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RESUMO 

 

O consumo de leite caprino e de seus derivados, a exemplo do queijo tipo coalho tem 

aumentado nos últimos tempos, sobretudo na região nordeste. Além do queijo feito de 

forma tradicional, estão sendo empregadas diversas tecnologias para produzir 

variações do queijo coalho. Uma técnica proposta para a para produção de variações 

do queijo coalho é a junção do processo de defumação com o de embutimento. O 

objetivo deste trabalho foi desenvolver um queijo tipo coalho caprino embutido e 

defumado. O queijo foi elaborado por processos baseados na técnica de produção 

mais comum, diferenciado, no entanto, pelos procedimentos de embutimento e 

defumação. Parâmetros físico-químicos e microbiológicos foram realizados, visando à 

caracterização do produto. Para realização de aproximadamente 1 Kg de queijo foi 

necessário dez litros de leite, e para salga da massa 150 gramas de sal. O processo de 

embutimento foi realizado com uma ensacadeira manual e foram utilizadas para o 

procedimento tripas suínas e ovinas. A defumação foi realizada em defumadores 

confeccionados em tonel e latão de tinta, por um período de uma hora em uma 

temperatura entre 40º C e 46º C. Após esse tempo o queijo apresentou coloração 

amarelo ouro e odor característico de produtos defumados. A análise físico-química 

demostrou uma maior concentração nos valores de proteína, lipídios e cinzas no queijo 

embutido depois da defumação e uma diminuição na porcentagem de umidade. A 

análise microbiológica mostrou uma diminuição na carga microbiológica do queijo 

embutido depois do processo de defumação. As tecnologias propostas neste estudo se 

mostraram capazes de conferir atributos diferenciados ao queijo, desta forma o 

desenvolvimento dessa técnica será importante, pois é mais uma forma de agregação 

de valor, além de ser de fácil aplicabilidade ao nível de pequenas produções. 

 

 

Palavras-chave: Defumação. Embutimento. Leite de cabra. Queijo coalho. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

No Nordeste brasileiro, a caprinocultura leiteira tem crescido de forma 

significativa, apresentando-se como uma das alternativas capazes de gerar emprego e 

renda em muitos municípios. Além de sua importância econômica, tem forte implicação 

social, especialmente no semi-árido nordestino. A caprinocultura leiteira cada vez mais 

supera o constante desafio de manter e conquistar novos mercados para o leite de 

cabra e seus derivados (MARINHO et al., 2010; NASSU et al., 2001; SANTOS et al., 

2008). 

O Brasil possui 12,6 milhões de cabeças do rebanho caprino, das quais 89,4% 

se concentram na Região Nordeste. A produção de leite de cabra em todo o país é de 

aproximadamente 141 mil toneladas, a região nordeste mesmo detentora da quase 

totalidade do rebanho nacional, participa com pouco mais de 26% da produção 

nacional de leite de cabra. Apesar da grande maioria dos animais serem explorados 

para a produção de carne e couro, existe uma demanda do mercado para o consumo 

de leite e queijos. Embora, ainda pouco expressiva a caprinocultura leiteira vem se 

expandindo bastante vislumbrando um mercado com enorme potencial (AGUIAR et al., 

2002; CURI e BONASSI, 2002). 

O consumo de leite caprino e de seus derivados vem crescendo nos últimos 

tempos. Atualmente, grande parte da produção de leite de cabra é destinada à 

fabricação de queijos. Entre os derivados do leite de cabra, o queijo tipo coalho é o 

mais conhecido e comercializado na região nordeste. O queijo de leite de cabra tipo 

coalho é um alimento tradicional, que vêm agregando valor a toda cadeia produtiva do 

setor (PICOLI et al., 2006 ; MARINHO et al., 2010). 

Originário do Nordeste do Brasil, o queijo coalho é produzido a mais de 150 anos 

a partir de leite de vaca ou cabra cru e/ou pasteurizado. No Nordeste, está entre os 

principais tipos de queijos artesanais comprovadamente incorporados à cultura 

regional, mas que vem ganhando espaço na região Sudeste. O nome Coalho advém do 

uso de coalho natural na sua fabricação, antigamente utilizava-se para coagulação do 

leite o coalho do estômago seco e salgado de animais silvestres ou bezerros. 

Atualmente esta prática foi substituída pelo uso de coalho industrial (SEBRAE, 2008; 

CAVALCANTE et al., 2007). 
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O queijo Coalho é fabricado com massa semicozida e tradicionalmente 

consumido fresco ou maturado. É classificado como queijo de média a alta umidade, 

apresenta consistência semi-dura, elástica, textura compacta, cor uniforme, branca 

amarelada; sabor brando, ligeiramente ácido e salgado; odor, ligeiramente ácido, como 

o de coalhada fresca; casca fina e não muito bem definida. Em geral, o formato deste 

queijo é retangular e o seu peso varia entre 1,0 e 5,0 kg (SEBRAE, 2008; 

CAVALCANTE et al., 2007). 

Em vários Estados do Nordeste já existe uma legislação específica para 

produção do queijo coalho. Nacionalmente, já está estabelecida a sua identidade e os 

requisitos mínimos de qualidade que deverão ser cumpridos, por meio do Regulamento 

Técnico de Identidade e Qualidade de Produtos Lácteos para o Queijo de Coalho 

(SEBRAE, 2008). 

Além do queijo feito de forma tradicional, estão sendo empregadas diversas 

tecnologias para produzir variações do queijo coalho. No mercado já existem algumas 

dessas formulações como o queijo coalho condimentado com ervas aromáticas e 

naturais, queijo coalho maturado e queijo coalho defumado (LAGUNA e EGITO, 2008). 

Dentre as tecnologias empregadas para produção das variações do queijo 

coalho destaca-se o processo de defumação. Pois, a defumação de alimentos é um 

método antigo de preservação que melhora a qualidade sensorial através dos 

componentes aromáticos e confere ao produto proteção bactericida, cor, sabor e efeito 

antioxidante (LAGUNA e EGITO, 2008). 

Visando agregar valor ao produto, uma técnica proposta para produção do queijo 

coalha de leite de cabra é a junção do processo de defumação que já existe na 

literatura científica com o processo de embutimento, que é uma alternativa de 

beneficiamento da matéria prima para prolongar a sua vida útil (XAVIER, 2008). 

Portanto, o desenvolvimento de uma tecnologia acessível que permite 

diversificar a cadeia produtiva do leite de cabra, tem impacto positivo, pois a cada dia 

cresce a procura por produtos diferenciados e de alta qualidade, por parte de um 

público cada vez mais exigente. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1. Considerações gerais sobre a caprinocultura 

 

Mundialmente, o rebanho de caprinos é de aproximadamente 768 milhões de 

cabeças. Em termo de efetivos de rebanhos no mundo, os ovinos ocupam o segundo 

lugar, após os bovinos, enquanto os caprinos ocupam o quarto lugar. O 

desenvolvimento da caprinocultura vem se destacando como sendo a principal fonte 

protéica – alimentar (carne e leite) para diversos povos (WANDER & MARTINS, 2004; 

MADRUGA et al., 2000). 

Segundo o instituto FNP (2006), o Brasil possui um rebanho caprino de 

11.460.735 animais, distribuídos por todas as regiões do país, sendo 92,8% 

concentrado na Região Nordeste. Nesta região, a caprinocultura destaca- se entre os 

outros tipos de exploração pecuária, sendo importante para a sobrevivência dos 

produtores (BANDEIRA, et al., 2007).  

Para os Estados localizados na região nordestina, destacam-se como maiores 

rebanhos, o estado da Bahia, que concentra 40,11% do rebanho total, o de 

Pernambuco, com 16,97%, e o do Piauí, com 16,02%. Os menores rebanhos são os do 

Rio Grande do Norte, com 4,23%, do Maranhão, com 4,19%, de Alagoas, com 0,65%, 

e de Sergipe, com 0,16% (IBGE, 2006).  

Segundo Sampaio (2009) em relação ao rebanho Pernambucano, nota-se que 

há elevada concentração na região do Sertão, que detém 89,73%, leve presença na 

região do Agreste, com 8,50%, e restando para a região litorânea, apenas 1,77%. Esta 

distribuição confirma a maior potencialidade da caprinocultura no sertão semi-árido. 

Mas há excelentes explorações de caprinos de raça no Agreste. 

 A atividade da caprinocultura é de extrema importância para a economia de 

Pernambuco, pois se apresenta como alternativa na oferta de carne, pele, leite e seus 

derivados. Este fato, além de contribuir para que ocorra melhoria na dieta alimentar da 

população, em grande parte rural, contribui também para um aumento significativo da 

renda do produtor e, por consequência, de sua qualidade de vida (SAMPAIO; et al., 

2009). 

 

 



15 

 

Tabela 1: Municípios Pernambucanos com Maior Rebanho caprino 

Município Rebanho 

Floresta 230.000 

Sertânia 100.000 

Petrolina 80.500 

Parnamirim 78.300 

Betânia 65.000 

Ibimirim 60.000 

Serra Talhada 54.000 

Santa Maria da Boa Vista 50.190 

Tacaratu 49.500 

Fonte: PPM – 2006 

 

2.2. Leite de Cabra 

 

Segundo definição do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA, 2000), o leite de cabra é o produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, 

em condições de higiene, de cabras sadias, bem alimentadas e descansadas. 

Apresentando alto valor nutritivo e qualidade dietética, é um alimento que proporciona 

elementos necessários à nutrição humana, como: açúcares, proteínas, gorduras, 

vitaminas e sais minerais. 

De acordo com a Food and Agricultural Organization (FAO, 2006), em 2005 a 

produção mundial de leite de cabra atingiu 12,5 milhões de toneladas, mas menos de 

5% deste total foi comercializado. Segundo Dubeuf (2005), a maior parte do leite de 

cabra produzido no mundo é utilizado no consumo doméstico das famílias (auto-

consumo), vendido para a vizinhança ou usado na alimentação das crianças.  

No Brasil, a produção de leite de cabra foi de 135.000 toneladas em 2005, o que 

representa 1,1% da produção mundial (FAO, 2006). O mercado de leite de cabra no 

Brasil ainda está em desenvolvimento, mas tem apresentado um crescimento muito 

grande nos últimos anos, especialmente nas grandes cidades, tanto na forma de leite 

pasteurizado, pasteurizado congelado, como na forma de leite em pó e mais 

recentemente, em embalagens tetrapak tipo longa vida UHT, esterilizado e aromatizado 

(MARTINS, 2007; CORDEIRO, 2009). 
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Além da demanda dos consumidores dos grandes centros urbanos, alguns 

governos estaduais, especialmente da Região Nordeste, vêm induzindo a demanda de 

leite de cabra através de compras governamentais, com o objetivo de inseri-lo no 

cardápio da merenda escolar. Este fato poderá transformar a produção de leite de 

cabra em uma factível e viável alternativa para geração de emprego e renda para a 

população, especialmente para aqueles que moram na Região Nordeste (MARTINS et 

al., 2007). 

Em algumas localidades, o leite ainda é obtido sob condições higiênico-

sanitárias deficientes e, em consequência, apresenta elevado número de 

microrganismos, o que constitui um risco à saúde da população, principalmente quando 

consumido sem tratamento térmico. Dessa forma, para o leite e seus derivados, 

cuidados higiênicos desde a ordenha até a obtenção do produto final devem ser 

empregados (CATAO, 2001). 

 

2.3. Queijo Coalho 

 

A produção do queijo de coalho no nordeste do Brasil representa uma 

importante atividade na economia regional, principalmente para os pequenos e médios 

produtores rurais (ESCOBAR et al., 2001; CAVALCANTE, 2004).  

 Segundo Perry (2004), no Nordeste, a maior parte da produção de queijo coalho 

é obtida em pequenas e médias queijarias, as quais movimentam, mensalmente, algo 

em torno de 10 milhões de reais, o que sinaliza essa atividade como importante no 

âmbito social e econômico. 

Esse queijo tem destaque entre os principais queijos artesanais de fabricação e 

consumo da cultura regional, sendo habitualmente consumido assado ou frito. Devido 

às características de consumo e sabor, o queijo de coalho industrializado vem 

ganhando novos consumidores no sudeste do país (CAVALCANTE, 2005; MUNCK, 

2004). 

O nome Coalho advém do uso de coalho natural na sua fabricação, antigamente 

utilizava-se para coagulação do leite o coalho do estômago seco e salgado de animais 

silvestres ou bezerros. Atualmente esta prática foi substituída pelo uso de coalho 

industrial (SEBRAE, 2008; CAVALCANTE et al., 2007). 
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Legalmente, o queijo de coalho é obtido por coagulação do leite com coalho ou 

outras enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não por ação de bactérias 

láticas selecionadas, sendo comercializado com até dez dias de fabricação. É 

classificado como queijo de massa semi-cozida ou cozida, de média a alta umidade e 

um teor de gordura nos sólidos totais entre 35,0% e 60,0% (BRASIL, 2001). 

 Segundo Lima (1996), as organizações que processam queijos de coalho na 

região nordestina são caracterizadas por pequenas unidades industriais com baixo 

padrão tecnológico e pouca padronização quanto às características dos seus produtos, 

dividindo-se basicamente em dois segmentos; o das medias empresas, fiscalizadas por 

órgãos oficias, e o das pequenas unidades artesanais, localizadas, principalmente, no 

meio rural, sem qualquer fiscalização. 

Suas técnicas de produção provêm de tradições enraizadas, persistindo até hoje 

em todas as regiões produtoras. A falta de critérios de qualidade da matéria-prima e 

das técnicas de processamento permite que atinjam o mercado produtos de baixa 

qualidade, tanto do ponto de vista higiênico-sanitário quanto da falta de padronização 

do produto (NASSU et al, 2001). 

De acordo com Marinho (2010), o queijo de leite de cabra tipo coalho é um 

alimento tradicional, que vêm agregando valor a toda cadeia produtiva do setor. A 

produção de queijo utilizando este leite ainda é pouco conhecida entre os 

consumidores, devido à falta de informação sobre a importância das características 

nutricionais para a saúde. O queijo coalho fabricado com leite de cabra possui sabor e 

aroma singulares. 

 

2.4. Defumação 

 

O processo de defumação baseia-se na exposição do alimento à fumaça 

proveniente da queima incompleta de madeira, serragem, carvão, etc. Este processo é 

utilizado, principalmente, para carnes bovinas, pescado e embutidos. A fumaça 

resultante da queima da madeira contém compostos químicos formados durante o 

processo, como os aldeídos, fenóis e ácidos alifáticos, que têm poder bactericida 

(EVANGELISTA, 2000). 

Segundo Shakeel (2003), a defumação de alimentos é um método antigo de 

preservação, que melhora a qualidade sensorial dos alimentos através dos 
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componentes aromáticos e confere ao produto proteção bactericida, cor, sabor e efeito 

antioxidante.  

O combustível utilizado na queima para a produção de fumaça é a raspa de 

madeira. O carvalho e o elmo são as mais indicadas, no Brasil outras raspas de 

madeira são utilizadas, como as de eucalipto, massaranduba e maracatiara, devendo 

ser evitadas as resinosas, pois darão sabor desagradável ao alimento (LAGUNA et al, 

2009). 

A defumação a frio é a mais indicada para queijos, pois a gordura do queijo 

ajuda a reter compostos aromáticos da fumaça e evita a deformação do mesmo, além 

de exercer a função de conferir sabor e odor agradáveis e estender a durabilidade do 

produto (LAGUNA, 2008). 

Segundo a Laguna (2008), o processo tecnológico de defumação do queijo de 

coalho mostrou-se de fácil aplicabilidade ao nível de pequenas produções, capaz de 

conferir atributos diferenciados ao produto. Outros tipos de queijos poderão ser 

defumados através desta tecnologia, agregando valor ao leite de cabra. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo geral 

 

- Desenvolver um queijo tipo coalho caprino embutido e defumado. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

- Definir o fluxograma do processo de produção do queijo tipo coalho caprino embutido 

e defumado; 

- Definir as condições de embutimento da massa do queijo; 

- Definir as condições de defumação do queijo; 

- Analisar as características físico-químicas e microbiológicas do queijo embutido antes 

e depois da defumação. 
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4. METODOLOGIA 
 

4.1.  Elaboração do queijo tipo coalho caprino embutido e defumado 

 

O queijo foi elaborado por processos baseados na técnica de produção mais 

comum, diferenciado, no entanto, pelos procedimentos de embutimento e defumação. 

Além disso, foi necessário definir a concentração de sal para ser utilizada na salga da 

massa. A descrição das etapas segue a seguir, conforme o fluxograma (Figura 1). 

 

4.1.1. Recepção do Leite 

 Para fabricação do queijo foi utilizado leite de cabra integral de boa qualidade. O 

leite de cabra foi proveniente dos criadores da cidade de Sertânia - PE.  

 

4.1.2. Filtração do leite 

 Logo após a recepção o leite foi filtrado e acondicionado em recipientes 

apropriados. 

 

4.1.3. Pasteurização 

A pasteurização teve por objetivo destruir os microrganismos que contaminam o 

leite. Para realizar a pasteurização rápida, foi aquecido o leite à temperatura de 72 a 

75°C pelo período de 15 segundos, seguido de resfriamento imediato a 2-3 °C.  

 

4.1.4. Aquecimento do leite 

 Após a pasteurização o leite foi aquecido até a temperatura de 35ºC. 

 

4.1.5. Adição do cloreto de cálcio 

Sob agitação do leite, foi adicionado 2.5g de cloreto de cálcio dissolvido em 50 

ml de água filtrada, para cada 10 litros de leite. 

 

4.1.6. Adição do Coalho 

O coalho líquido foi dissolvido em 100 ml de água filtrada. Foi Colocado 9 ml de 

coalho líquido para cada 10 litros de leite, sob agitação, misturando levemente. Em 

seguida, o leite ficou em repouso por mais ou menos 40 minutos, até a coagulação. 
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4.1.7. Corte da coalhada 

O ponto de corte foi identificado no momento em que, ao perfurar a coalhada 

com uma faca, esta não apresentou resíduos de leite. Foi efetuado o corte da coalhada 

de maneira mais homogênea possível, visando obter-se sempre cubos (grãos) de 

tamanho uniforme. Esse corte teve por finalidade ajudar a saída do soro. Para efetuá-

lo, utilizou-se uma faca, pois se tratava de uma pequena quantidade de leite.  

 

4.1.8. Mexeduras 

- Primeira mexedura: A coalhada cortada foi mexida lentamente por aproximadamente 

5 minutos, em seguida foi deixada em repouso por aproximadamente três minutos. 

- Segunda mexedura: Foi realizada com movimentos suaves, por igual período de 

tempo, 5 minutos. 

 

4.1.9. Aquecimento do soro 

Teve por finalidade aumentar a saída do soro dos grãos, resultando em um 

queijo mais consistente. Nesta fase, cerca de 50% do soro foi retirado, aquecido a 75°C 

e retornado quente, mexendo-se rapidamente os grãos no soro por 5 minutos. 

 

4.1.10. Dessoragem e salga 

A dessoragem foi realizada retirando-se 40% do soro para dar início a salga. A 

quantidade de sal utilizada foi definida após ensaios realizados com a salga da massa 

de queijo coalho com concentrações de 125g, 150g e 175g para cada 10 litros de leite. 

O sal foi colocado na massa e realizado uma mexedura para melhor distribuição 

Esperou-se 15 minutos e retirou-se o máximo de soro possível. 

 

4.1.11.  Prensagem 

A prensagem teve por finalidade ajudar a saída do soro da massa, resultando 

em menor quantidade de soro e, consequentemente, maior conservação do queijo. O 

queijo foi prensado por aproximadamente 2 horas. 

 

4.1.12. Trituração da massa 

 Após o processo de prensagem o queijo foi triturado para então ser embutido.  
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4.1.13. Embutimento 

Para o procedimento de embutimento da massa foi utilizado uma ensacadeira 

manual. Foram realizados testes com dois tipos de tripas, suína e ovina. 

 

4.1.14. Defumação 

O defumador foi aquecido até 40°C utilizando-se serragem. Em seguida, iniciou-

se a aplicação da fumaça e, simultaneamente, os queijos foram colocados no 

defumador. O tempo de defumação foi definido após ensaios de manutenção do 

embutido de queijo sob fumaça durante 20, 30, 40, 50, 60 e 120 minutos. Sendo 

definido o tempo em que o embutido apresentou coloração amarelo-ouro e odor 

característico. 

 

4.1.15. Resfriamento do queijo 

Terminado o processo de defumação, os queijos ficaram em repouso durante 1 

hora em lugar limpo e seco, cobertos para evitar poeira e insetos. Após este período, 

os queijos foram conservados à temperatura de refrigeração de 8°C a 12°C. 

 

4.1.16. Embalagem 

Os queijos foram embalados em sacos plásticos para alimentos. 
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Figura 1: Fluxograma do processo de produção do queijo tipo coalho caprino embutido 
e defumado 
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4.2. Análise físico- química do queijo Embutido antes e depois da defumação 

 

Para efeito de caracterização da composição físico-química do queijo embutido 

antes e depois do processo de defumação, foram realizadas análises de umidade, 

proteínas, lipídios e cinzas. Todas as análises foram realizadas em triplicata, segundo a 

metodologia do Instituto Adolfo Lutz, 2005.  

 

4.2.1. Umidade 

Foi colocado aproximadamente 2 g do queijo, em cápsula de porcelana tarada, 

submetendo-o a um aquecimento em estufa a 105º C, durante um período de 6 horas. 

Logo após a amostra foi resfriada em dessecador por 30 minutos. Em seguida foi 

pesada em balança analítica. 

O teor de água foi obtido pela diferença entre o peso da cápsula + amostra 

úmida e o peso da cápsula + amostra seca. A obtenção do percentual de umidade foi 

calculada a partir da fórmula: 

 

 % umidade = Teor de água na amostra x 100 

                       Peso da amostra úmida 

 

 4.2.2. Proteína 

 Foi utilizado o método de Kjeldhal para determinação de proteína. A amostra foi 

submetida à digestão ácida, seguida de destilação e posterior titulação para dosagem 

do nitrogênio total. Foi tomado como fator de conversão do nitrogênio total em 

nitrogênio protéico, o valor de 6.38. O cálculo da % de proteína foi determinado pela 

seguinte fórmula: 

 

g Proteína/100g = V x F x 6.38 (Considerando f=6,38) 

                                   P. A. 

            

V= Volume gasto de HCL 

F= fator de solução de HCL 0,1N 

P.A.= peso da amostra. 
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4.2.3. Lipídios 

Para determinação de lipídios foi utilizado o método de determinação de lipídio 

utilizando o butirometro especial. Foi colocado aproximadamente 3 g da amostra no 

copo do butirometro e adicionou-se 5 ml de água a 30 – 40ºC, 10 ml de ácido sulfúrico 

e 1 ml de álcool isoamilico, agitou-se bem o tubo e colocou em banho maria a 63ºC 

durante 15 minutos. Logo após centrifugou-se a 1200 rpm, 15 minutos. Em seguida foi 

lida a porcentagem de gordura diretamente na escala do butirometro. 

 

4.2.4. Cinzas 

O teor de cinzas foi determinado por carbonização da matéria orgânica, 

seguindo de incineração em forno mufla a 550ºC, resfriamento em dessecador, e 

pesagem até peso constante. Calculou-se o percentual de cinzas com a aplicação da 

fórmula: 

 

       C= 100 x N 

                  P                          

N = número de gramas de cinzas (peso da cápsula + amostra incinerada – peso da 

cápsula); 

P = número de gramas da amostra. 

 

 

4.3. Análises Microbiológicas do queijo embutido antes e depois da defumação  

 

 Visando obter a caracterização microbiológica do queijo embutido antes e depois 

do processo de defumação foram realizadas as seguintes análises microbiológicas: 

Contagem total de microrganismos em meio PCA (Plate Count Ágar); e Coliformes em 

meio EMB, visto que estes microrganismos são indicadores das condições higiênicas 

mantidas durante o processamento do produto, e determinação de bolores e leveduras 

realizadas pela semeadura de diferentes diluições em meio Ágar Sabouraud com 

cloranfenicol. 

 É importante ressaltar que, inicialmente, para obtenção da diluição desejada, foi 

realizada a pesagem asséptica de 25g da amostra, em um tubo já contendo 225 ml de 

solução salina a 0.85% peptonada estéril, resultando em uma diluição de 10-1. A partir 
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dessa diluição, foi transferido 1 ml para um outro tubo contendo 9 ml de água 

peptonada estéril, obtendo desta forma, a diluição10-2 e assim por diante até obter 

tubos com diluição 10-5.  

Nas placas de Petry adicionou-se aproximadamente 20 ml de meio e colocou-se 

1 ml das diferentes diluições, distribuindo-se com uma alça de vidro. As placas foram 

incubadas a 35ºC por 72 horas e o resultado expresso em UFC/ml. 

 As análises foram realizadas em triplicatas e os resultados foram comparados 

com os valores exigidos pela Legislação Brasileira para alimentos (ANVISA, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

[Você pode posicionar a caixa de texto  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1.  Processamento do queijo tipo coalho caprino embutido e defumado  

 

Para o desenvolvimento deste produto foram realizadas várias atividades, como 

a definição da quantidade de sal que seria utilizado, rendimento da massa antes do 

processo de embutimento, procedimentos utilizados para o embutimento da massa, 

processo utilizado para defumação do produto e rendimento final do queijo após a 

tecnologia de defumação. 

 

5.1.1. Quantidade de Sal utilizado na fabricação do queijo 

 

De acordo SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), a quantidade de 

sal utilizada na fabricação de queijo coalho, deve ser de aproximadamente 100 a 200 

gramas de sal para cada dez litros de leite utilizados. 

Para a escolha da quantidade de sal que seria utilizado na produção do queijo 

tipo coalho caprino embutido e defumado, foram realizados vários testes com 

diferentes quantidades de sal. As quantidades de sal utilizadas em gramas foram 125, 

150 e 175. 

Depois de degustações realizadas pelos pesquisadores a quantidade de sal 

proposta para o produto foi a de 150 gramas. Essa quantidade foi escolhida, porque foi 

a que mais se ajustou ao gosto proposto para o produto, uma vez que as outras 

quantidades de sal testadas não se adequaram. O queijo com 125 gramas de sal ficou 

com uma quantidade de sal insuficiente, enquanto que o queijo com 175 gramas ficou 

muito salgado. 

 

5.1.2. Rendimento da massa antes do processo de embutimento 

 

Após a massa permanecer duas horas na prensa com peso de 5 Kg, para retirar 

a quantidade máxima de soro possível, a mesma foi pesada para que fosse avaliado o 

rendimento final. Os dados obtidos encontram-se na tabela abaixo: 
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Tabela 2: Rendimento final da massa após prensagem 

Quantidade de leite 
utilizado 

(litro) 

Quantidade de soro 
retirado durante o 

processo 
(litro) 

Rendimento Final 
(g) 

10 8.825 1.175 
10 8.775 1.225 
10 8.8 1.200 

 

Após avaliação, foi observado que o rendimento final foi de aproximadamente 1 

Kg de massa para cada 10 litros de leite utilizado na fabricação do queijo. Esse 

rendimento está na média descrita por fabricantes de queijo coalho. No entanto alguns 

fabricantes referem que utilizam de 7 a 8 litros de leite de cabra para obter 1 kg de 

massa.  

 

Figura 2: A: Massa antes da prensagem; B: Prensa (5 Kg); C: Massa após prensagem. 

       

 

 

5.1.3. Embutimento da Massa 

 

5.1.3.1. Embutideira utilizada no processo 

 

 A embutideira utilizada foi uma ensacadeira manual. O primeiro passo para sua 

utilização foi a higienização. A embutideira foi lavada com detergente industrial e logo 

após passou pelo processo de sanitização em água clorada. 

 Após o processo de sanitização a embutideira foi montada e um lugar limpo e 

arejado. Em seguida, a massa foi colocada na embutideira para dar início ao processo 

de embutimento. 

A B C 
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 Durante o processo de embutimento com a ensacadeira manual foram 

encontradas algumas dificuldades. Pois, é necessário a colocação de uma força muito 

grande para realização do embutimento da massa, uma vez que ocorre a compactação 

da massa na parede da embutideira dificultando o processo. Uma alternativa para a 

produção do queijo em larga escala seria realizar o procedimento em uma embutideira 

elétrica ou acoplar um motor a ensacadeira manual. 

 

                         Figura 3: Ensacadeira Manual 

                             

                         

 

5.1.3.2. Tipos de tripas utilizadas no processo 

 

 Para o embutimento da massa foram realizados testes com dois tipos de tripas: 

a tripa suína e a tripa ovina. Em relação ao processo de embutimento as duas tiveram 

êxito no procedimento. No entanto a tripa ovina foi escolhida, pois ela conferiu ao 

produto características diferenciadas no que diz respeito à aparência, além de que com 

a utilização da tripa ovina obteve-se um produto mais regional. 

Antes do procedimento de embutimento a tripa ovina passou por três lavagens 

com água limpa para retirada do sal, e em seguida permaneceu na água até a hora de 

ser utilizada.  

A tripa foi colocada no cartucho e em seguida acoplada a embutideira para 

imediato embutimento. 
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Figura 4: A: Embutimento em tripa suína; B: Queijo embutido em tripa suína. 

         

    

Figura 5: A: Tripa ovina; B: Tripa ovina em água; C: colocação na embutideira. 

         

                   

Figura 6: A: Embutimento em tripa ovina; B: Queijo embutido em tripa ovina.              

          

A B 

A B C 

A B 
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5.1.4. Processo de Defumação do queijo 

 

5.1.4.1. Tipos de defumadores utilizados 

 

 Durante o desenvolvimento do produto foram confeccionados dois tipos de 

defumadores. O primeiro defumador testado foi o de tonel grande (Figura 7), porém 

após vários testes realizados verificou-se que com este tipo de defumador não estava 

sendo possível o controle da temperatura. A temperatura se elevava muito, com uma 

média de 100º C.  

Devido à dificuldade em controlar a temperatura foi confeccionado um segundo 

defumador, menor e feito em latão de tinta (Figura 7). Com esse tipo de defumador 

pode-se controlar a temperatura com a média pretendida para a defumação do queijo. 

Além da temperatura o defumador menor feito em latão de tinta proporcionou uma 

maior concentração de fumaça. 

A madeira utilizada para queima foi serragem, disponibilizada de uma serralharia 

da cidade de Vitória de Santo Antão – PE. 

 

                Figura 7: A: Defumador em tonel; B: Defumador em latão de tinta. 

                      

          

A B 
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    5.1.4.2. Tempo e Temperatura de defumação 

 

 A defumação do queijo foi realizada após três dias do processo de 

embutimento. O defumador foi aquecido até aproximadamente 40º C, em seguida os 

queijos foram colocados no defumador, iniciando assim o processo de defumação. 

O tempo de defumação foi definido após ensaios de manutenção do embutido 

de queijo sob fumaça durante 20, 30, 40, 50, 60 e 120 minutos. Após os ensaios foi 

escolhido como o melhor tempo de defumação 60 minutos, pois foi neste tempo que o 

queijo apresentou coloração amarelo-ouro e odor característico. A temperatura de 

defumação variou entre 40º C a 46º C. 

 Comparativamente, Laguna (2008), demonstrou que o tempo de defumação 

para o queijo coalho foi de 2 horas e a temperatura foi de 40º C a 42º C, obtendo-se um 

queijo de coloração amarelo-ouro no final do processo. Contrariando o que foi referido 

por laguna (2008), quando o queijo tipo coalho caprino embutido foi submetido a mais 

de uma hora de defumação não obteve a coloração amarelo ouro apresentando 

manchas escuras na superfície. 

Após a defumação foi realizado o corte do produto e observado que a tripa não 

apresentava aderência a superfície, portanto sendo de fácil remoção. 

 

 

             Figura 8: Queijo embutido e defumado. A: Tripa suína; B: Tripa ovina. 

                    

                                

A B 
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              Figura 9: Queijo embutido depois e antes da defumação 

                       

 

             Figura 10: Formação de manchas escuras, 2 horas de defumação. 

                

                   

                            

 

 

 

 

 

Duas horas de defumação 

Embutimento em tripa ovina 

Uma hora de defumação 
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5.1.4.3. Rendimento do queijo após o processo de defumação 

 

  Para se avaliar o rendimento do queijo após o processo de defumação foi 

realizada a pesagem do produto antes e depois do procedimento, conforme tabela 

abaixo.  

 

Tabela 3: Rendimento do queijo após o processo de defumação 

Amostra Peso do queijo 
antes da 

defumação 
(g) 

Peso do queijo 
depois da 

defumação 
(g) 

Perda após 
defumação 

 
(%) 

1 29.996 23.829 20.55 

2 30.929 24.330 21.33 

3 30.303 24.209 20.11 

4 29.678 23.191 21.85 

 
 
 Foi observado que houve uma perda de aproximadamente 20% do peso depois 

da defumação, o que pode ser considerada uma perda significativa no rendimento final 

do produto.  

 

5.2.  Análise físico-química do queijo  embutido antes e depois da defumação  

 

Para efeito de caracterização da composição físico-química do queijo in natura e 

do queijo defumado, foram realizadas análises de proteínas, lipídios umidade e cinzas.  

O queijo embutido e defumado foi analisado após o quinto dia de defumação. Os 

resultados encontrados estão descritos na tabela abaixo: 

 
Tabela 4: Análise Físico-química do queijo embutido antes e depois da defumação  

  Queijo Embutido 
 

Queijo embutido e 
defumado 

Proteínas (%) 21 28 
Lipídios (%) 19 20 
Umidade (%) 45 41 
Cinzas (%) 3.8 4.6 
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De acordo com os resultados apresentados na Tabela 4, pode-se observar um 

maior percentual no teor de proteínas, lipídios e cinzas no queijo embutido e defumado 

quando comparado ao queijo embutido. Em relação à umidade ocorreu uma diminuição 

no percentual após o processo de defumação.   

Comparando com os resultados encontrados por Laguna, (2008) que analisou o 

teor de gordura e proteína do queijo coalho fabricado com leite de cabra maturado e 

defumado observou-se também um aumento no percentual após sete dias de 

defumação em relação ao queijo in natura. 

Os resultados encontrados para umidade e cinzas, foram semelhantes aos 

estudos realizados por Laguna, (2009) que analisou a composição do queijo andino 

caprino maturado e defumado e encontrou respectivamente valores para umidade e 

cinzas após o sétimo dia de defumação, 41.45 % e 4.34 %. 

 

5.3. Análises Microbiológicas do queijo embutido antes e depois da defumação 

Visando obter a caracterização microbiológica do queijo tipo coalho caprino 

embutido e defumado, foram realizadas análises microbiológicas do queijo embutido 

antes e depois da defumação. Os resultados encontrados estão na tabela abaixo: 

 

Tabela 5: Análises Microbiológicas do queijo embutido antes e depois da defumação 

Contagem em placas 

(UFC/ML) 

 

Queijo embutido Queijo embutido 

defumado 

Meio EMB 1.36x104 1.3x103 

Meio PCA 1.42 x104 1.38x103 

Meio Sabouroud 1.32x104 1.24x103 

 

 Com base no Regulamento Técnico sobre os Padrões Microbiológicos para 

Alimentos da ANVISA, RDC n°12, de 2 de Janeiro de 2001, o padrão microbiológico 

aceitável de uma amostra representativa para queijo apresentando alta umidade, deve 

ser de no máximo 5x103 UFC/ML para coliformes termotolerantes. 
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Em relação à contaminação por fungos e mesófilos aeróbios totais, que foram 

cultivados em meio Saboroud com cloranfenicol, e meio PCA respectivamente, a 

legislação brasileira para queijos não disponibiliza valores de UFC/ml. Porém se achou 

necessário suas análises para avaliação mais completa do produto elaborado.  

Comparando os valores encontrados com os padrões aceitáveis de coliformes 

termotolerantes segundo a legislação, nota-se que o queijo embutido in natura se 

encontra fora dos padrões legais vigentes, enquanto o queijo embutido defumado está 

de acordo. 

Percebeu-se uma diminuição expressiva nos valores das análises realizadas no 

produto antes e depois da defumação, isso se deve ao fato de que a defumação 

conferiu ao produto uma diminuição na carga microbiana.  

 

 

O presente trabalho teve reconhecimento na edição 2011 do Prêmio Santander 

Universidade Solidária uma vez que foi classificado nacionalmente entre os 12 

finalistas entre 500 trabalhos enviados para esta categoria (Anexo 8.2). 
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6. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho desenvolveu uma tecnologia para o queijo coalho que 

apresenta como características, ser facilmente implementado junto a pequenos 

produtores e apresentar simples operacionalidade. Neste sentido, foi estabelecido um 

fluxograma para o processo e desenvolvido um sistema de defumação muito simples 

que utiliza latões reaproveitados. 

O processo de embutimento foi eficiente para a massa do queijo coalho e a 

defumação atribuiu características diferenciadas ao produto, como a cor e o odor 

característicos de produtos defumados. Além disso, conferiu uma diminuição na carga 

microbiana. 

Assim o processo proposto neste estudo foi capaz de conferir atributos 

diferenciados ao queijo, criando uma variação do queijo coalho tradicional o que é 

importante, pois permite agregar valor e gerar renda ao pequeno produtor. 
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8. ANEXO 
 

8.1. Fotos realizadas durante o desenvolvimento do produto 

 

                    

A: Pasteurizador. B: Aquecimento do leite. C: Verificação da temperatuta. D: Adição do coalho. 

 

  

       

A:  Verificação do ponto de corte.  B e C: Corte da coalhada. D: Coalhada após o corte. 

 

 

           

A: Primeira mexedura. B: Segunda mexedura. C: Retirada do soro. D: Adição do sal 

 

 

                     

A: Dessoragem. B: Massa após dessoragem. C: Massa após prensa. 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C 
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A e B: Embutimento em tripa suína. C: Queijos no defumador. 

 

 

                                

A, B, C: Embutimento em tripa ovina 

 

 

         

A: Queijo embutido em tripa ovina. B: Queijo embutido antes e depois da defumação C: Queijo 

defumado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

A B C 

A B C 
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8.2. Notícia sobre final do prêmio Santander Universidade Solidária 

 

 

Projeto do CAV é finalista do Prêmio Santander Universidade Solidária 2011 

 

 O projeto “Produção de queijo na tripa defumado visando à qualificação de 

produtos do Cedoca”, do professor Leandro Finkler, do Centro Acadêmico de Vitória 

(CAV), é finalista do Prêmio Santander Universidade Solidária 2011. O trabalho permite 

desenvolver ações de extensão universitária para o desenvolvimento sustentável com 

geração de renda para os criadores de cabra do Sertão de Pernambuco. 

O projeto surgiu da orientação de um trabalho de conclusão de curso que está 

sendo desenvolvido pela aluna Angélica Barbosa Arruda Patriota, no Núcleo de 

Nutrição do CAV. A inovação tecnológica aliada à extensão foi o fator determinante 

para a classificação, conforme observação dos avaliadores que acompanharam o 

professor Finkler nas instalações do Cedoca, no município de Sertânia, na última 

segunda-feira (31). “Independente do resultado, o produto estará em breve no 

mercado”, atesta o coordenador do projeto, que é Engenheiro de Alimentos. 


