 days of maturation, had a moisture content of 

24.3%, allowing it to be classified as low moisture cheese, in accordance with current 

legislation. The results of the physical-chemical characterization (humidity, pH and fat, 

respectively) obtained on the last day (40) of the process were: 21.3%; 6.26 and 32%. 

Respectively, the results obtained for the microbiological analysis of total and thermotolerant 

coliforms and Staphylococcus coagulase positive are presented according to the parameters 

required by Brazilian legislation. At 40 days of maturation, a cheese free from contamination 

was obtained. The process of maturing the pre-cooked cheese strengthens the milk production 

chain of Sergipe and demonstrates the great potential for innovation in the agro-industry. 

 

Keywords: cheese; maturation; Sergipe. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O leite é um produto da ordenha total e contínua de uma fêmea leiteira sadia e nutrida, 

em condições de adequadas de higiene. Caracteriza-se por um líquido contendo propriedades 

sensoriais especiais, de cor branca ligeiramente amarelada, opaco, um pouco viscoso, com 

sabor doce e cheiro um pouco acentuado (BRASIL, 2002). 

 Considerado um alimento muito nobre, devido à sua composição rica em proteínas, 

carboidratos, gorduras, vitaminas e sais minerais, o leite apresenta-se entre os seis primeiros 

produtos mais importantes da pecuária brasileira. Seu beneficiamento exerce um papel 

importante no suprimento de alimentos (MULLER; VILELA, 2002).  

 Segundo dados do último Censo Agropecuário, em 2017, o Brasil produziu 

33.490.810 litros de leite e o estado de Sergipe produziu 337.602 litros de leite (IBGE, 2017). 

A produção nacional de queijos atingiu 812 mil toneladas em 2011, posicionando o país como 

o sexto maior produtor mundial, onde o mercado movimentou cerca de 9,2 bilhões de reais 

(NUNES FILHO, 2012).  

 Em 2019, foi sancionada em Sergipe a Lei N° 8.523, que regulamenta a produção e a 

comercialização dos queijos artesanais, com o objetivo de fortalecer e expandir a cadeia 

produtiva leiteira (SERGIPE, 2019). Dentre os principais produtos que poderão se enquadrar 

a este novo regulamento, contribuindo com o desenvolvimento da agroindústria local, estão o 

queijo de coalho e o queijo pré-cozido. 

  O queijo pré-cozido, é uma inovação tecnológica do queijo de coalho 

tradicional, desenvolvido na região de Nossa Senhora da Glória, Sergipe. O queijo pré-cozido 

recebe um choque térmico com água quente e perde mais soro. É um produto muito 

consumido na forma assada e frita, pelo fato de não se desmanchar como outros tipos de 

queijos quando são submetidos a temperaturas elevadas (SÁ et al., 2012). 

 A maturação de queijos consiste em mudanças físicas e bioquímicas que transformam 

as características do queijo trazendo assim novos atributos sensoriais, como textura e flavor, 

bastantes peculiares. O processo engloba o descanso do queijo a uma determinada 

temperatura e umidade controladas por um determinado tempo. Alguns estudos reportam 

novas tecnologias de maturação de queijos, trazendo assim novos horizontes para o mercado 

de laticínios. 
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 A inovação do processamento do queijo pré-cozido neste projeto está associada à 

maturação do mesmo, trazendo assim um novo produto a ser produzido e comercializado no 

sertão sergipano. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 Desenvolver um queijo pré-cozido maturado a partir de condições parametrizadas de 

processo, como forma de inovação e apresentação de potencial tecnológico para ser 

desenvolvido na bacia leiteira de Sergipe. 

2.2 Objetivos específicos 

 Processar o queijo pré-cozido; 

 Avaliar o processo de maturação do queijo pré-cozido; 

 Determinar o rendimento de fabricação do queijo pré-cozido maturado; 

 Realizar a caracterização físico-química e microbiológica do queijo de pré-

cozido maturado em diferentes tempos (0, 10, 20, 30 e 40 dias). 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Histórico do queijo 

 O queijo, como derivado tradicional do leite, devido às suas propriedades sensoriais e 

nutritivas, tem grande aceitação no mercado, apresentando-se para consumo sob diversas 

variedades quanto ao tipo, sabor, cor, forma e aroma, a fim de satisfazer aos vários paladares 

dos seus consumidores (NOGUEIRA, 2006). 

 A grande aceitação e popularidade do queijo não são características recentemente 

adquiridas, pois a história da sua origem se perde no tempo, sendo um dos mais antigos 

alimentos preparados que se tem registro, tendo como seu exemplar pioneiro o queijo de 

coalho (DANTAS, 2012). 

 Nogueira (2006) afirma que o processo de fabricação de queijo adquiriu novas 

performances no decorrer dos tempos, inclusive com a novas fórmulas especiais de produção, 

algumas mantidas em segredo, que em tempos mais remotos, algumas eram escondidas em 

mosteiros, a fim de preservar sua identidade. 

 O consumo de queijo foi introduzido no Brasil com a chegada dos portugueses, que já 

o consumiam em grande escala, tendo uma variedade produzida com leite de cabra, que era 

muito apreciado por eles. Em São Paulo foi introduzido com o advento da cafeicultura, que 

atraiu milhares de imigrantes, trazendo com eles o hábito do consumo de queijos, nas suas 

mais diversas formas, como refeição, acompanhamento e condimento (CASCUDO, 2004). 

3.2 Queijo de coalho 

 O queijo de coalho é definido como aquele obtido por coagulação do leite por meio do 

coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não pela ação de 

bactérias lácticas selecionadas e comercializado normalmente com até dez dias de fabricação. 

É um queijo de média a alta umidade, de massa semi-cozida ou cozida e apresenta um teor de 

gordura nos sólidos totais variável entre 35 % e 60 % (BRASIL, 2001a). 

 Ainda de acordo com a legislação brasileira, o queijo apresenta como requisitos 

sensoriais uma consistência semidura e elástica; textura compacta e macia; cor branco 

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

ligeiramente ácido, lembrando uma massa coagulada; crosta fina, sem trincas, não sendo usual 

a formação de casca bem definida; podendo também apresentar algumas olhaduras pequenas 

(BRASIL, 2001a). 
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 Amplamente produzido industrial e artesanalmente, o queijo de coalho é um dos 

queijos muito importante na cadeia de produção alimentar. Mesmo tendo uma grande 

importância econômica e popularidade, não existe tecnologias de manufatura apropriados, 

sendo a diversificação das metodologias empregadas constatada na produção de vários 

fabricantes. A fabricação artesanal geralmente emprega leite cru, conferindo ao queijo 

características únicas que são percebidas pelo consumidor (Figura 1). Na indústria o leite 

utilizado é pasteurizado, além disso, há adição de culturas lácteas, o que pode modificar 

consideravelmente as características sensoriais do produto (ANDRADE, 2007).  

 O queijo coalho é um produto muito popular no Nordeste do Brasil, ou melhor, um 

artefato cultural integrado ao cotidiano dos nordestinos, fabricado principalmente nos estados 

de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. O Centro Tecnológico de Laticínios 

(CT Laticínios) pretende tornar o tradicional queijo de coalho um produto reconhecido, 

padronizado e com um selo de indicação de procedência do Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial (INPI). Ele é destaque entre os principais tipos de queijos artesanais de fabricação e 

consumo comprovadamente incorporados à cultura regional (MORAIS, 1995; MUNCK, 

2004). 

 

1Figura 1. Queijo de coalho (Fonte: http://ufchefs.blogspot.com/2014/05/). 

 A produção de queijo de coalho no Alto Sertão Sergipano é uma atividade econômica 

que se confunde com a própria história do brasileiro e do povo sergipano, em especial. Sabe-

se que a exploração agropecuária não somente fora de suma importância para a povoação do 

sertão brasileiro, como apresenta-se como fonte principal do abastecimento de alimentos de 

origem animal (FRAGA, 2016). 

                                                           
1 Fonte: http://ufchefs.blogspot.com/2014/05/. 
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 Na Tabela 1 estão apresentados os parâmetros físico-químicos (umidade, pH, atividade 

de água e acidez) das amostras de queijos de coalho comercializados em estados do nordeste 

do Brasil. 

Tabela 1. Valores médios das análises físico-químicas do queijo de coalho comercializados 

em seis estados da região nordeste de acordo com o tipo de produção, com inspeção ou sem 

inspeção. 

Variável Estados 

SE CE PI RN PB PE 

pH QCI 

QSI 

5,68 6,21 6,23 6,20 6,04 5,56 

5,18 6,02 6,20 5,90 6,22 5,54 

Umidade 

(%) 

QCI 

QSI 

21,00 16,67 14,38 24,08 20,43 21,56 

29,38 25,33 15,00 17,86 21,33 26,36 

Aa QCI 

QSI 

0,91 0,91 0,91 0,91 0,92 0,96 

0,89 0,91 0,91 0,92 0,91 0,96 

Acidez 

(%) 

QCI 

QSI 

0,74 0,49 0,16 0,37 0,33 0,42 

1,01 0,64 0,12 0,40 0,31 0,60 

Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey (p > 0,05); Aa: 

Atividade e Água; QCI: queijo com inspeção; QSI: queijo sem inspeção; SE: Sergipe; CE: Ceará; PI: Piauí; RN: 

Rio Grande do Norte; PB: Paraíba; PE: Pernambuco.  

3.3 Queijo pré-cozido 

 Segundo Sá et al. (2012), o queijo pré-cozido, considerado uma inovação tecnológica 

do queijo de coalho tradicional, foi desenvolvido na região de Nossa Senhora da Glória, 

Sergipe. 

 Durante o processamento, o queijo pré-cozido recebe um choque térmico com água 

quente e perde mais soro. É muito apreciado nas formas assada e frita, pelo fato de não se 

desmanchar como outros tipos de queijos quando são submetidos a temperaturas elevadas. O 

diagrama simplificado do processamento do queijo pré-cozido está apresentado na Figura 2.  
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Leite + 
coalho

Coagulação

Dessoragem

Aquecimento 
a ±75°C

Salga

Enformagem

Prensagem

Figura 2. Fluxograma simplificado do processamento de queijo pré-cozido. (Fonte: Adaptado 

de Costa, 2016). 
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 De acordo com levantamento realizado pela Embrapa Tabuleiros Costeiros, no período 

de 2005 a 2007, a produção diária de queijo pré-cozido da região de Nossa Senhora da Glória, 

Sergipe, era de aproximadamente 2.000 Kg. 

3.4 Maturação de queijos 

 De acordo com Barros et al. (2011), a maturação consiste em uma série de processos 

físicos, bioquímicos que ocorrem em todos os queijos, exceto aqueles que são consumidos 

frescos. Estes processos alteram a composição química dos queijos, principalmente no 

conteúdo de açúcares, proteínas e lipídios.  

 O tempo de maturação varia para cada tipo de produto. Nesse processo são 

desenvolvidas as características sensoriais e de textura específicas para cada tipo de queijo. A 

maturação dos queijos é realizada, na maioria dos casos, em câmaras com controle de 

temperatura e umidade – quando os queijos são maturados fora da embalagem. 

Tradicionalmente, o índice de maturação é medido pela degradação de caseína, através da 

avaliação da proporção entre nitrogênio total solúvel, assim denominado o nitrogênio oriundo 

de matéria orgânica. Esse índice deve aumentar com o avanço da maturação (BARROS et al., 

2011).  

 Apesar de muitos queijos serem consumidos frescos, existem outros que são curados 

durante um período compreendido entre três semanas a dois anos. Geralmente, a duração do 

período de maturação é inversamente proporcional ao teor de umidade do queijo. As 

principais alterações bioquímicas envolvem a proteólise, a glicólise e a lipólise, no entanto, 

podem ocorrer outras reações como o catabolismo de compostos produzidos nas reações 

principais, que incluem a desaminação, a descarboxilação e a desfosforalização de 

aminoácidos ou ainda, reações de esterificação (FOX et al., 2000).  

 Bonfim e Silva (2017) trabalharam com o desenvolvimento de queijo maturado por 

culturas autóctones composto por Lactobacillus sp, acondicionando os queijos em uma estufa 

climatizada (Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO) no período de 40 dias à temperatura 

de 14ºC com umidade relativa próxima de 85%, mantida com o auxílio de uma bacia com 

água como método tecnológico para obtenção da maturação do queijo. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 Este projeto foi desenvolvido em parceria com a instituição Santa Bárbara Indústria e 

Comércio de Bens do Laticínio, localizada no povoado Lagoa do Carneiro no município de 

Nossa Senhora da Glória – SE. 

4.1 Processamento do queijo pré-cozido maturado 

 O queijo pré-cozido foi elaborado conforme tecnologia reportada por NASSU et al. 

(2006), onde ao longo de todo o processo foram atendidas as normas de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF) de forma a garantir a segurança do produto final. Ao leite pasteurizado 

foram adicionados os insumos necessários para o processamento, especificamente, solução de 

cloreto de cálcio (40 %; m/v) e coalho (CHY – MAX® EXTRA), como apresentado na Tabela 

2.  

Tabela 2. Matéria-prima e insumos utilizados no processamento do queijo pré-cozido 

maturado. 

Matéria-prima/Insumos Quantidade 

Leite pasteurizado 6.000 L 

Cloreto de cálcio (40 %; m/v) 2.400 mL 

Coalho 300 mL 

 Após a adição dos ingredientes, o leite permaneceu em repouso, entre 40 a 60 minutos, 

para a formação da coalhada. Após o tempo de coagulação foi realizado o corte da coalhada 

feita automaticamente em equipamento específico (Queijomatic). Em seguida, foi realizada a 

mexedura da massa para evitar que os cubos maiores precipitassem ou fundissem entre si, o 

que dificultaria a retirada do soro. 

 A massa passou pela primeira dessoragem junto ao cozimento da mesma, à 

temperatura de 45ºC a 55ºC. Após o cozimento da massa, foi adicionado o sal (0,33 %; m/v) à 

massa, com agitação constante para desagregar os grãos. A massa foi enformada em fôrmas 

retangulares com capacidade de 0,5 a 1,5 Kg, seguido de prensagem por um período de 1 

hora. Os queijos foram armazenados por um período de 24 horas em refrigerador à 

temperatura de 14ºC. O diagrama do processamento do queijo pré-cozido maturado está 

apresentado na Figura 3. 
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Figura 3. Fluxograma do processamento do queijo pré-cozido (Fonte: Adaptado de NASSU 

et al., 2006). 

 Após as primeiras 24 horas, os queijos foram acondicionados em uma câmara de 

resfriamento por um período de 40 dias à temperatura de 5 ºC com umidade relativa próxima 

a 80 %. Durante a maturação, os queijos foram virados diariamente para que ambas as 

superfícies secassem uniformemente ao longo da maturação. 

Recepção do leite

Pasteurização

Cloreto de cálcio e 
coalho

Coagulação

Corte da coalhada

Mexedura

Cozimento da massa

Salga

Enformagem

Prensagem

Maturação
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4.2 Determinação do rendimento de fabricação do queijo pré-cozido maturado 

 Na produção de alimentos, a determinação do rendimento é um parâmetro relevante 

em termos econômicos para a agroindústria, pois visa padronizar as condições operacionais de 

processo. O rendimento resultante da elaboração do queijo pré-cozido maturado foi 

mensurado pela relação entre a quantidade de litros de leite necessários para a elaboração de 

um quilograma de queijo, como descrito na Equação 1. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =
𝑚𝑞𝑢𝑒𝑖𝑗𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑚𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒
× 100 

4.3 Caracterização físico-química 

 O queijo pré-cozido maturado foi avaliado nos intervalos de 0, 10, 20, 30 e 40 dias 

quanto aos parâmetros físico-químicos, especificamente gordura, umidade e potencial 

hidrogeniônico (pH). Os teores de gordura foram avaliados pelo método de Gerber; o pH foi 

mensurado utilizando o pHmetro (PG 1800, GEHAKA), e a umidade foi avaliada em 

analisador de umidade (IV 3000 LÁCTEO, GEHAKA). O princípio de cada método analítico 

está descrito na Tabela 3. 

Tabela 3. Princípio e metodologia oficial das análises físico-químicas. 

Análises Princípio Método 

Gordura Baseia-se no ataque da matéria orgânica por meio de ácido 

sulfúrico, com exceção da gordura que será separada por 

centrífuga, auxiliada pelo álcool amílico, que modifica a tensão 

superficial.  

AOAC (1995) 

Umidade A umidade é determinada pela perda de massa com condições 

nas quais, água e substâncias voláteis são removidas. O resíduo 

após a evaporação representa os sólidos totais da amostra. 

AOAC (1995) 

pH É a quantidade de ácido de uma amostra que reage com uma 

base de concentração conhecida. 

AOAC (1995) 

4.4 Caracterização microbiológica 

 As análises microbiológicas foram realizadas nos dias 0, 20 e 40, após o término da 

maturação (40 dias), utilizando o teste rápido Compact Dry® para coliformes totais e 

termotolerantes (a 45ºC) e Estafilococus coagulase positiva, seguindo recomendação que 

consta na RDC n° 12, de 12 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001b). 
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 As análises microbiológicas foram realizadas em uma câmara asséptica (L 80 X P 50,5 

X A52; CAU 100). De cada amostra foram pesados, assepticamente, 10 gramas do produto e 

adicionados 90 ml de solução salina estéril (NaCl 0,85% p/v) com 0,1% (p/v) de Peptona 

(SSP), a fim de obter-se a diluição inicial (10-1), a qual foi homogeneizada. Posteriormente, 

mililitro desta diluição foi colocada num tubo contendo 9ml de Solução Salina Peptonada 

(SSP) 0,1%, obtendo-se a diluição 10-2 e tal procedimento foi repetido para obtenção da 

diluição 10-3. 

 A contagem de coliformes totais, termotolerantes e Estafilococus coagulase positiva 

da diluição (10-3) do alimento estudado, foram tomadas uma porção de 1ml de cada e 

inoculadas em placas prontas (Compact Dry). As placas prontas inoculadas foram incubadas 

em estufa a uma temperatura de 43 °C (± 2 °C) por 24 horas. As placas prontas inoculada de 

Estafilococus coagulase positiva foram incubadas a 35,5° C, conforme instrução do 

fabricante. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Caracterização físico-química do queijo pré-cozido maturado 

 A Figura 4 apresenta o comportamento dos valores da umidade do queijo pré-cozido 

durante o processo de maturação. 

Figura 4. Representação gráfica da umidade do queijo pré-cozido maturado durante 40 dias 

de maturação a 5 ºC e 80 % de umidade relativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avaliando a representação gráfica da maturação do queijo pré-cozido, constata-se um 

decréscimo total de 24 % da umidade durante os quarenta dias de processamento. Ainda, o 

gráfico apresentou um perfil próximo ao linear nos últimos 10 dias de processo, o que indicou 

estabilidade da transferência de massa (perda de água do produto). 

 Resultados similares foram reportados por Nascimento et al. (2016), que trabalharam 

com a caracterização físico-química de queijos de coalho maturados com leites caprino e 

bovino, e obtiveram perda de umidade global de 27 % durante 50 dias de processamento. 

 Baseado na classificação de queijos de acordo com o teor de umidade na legislação 

vigente (BRASIL, 1996), o queijo pré-cozido do presente estudo pode ser classificado como 

queijo de baixa umidade (umidade máxima de 35,9 %). Na Tabela 4 estão apresentados os 

resultados das análises físico-químicas do queijo pré-cozido durante os 40 dias de maturação. 
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Tabela 4. Caracterização físico-química do queijo pré-cozido nos tempos 0, 10, 20, 30 e 40 

dias de maturação a 5ºC. 

Parâmetros Tempo de maturação (dias) 

 0 10 20 30 40 

pH 6,61a ± 0,09 6,15b ± 0,01 6,17b ± 0,02 6,17b ± 0,02 6,16b ± 0,01 

Gordura (%) 26,5a ± 0,20 27,0a ± 0,18 27,0a ± 0,15 27,0a ± 0,18 32,0b ± 0,21 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre si, a 5 % de probabilidade, pelo teste de 

Tukey. 

 Analisando os resultados obtidos de pH do queijo pré-cozido maturado do presente 

estudo, pôde-se observar um declínio entre os dias 0 e 10 (6,61 e 6,15, respectivamente). 

Após o décimo dia observou-se uma estabilidade do pH durante o processo de maturação. 

 Houve um crescimento do teor de gordura do queijo durante a maturação nos últimos 

10 dias de processamento. Esse aumento na concentração de gordura pode ser justificado pela 

perda de umidade do produto. Nascimento et al. (2016) elaboraram um queijo coalho 

maturado com leite de cabra até os 50 (cinquenta) dias de maturação também obtiveram um 

declínio contínuo nos níveis de gordura dos queijos durante este processamento. 

 Katiti, Bonassi e Roça (2006) avaliaram os aspectos físico-químicos de um queijo 

obtido de massa mole com coagulação mista, maturado pelo mofo Penicillium candidum 

utilizando-se leite congelado pelos processos lento (freezer comum) ou rápido (nitrogênio 

líquido) e a fabricação do mesmo queijo utilizando-se coalhada dessorada e congelada pelos 

mesmo processos utilizando. Os autores reportaram os respectivos resultados de pH médio de 

5,25. Comparando estes dados com os resultados do presente estudo, pôde-se observar que 

existe uma pequena diferença, justificada pela qualidade do leite que foi utilizado no 

processo. 

5.2 Análise microbiológica do queijo pré-cozido 

 Os resultados obtidos para a caracterização microbiológica do queijo pré-cozido 

durante a maturação estão descritos na Tabela 5. 
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Tabela 5. Caracterização microbiológica realizada no queijo pré-cozido maturado nos tempos 

1, 20 e 40 dias. 

Tratamentos 

(dias) 

Microrganismos 

Coliformes 

totais 

Coliformes termotolerantes 

(a 45 °C) 

Estafilococus coagulase 

positiva 

0 Diluição estimada Diluição estimada Diluição estimada 

20 Diluição estimada Diluição estimada Diluição estimada 

40 Diluição estimada Diluição estimada 1x103 UFC.g-1 

UFC – Unidade formadora de colônia. 

 Avaliando os resultados da caracterização microbiológica do queijo pré-cozido 

maturado do presente estudo, pôde-se observar que não ouve contaminação de coliformes 

totais e termotolerantes ao longo de todo o processo de produção e maturação.  

 Ao caracterizar o queijo pré-cozido maturado no quadragésimo dia de maturação, foi 

quantificada a presença de uma unidade formadora de colônia de Estafilococus coagulase 

positiva (1x103 UFC/g), estando assim nos padrões exigidos pela RDC ANVISA nº 12 

(2001), que permite o limite máximo de 5,0x102. 

 A maturação, além de prover características particulares como textura, odor, cor e 

sabor, quando realizada em ambiente adequado, é caracterizada como um tratamento seguro 

para o produto final, uma vez que, em condições adequadas de processo, é possível garantir a 

segurança microbiológica do alimento. 

5.3 Determinação do rendimento de fabricação do queijo pré-cozido maturado 

 Foi obtido um rendimento médio de 15,8 L/kg (6,33%) para a elaboração do queijo 

pré-cozido maturado. Comparando com dados reportados na literatura pode-se perceber que o 

rendimento médio obtido do presente estudo se mostra um pouco acima, como reportado por 

Couto (2008), onde o rendimento da fabricação de queijo parmesão varia de 12 a 14 l/kg de 

queijo após sua maturação completa. 

A Figura 5 ilustra o aspecto do produto final.  
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Figura 5. Queijo pré-cozido após 40 dias de maturação. 

6. CONCLUSÃO 

 Com o desenvolvimento do queijo pré-cozido maturado a partir de condições 

parametrizadas de processo e seguindo as normativas de Boas Práticas de Fabricação, pôde-se 

observar que o processo de maturação, utilizando condições otimizadas, foi eficiente, em 

termos de caracterizações físico-químicas e microbiológicas, que atenderam à legislação 

vigente. Considerando a importância da indústria de laticínios no âmbito da inovação no 

Brasil e em Sergipe, este estudo mostra que é possível obter um queijo pré-cozido maturado 

utilizando condições parametrizadas de processo como forma de inovação agregando valor e 

trazendo novos caminhos aos produtores de queijos. 

 

7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Avaliar a aceitação sensorial do queijo pré-cozido maturado; 

 Analisar a composição centesimal do queijo pré-cozido maturado; 

 Submeter os resultados do projeto a depósito de patente. 

 

  



16 

8. REFERÊNCIAS 

ANDRADE, A.A.; RODRIGUES, M.C.P.; NASSU, R. T.; SOUZA NETO, M.A. Medidas 

instrumentais de cor e textura em queijo de coalho. In: Anais do XV ENAAL Congresso 

Latino Americano de Analistas de Alimentos. Fortaleza, 2007. 

AOAC. Association of Official Analytical Chemists.Official methods of analysis of 

AOAC international. AOAC Washington. 1995. 

BARROS, J. J. C. et al. Queijo parmesão: caracterização físico-química, microbiológica e 

microestrutura. Ciência e Tecnologia dos Alimentos, Campinas, v. 31, n.2, p. 285-294, 

abr./jun. 2011.  

BONFIM, J. M.; SILVA. R. R.; Caracterização físico-química de queijo maturado por 

culturas autóctones. 2017. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia 

em Alimentos) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2017. 

BRASIL. IBGE. Censo Agropecuário, 2017. Disponível em:< 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/se/pesquisa/18/16532?ano=2017>. Acesso em: 09 mai. 

2019. 

BRASIL. Instrução Normativa - 51, de 18/09/2002. Diário Oficial da União. Aprovar os 

Regulamentos Técnicos de Produção, Identidade e Qualidade do Leite tipo A, do Leite tipo B, 

do Leite tipo C, do Leite Pasteurizado e do Leite Cru Refrigerado e o Regulamento Técnico 

da Coleta de Leite Cru Refrigerado e seu Transporte a Granel, em conformidade com os 

Anexos a esta Instrução Normativa. Brasília: Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, 2002. 

BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Instrução Normativa nº30, de 26. 

Jun. 2001. Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Queijo Coalho. Brasília: 

Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 2001a. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Portaria 

nº 146, de 7 de março de 1996. Diário Oficial da União. Brasília, 07 de março de 1996. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da 

Diretoria Colegiada - RDC nº 12 de 02 jan. 2001. Regulamento técnico sobre os Padrões 

Microbiológicos para alimentos. Diário Oficial da União, Brasília, 10 jan. 2001b. 

CASCUDO, L. C. História da Alimentação no Brasil. 1ª edição, 2004, São Paulo: global 

editora. 



17 

DANTAS, D. S. Qualidade microbiológica do queijo de coalho comercializado no 

município de patos, PB. 2012. Dissertação (Mestrado em zootecnia) – Centro de saúde e 

tecnologia rural, Universidade federal de campina grande, Patos, 2012.  

FOX, P. F.; GUINEE, T. P.; McSWEENEY, P. L. H. Fundamentals of cheese Science. 

Gaithersbutg: Aspen, 2000. 587 p. 

FRAGA, É. E. A. A indicação geográfica sob a perspectiva dos produtores de queijo de 

coalho de Nossa Senhora da Glória – SE. 2016. Dissertação (Mestrado em Ciência da 

Propriedade Intelectual) – Universidade Federal de Sergipe, Sergipe, 2016.  

GRACIOLI, F. et al. Análise comparativa de custo e rendimento da fabricação de queijo tipo 

camembert e queijo colonial em pequena escala. Revista destaques acadêmicos, vol. 5, n. 4, 

2013 – CETEC/UNIVATES. 

KATITI L. M., BONASSI I. A. e ROÇA R. O. Aspectos Físico-Químicos e Microbianos do 

Queijo Maturado por Mofo obtido da Coagulação Mista com Leite de Cabra Congelado e 

Coalhada Congelada. Ciência e Tecnologia em Alimentos, p. 740-743, 2006. Campinas – 

SP. 2006. 

MORAIS, C. M. M. Processamento artesanal do queijo de coalho de Pernambuco: uma 

análise de perigos. 1995. Dissertação (Mestrado em Nutrição). Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, 1995. 

MULLER, E. E. QUALIDADE DO LEITE CÉLULAS SOMÁTICAS E PREVENÇÃO DA 

MASTITE. Maringá: UEM/CCA/DZO – NUPEL. Anais do II Sul-Leite: Simpósio sobre 

Sustentabilidade da Pecuária Leiteira na Região Sul do Brasil / Editores: Geraldo Tadeu dos 

Santos et al. -, 2002. 212P. Toledo – PR, 20 e 30/08/2002. P. 206-2017. 

MUNCK, A. V. Queijo de coalho: Princípios básicos da fabricação. 2004. Disponível em: 

http://www.cienciadoleite.com.br/queijocoalho.htm. Acesso em: 23 out. 2018. 

NASCIMENTO, B. M. S.; AMARAL, D. S.; PEREIRA, C. J. D.; GOMES, D. M. G. S.; 

BATISTA, A. S. M.; GOMES, A. M. P.; PINTADO, M. M. E.; QUEIROGA, R. C. R. E. 

Caracterização físico-química de queijos coalhos maturados: com leites caprino, bovino e 

misto. In: Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos - Alimentação: a arvore 

que sustenta a vida, 25, 2016, Gramado. Anais... Gramado, 2016.  

NASSU, R. T.; MACEDO, B. A.; LIMA, M. H. P. Queijo de Coalho. Coleção 

Agroindústria Familiar. Embrapa Informação Tecnológica. V.1, p.40. Brasília, DF, 2006.  



18 

NOGUEIRA, J. G. A embalagem como fator de agregação de valor ao produto: Um 

estudo do segmento de queijos em Juiz de Fora. Dissertação (Mestrado em Sistema de 

Gestão) Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2006. 

NUNES FILHO, R.  O Maravilhoso Mundo dos Queijos Especiais. Superhiper. P. 60-64. 

Abr. 2012.  

REZENDE, D. C. Estratégias de coordenação e qualidade na cadeia dos queijos finos. 

2004. Tese (Doutorado em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade) – Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004. 

SA, C. O. de; AS, J. L. de; MOTA, D. M. da; NASCIMENTO, I. R. do. Sistematização dos 

gargalos sócio-culturais, ambientais, econômicos e político-institucionais da cadeia 

produtiva do leite no território do alto sertão sergipano. Aracaju: Embrapa Tabuleiros 

Costeiros, 2012. (Embrapa Tabuleiros Costeiros. Documentos, 171). 

SERGIPE. Lei n° 8.523, de 29 de abril de 2019. Dispõe normas sobre a produção e a 

comercialização dos queijos artesanais (tradicional e inovação) no Estado de Sergipe, e dá 

providências correlatas. Diário Oficial, Aracaju, SE, 29 de abril de 2019.  

SOUSA, A. Z. B.; ABRANTES, M. R.; SAKAMOTO, S. M.; SILVA, J. B. A.; LIMA, P.O.; 

LIMA, R. N.; ROCHA, M. O. C.; PASSOS, Y. D. B. Aspectos físico-químicos e 

microbiológicos do queijo tipo coalho comercializado em estados do nordeste do Brasil. Arq. 

Inst. Biol., São Paulo, v.81, n.1, p. 30-35, 2014. 

VILELA, D. A importância Econômica, Social e Nutricional do Leite. Revista Batavo nº 

111, dezembro 2001/janeiro2002.  

 


