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Características de queijos artesanais tipo colonial comercializados em 

uma feira agropecuária

Characteristics of Colonial Hand-Made Cheeses Sold in an Agricultural Show

Luisa Wolker Fava1, Juliana Fátima de Moraes Hernandes2, Andrea Troller Pinto3 & Verônica Schmidt3

ABSTRACT

Background: The commercialization of hand-made cheeses at agricultural shows has been used to make the production of 
family-run food more popular. Colonial cheese is a product typical from Brazil, which has no specifi c legislation that sets 
out its identity and quality standards, as well as its labeling, nutritional and consumer information. Therefore, its quality 
standard must meet the provisions of general laws that defi ne the production, microbiology and labeling standards of pack-
aged products. Since they are produced by establishments with no continuous sanitary inspection systems, any failure to 
meet good manufacturing practices may pose risks to the health of consumers. This study aimed at verifying whether the 
Colonial cheese, produced in family-run agricultural systems, offered to the public and distributed at an agricultural show 
in Rio Grande do Sul, meets the legal requirements concerning labeling and microbiological quality.
Materials, Methods & Results: Twelve Colonial cheeses produced at different family-run establishments and offered at an 
agricultural show were collected from the commercialization area as is.  Its labeling characteristics were assessed, based on 
the legislation in force that sets out mandatory labeling for packaged food.  The microbiological analysis for the presence of 
Salmonella spp. and Listeria spp. and quantifi cation of total and thermotolerant coliforms, as well as of coagulase-positive 
Staphylococcus was made pursuant to the methodology provided for by the Brazilian Ministry of Agriculture, Livestock 
and Agribusiness. Six cheeses were being sold at room temperature. One of the samples did not have any kind of labeling 
other than the offi cial inspection system stamp. Only three of the cheeses contained information about best before date, 
nutritional information or instructions about conservation. One of the products did not contain information about mandatory 
ingredients (rennet, salt). Half of the samples evaluated were being sold at room temperature, and none of them contained 
all the information provided for by law. Salmonella spp. and Listeria spp. were not found in 25 g samples taken from the 
cheeses analyzed. The mesophile count varied greatly (between 1.0 x 103 and 3.0 x 107 UFC/g). It was possible to identify 
and quantify coagulase-positive Staphylococcus in fi ve samples (7.0  x 103 to 1.0 x 105 UFC/g). All samples contained 
total (6.0 x 103 to 2.0 x 107 UFC/g) and thermotolerant (1.0 x 103 to 1.0 x 106 UFC/g) coliforms. 
Discussion: The weight and format of the products evaluated were compatible with the majority of the products sold in 
the State. The lack of refrigeration in 50% of the samples indicates the possibility of multiplication of microorganisms that 
could harm health or hamper the desirable characteristics for the product. Even though no Salmonella spp. and Listeria 
spp. were found in the products evaluated, the high counts of total and thermotolerant coliform indicate that the products 
were inedible, pointing out to the possibility of contamination by pathogenic microorganisms found in feces. The presence 
of coagulase-positive Staphylococcus at the quantities found may lead to staphylococcal intoxication in case of errors in 
the processing and hygiene practices. 

Keywords: hand-made cheese, microbial indicators, labeling, agricultural shows.
Descritores: queijo artesanal, microrganismos indicadores, rotulagem, feira agropecuária. 
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INTRODUÇÃO

O queijo tipo colonial é um produto brasileiro 
com sabor mediamente picante, período de maturação 
de 30 dias e validade de 120 dias [17]. O produto não 
possui legislação específi ca no nível federal ou esta-
dual. Logo, o produto pode ser produzido de diversas 
formas, desde que atenda aos requisitos microbioló-
gicos previstos [5], nos estabelecimentos devidamente 
registrados. 

Entende-se por um produto artesanal ou co-
lonial, o que possui algum grau de processamento 
realizado nas propriedades rurais, geralmente de 
produção familiar, através de um processo artesanal 
de produção [22].

A fabricação de queijos deve seguir normas 
rigorosas de higiene. Além disso, a matéria-prima 
deve originar-se de animais em condições sanitárias 
adequadas. Falhas no controle da matéria prima, seu 
benefi ciamento e estocagem podem resultar em pro-
duto de má qualidade e no risco de toxinfecções de 
origem alimentar [27]. 

Diversos microorganismos patogênicos podem 
ser encontrados contaminando o queijo, destacando-se 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella 
spp. e Listeria monocytogenes [26].

A qualidade microbiológica dos queijos colo-
niais está relacionada a vários fatores como a qualidade 
de matéria-prima, que é infl uenciada pela sanidade do 
rebanho e higiene na obtenção do leite; benefi ciamento, 
que envolve o preparo da matéria prima, tratamento 
térmico, higiene de equipamentos, manipulação e 
armazenamento e a distribuição do produto e conser-
vação [18].

Objetivou-se, com o presente trabalho, identi-
fi car o atendimento aos requisitos legais de rotulagem 
e critérios microbiológicos de queijo tipo colonial, 
comercializado em uma feira agropecuária, no Rio 
Grande do Sul.

MATERIAIS E MÉTODOS

Em uma feira agropecuária, selecionada por 
conveniências [25], adquiriram-se 12 queijos tipo 
colonial disponíveis para comercialização. Os queijos 
foram acondicionados em embalagens individualizadas 
e mantidos sob-refrigeração. Previamente às análises 
microbiológicas, os queijos foram pesados e descritos 
quanto ao formato e adequação à rotulagem [5,7,8]. 
Pesquisou-se a presença de Salmonella spp. e Listeria 

spp. e quantifi caram-se coliformes totais e termoto-
lerantes e Staphylococcus spp., de acordo com a IN 
62/2003 [6]. Para interpretação dos resultados, seguiu-
se a RDC 12/2001 [5]. Realizou-se análise descritiva.

RESULTADOS

A maioria dos queijos avaliados apresentou 
formato redondo (7/12), seguido por quadrado (2/12) 
e retangular (2/12) e peso médio de 913 ± 290 g, sendo 
que, oito apresentavam entre 500 e 1000 g e quatro, 
entre 1000 e 1500 g. Dos doze queijos analisados, seis 
(50%) encontravam-se expostos para comercialização 
em temperatura ambiente.

Para verifi car o atendimento dos requisitos 
de rotulagem e embalagem, foram considerados os 
critérios obrigatórios previstos na legislação brasileira 
[5,7,8], no que se refere às informações nutricionais, 
validade e temperatura de conservação, bem como 
composição. A forma e tamanho dos carimbos de 
inspeção e respectivos números de registro não foram 
verifi cados tendo em vista que pode haver diferenças 
nas exigências entre os diversos municípios de origem 
dos queijos. Dos doze queijos analisados, apenas 
quatro tinham embalagem, nove apresentaram rótulo 
colado e um não apresentou qualquer tipo de informa-
ção ao consumidor, apenas o carimbo, com tinta, do 
sistema de inspeção no próprio queijo. Nenhum deles 
apresentou número de lote.

Das onze unidades que apresentaram alguma 
informação de rotulagem, sete não tinham a informação 
obrigatória para doentes celíacos (contém/ não contem 
glúten), dois não tinham prazo de validade, informação 
nutricional ou indicação sobre forma de conservação 
e um não possuía a composição do produto. Apenas 
três dos queijos analisados possuíam todas estas in-
formações.

A informação sobre a composição de um pro-
duto também é requisito obrigatório para que ele atenda 
aos requisitos legais. Todas as doze unidades amostrais 
apresentaram a informação. Destas, seis informaram 
que utilizavam leite e cinco que utilizavam leite pas-
teurizado. Em um dos produtos, não havia indicação do 
uso do coalho e sal, ambos componentes fundamentais 
para a produção de queijo. Observou-se, em um dos 
produtos, a inclusão do item cloretos, além do sal, 
na composição, fi cando a orientação ao consumidor, 
confusa. Em sete dos 12 queijos havia a informação 
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da adição de fermento lático, item não obrigatório na 
produção do queijo tipo colonial.

Na análise das informações de rotulagem, foi 
possível observar, ainda, que houve grande variabilida-
de nas informações referentes a prazo de validade (30 
a 90 dias) e temperatura de armazenagem (variando de 
menor que 7°C até temperatura ambiente).

Salmonella spp. e Listeria spp. não foram 
isoladas nos queijos analisados. 

Microrganismos indicadores são mais comu-
mente utilizados para avaliar a segurança e higiene 
alimentar do que qualidade [1], entre estes se encon-

tram coliformes e mesófi los. A contagem de mesófi los 
variou de 1,0 x 103 a 3,0 x 107 UFC/g.

Determinou-se a presença de Staphylococcus 
coagulase-positivo (SCP) em cinco (41,6%) amostras 
de queijo, variando de 7,0 x 103 a 1,0 x105 UFC/g 
(Tabela 1).

Verifi cou-se a presença de coliformes nos 12 
queijos, sendo 7 x 104 UFC/g a contagem mediana 
de coliformes totais (6,0 x 103 a 2,0 x107 UFC/g) e 
termotolerantes (1,0 x 103 a 1,0 x 106 UFC/g) (Figura 
1), sendo os produtos considerados impróprios para o 
consumo [5]. 

UFC/g
Frequência 

Absoluta

Frequência 

Relativa (%)

zero 07 58,34

7 x 103 01 8,33

2 x 104 01 8,33

3 x 104 01 8,33

1 x 105 02 16,67

total 12 100

Tabela 1. Frequência absoluta e relativa (%) da presença de Staphylococcus coagu-
lase positiva em queijo tipo colonial, comercializados em uma feira agropecuária 
no Rio Grande do Sul.

Figura 1. Contagem de coliformes totais (CT) e coliformes termotolerantes (CF) (Log10 UFC/25 g) em 12 
queijos tipo Colonial comercializados em uma feira agropecuária no Rio Grande do Sul.
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DISCUSSÃO

O formato quadrado, com peso entre 500 a 
1000 g tem sido o mais frequentemente encontrado em 
queijos não industrializados, em Santa Catarina [12] e 
no Rio Grande do Sul [24] sendo, portanto, compatível 
com o esperado em termos de apresentação do produto.

A comercialização de queijos artesanais sem 
refrigeração tem sido frequentemente observada. Exis-
tem relatos que este processo resulta em menor conta-
gem de microrganismos como coliformes [27]. Entre-
tanto, este comportamento não foi verifi cado, tendo em 
vista que os queijos apresentaram contagens altas de 
coliformes, mesmo aqueles que estavam armazenados 
sob-refrigeração. Geralmente os queijos coloniais têm 
cura curta, indicando a importância da manutenção do 
produto em temperaturas de refrigeração. Além disto, 
a recomendação técnica de produção deste queijo é de 
realizar cura e armazenagem sob-baixas temperaturas 
[3]. No presente estudo, não foram avaliadas as condi-
ções de maturação do produto, uma vez que o produto 
foi obtido já exposto à venda.

As informações sobre o processo de pasteuriza-
ção do leite para a produção do queijo são confl itantes, 
apesar disto, não se pode afi rmar que aqueles cuja rotu-
lagem informa apenas a matéria-prima leite não foram 
produzidos com a matéria-prima não pasteurizada. 

A falta de ingredientes obrigatórios como 
coalho e sal, bem como a inclusão de ingredientes 
não obrigatórios indica que há a possibilidade de os 
produtores estarem copiando a rotulagem de outros 
produtos, o que pode provocar confusão no consumi-
dor, bem como indica o não atendimento da legislação 
de rotulagem [7,8].

Queijos, mesmo os produzidos com leite pas-
teurizado, podem ser fonte de de Listeria monocytoge-
nes [14]. Estudos realizados com queijos produzidos 
com leite cru encontraram até 75% de ocorrência das 
espécies de Listeria nos queijos indicando que, mesmo 
nos queijos maturados, o microrganismo pode estar 
presente [16]. 

Segundo a legislação brasileira, o leite deve 
ser pasteurizado para a produção de queijos com tem-
po de cura inferior a 30 dias, o que era o caso. Nesta 
investigação, apenas cinco dos queijos apresentaram 
a informação, levando-se a possibilidade de os demais 
serem produzidos com leite cru, o que pode representar 
agravo à saúde caso não seja atendido o período de 
maturação.

As informações de rotulagem são responsabi-
lidade do fabricante, cabendo ao sistema de inspeção e 
vigilância sanitária verifi car se, nas condições previs-
tas, o produto se mantém apto ao consumo até o fi nal 
do seu prazo de validade.

Os queijos avaliados apresentaram-se livres de 
Salmonella spp. e Listeria spp. Diferentemente, outros 
estudos têm demonstrado a presença de Listeria spp. 
[2,9,15,27]. Os produtos lácteos têm a especifi cação 
de apresentarem ausência de Listeria [4], para serem 
considerados inócuos e aptos para o consumo. Estes 
microrganismos, quando presentes, permanecem por 
longo período nos produtos, mesmo sob-refrigeração 
[26].

Embora a legislação brasileira tenha como 
requisito a ausência de salmonelas em 25 g para que 
os produtos sejam considerados aptos ao consumo 
[4], estes microrganismos têm sido observados [9,20] 
em queijos artesanais. Salmonella spp. é uma bactéria 
entérica responsável por graves infecções alimentares, 
sendo um dos principais agentes envolvidos em surtos 
de origem alimentar registrados no Rio Grande do Sul 
[10,12].

Contagens elevadas de coliformes termotole-
rantes já foram observadas em queijo colonial produ-
zido artesanalmente no Rio Grande do Sul [19,26,27] 
e Santa Catarina [12,20], não apresentando condições 
sanitárias para consumo, considerando-se que o má-
ximo permitido na amostra indicativa é de 5,0 x 102 

UFC/g para coliformes termotolerantes. A presença 
de contagens elevadas de coliformes tem sido também 
observada em outros tipos de queijos, comercializados 
em feiras-livres ou casas especializadas no comércio 
destes produtos [1,18]. A presença de altas contagens 
de microrganismos aeróbios mesófilos indica que 
a matéria-prima possui contaminação por bactérias 
ou que o produto sofreu processamento inadequado 
ou insatisfatório [10]. Quando avaliados presença e 
desenvolvimento de bactérias mesófi las ao longo do 
tempo, em queijo minas em maturação, foi possível 
observar que a população aumenta de 2,75 Log UFC/g 
até 11,62 Log UFC/g, no período de trinta dias, mesmo 
a temperatura de 4°C [22].

Contagens elevadas de microorganismos nos 
produtos podem indicar qualidade de matéria prima 
insatisfatória e/ou condições de produção e armaze-
namento inadequadas [19]. Muitas vezes, a presença 
de coliformes na matéria-prima (leite), falhas no pro-
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cesso de pasteurização, uso de leite não pasteurizado 
ou a recontaminação durante o processo de produção, 
resulta na presença de microrganismos indesejáveis, 
causando a inadequação do produto ao consumo. 
Desta forma, um trabalho de acompanhamento dos 
estabelecimentos produtores, com base em critérios 
ofi ciais de inspeção e de acordo com os preceitos das 
boas práticas de fabricação deveria ser instituído para 
que sejam corrigidas as falhas higiênico-sanitárias na 
obtenção do leite e na produção do queijo colonial [23].

A legislação brasileira defi ne que os queijos 
desta categoria (queijos de muito alta umidade) podem 
apresentar, no máximo, 5,0 x 102 UFC/g de Staphylo-
coccus coagulase positiva (em amostra indicativa) 
para se apresentarem aptos ao consumo humano [5]. 
Embora relatados em queijos artesanais [18], SCP são 
encontrados, com maior freqüência, em queijos não 
maturados sendo que é observada diminuição da conta-
gem deste microrganismo ao longo da maturação [26].  
As contagens de SCP encontradas não são indicativas 
de presença de toxina [4]. Entretanto, observou-se 
que as contagens são altas e caso haja alguma falha de 
processo pode haver o favorecimento da multiplicação 
do agente, podendo o mesmo chegar a quantidades que 
representem risco de intoxicação. 

CONCLUSÕES

O oferecimento do produto queijo tipo 
colonial através de feiras agropecuárias à popula-

ção pode representar risco à segurança alimentar, 
considerando a presença de microrganismos com 
potencial patogênico. Programas de qualificação 
de sistemas de produção artesanais devem ser im-
plantados a fim de permitir a produção higiênica e 
inócua do produto. 

Estudos sobre a caracterização deste tipo de 
produto são fundamentais e permitirão a defi nição 
de um padrão de qualidade e, conseqüentemente, 
sua regulamentação a fi m de atender aos requisitos 
microbiológicos que garantam a proteção da saúde do 
consumidor.

Os resultados encontrados corroboram a 
urgência na tomada de medidas que qualifi quem os 
produtos oriundos da agricultura familiar, de forma 
a atender os requisitos legais, tanto do ponto de vis-
ta higiênico-sanitário (através do atendimento dos 
padrões microbiológicos), como no que se refere à 
rotulagem e embalagem permitindo, ao consumidor, 
a escolha do produto que lhe seja mais conveniente. 
Além disto, a qualifi cação dos produtores quanto 
aos métodos de produção higiênica e ao atendimento 
dos princípios da inocuidade dos alimentos, através 
da implantação de um programa de boas práticas de 
fabricação, torna-se fundamental para garantir a saúde 
do consumidor.

Declaration of interest. The authors report no confl icts of 
interest. The authors alone are responsible for the content and 
writing of the paper.
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