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IMPLICAÇÕES DA MADEIRA NA IDENTIDADE E SEGURANÇA
DE QUEIJOS ARTESANAIS
Implications of wood in artisanal cheese identity and safety
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SUMÁRIO
A madeira é secularmente u tiliza da na manufatu ra dos utensílios empregados na
fabricação de alimentos artesanais, como por exemplo, tonéis de fermentação de bebidas
alcoólicas, tinas, formas, prateleiras e bancadas para produção de queijos. Essas superfícies
apresentam estrutura porosa, o que permite o desenvolvimento de comunidades microbianas
conhecidas como biofilmes. Fungos filamentosos, leveduras e bactérias do ácido acético e
lá tico (BAL) presentes nesses biofilmes são responsá veis pelas cara cterísticas pecu liares
de alimentos como cidras, vinhos, vinagres e de uma gama variada de queijos artesanais,
garantindo sabores e odores característicos desses a limentos, assim como sua segurança.
Pesquisas recentes demonstraram que a presença de BAL, em biofilmes, diminuiu a adesão
de pa tógenos como Esche richia c oli e Stap hylococ cus aureus, principa is indicadores de
práticas de fabricação insatisfatórias em ambientes de produção de alimentos. Em 2002 a
legislação criada para a fabricação do queijo Minas artesanal, estabeleceu padrões físicoquímicos e microbiológicos para a elaboração desses queijos, e eliminou o uso das formas
e bancadas de madeira, como uma medida para cercear a proliferação de patógenos nesses
produtos. Essa medida foi preventiva e emergencial, embora ainda hoje questionada pelos
produtores tradicionais, conhecedores das práticas utilizadas em países da Europa, onde a
ma d eira tem u m p a pel impo rta nt e na s ca r a cte rísti ca s de vá rios prod u tos a rte sa na is,
especialmente em alguns tipos de queijos com Denominação de Origem Protegida (DOP).
Essa revisão tem como objetivo reunir informa ções relacionada s ao papel da ma deira na
produção de alimentos, assim como dos biofilmes nela formados e da função dos mesmos
nas características e segurança de queijos artesanais.
Termos para indexação: Biofilme; Utensílios de madeira; Queijo Minas artesanal;
Alimentos seguros.

1 INTRODUÇÃO
A produção de queijo em muitas situações
constitui uma atividade familiar sendo comum a
ca ra cterística de su stenta bilida de em diferentes
tipos de comunidades. Devido a essas características, a s tecnologias envolvida s sã o repassa da s
para as gerações mais novas passando às vezes a
fazer parte da riqueza de determinadas regiões, e
tanto a tecnologia emprega da qu a nto a s características do produto se transformam em “saberes
rela ciona dos a u m determinado a mbiente/território”. Essa tradição e as características únicas de
produ tos de determina das regiões sempre foram
va lorizada s no continente eu ropeu. Atua lmente,
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verifica-se um crescente interesse nesses alimentos
no resto do mundo, pois, além de manter a tradição,
os produtos tradicionais também são valorizados
economicamente, o que contribui para a manutenção dos produtores em regiões específicas, diminuindo o êxodo para os centros urbanos. Nos últimos anos, e principalmente com o estabelecimento
da União Européia (UE), verificou-se na valorização dos alimentos regionais/tradicionais/artesanais
u m nicho econômico importa nte a lém de uma
estratégia para aumentar a qualidade desses produtos
(EMATER, 2004; MARTINS, 20 06 ; TREGEAR
et a l., 2 0 07 ). Na UE, esses a limentos recebem
selos especiais diferenciando-os de produtos semelha ntes comercia liza dos n u m m esmo me rca d o.
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Pelo fato de haver legislações específicas para a
comercialização no país e entre os diferentes países da UE, a preocupação com a qualidade passou
a ser um fator imprescindível para a comercialização de tais produtos. Dessa forma, a valorização
de produtos tradicionais está aliada a uma tendência
moderna que pode ser vista também como u ma
alternativa interessante para melhorar a qualidade
dessa fatia de alimentos da agroindústria.
O conceito de preservação da diversidade
tradicional de alimentos surgiu em 1883, em Paris,
como “Appella tion d’Origin Côntrolée” (AOC)
garantindo a autenticidade de alimentos produzidos
numa região particular. Posteriormente, o termo
evoluiu pa ra DOP sendo a plicado a alimentos
produzidos, processados e/ou preparados em uma
determina da á rea geográ fica (BERTOZZI &
PANARI, 1993). Na Europa, vários alimentos tradicionais possuem o status DOP, dentre os quais
um grande número de queijos, como por exemplo,
o Pecorino Sardo (MADRAU et al., 2006), Stilton
(GKATZIONIS et al., 2009), Manchego (POVEDA et
al., 2004), Parmigiano Reggiano (GALA et al., 2008),
Comté (MAAS et al., 2010), para citar alguns.
No Brasil, o Estado de Minas Gerais é o
ma ior produtor de qu eijos artesanais, com produção anual superior a 29 mil toneladas, sendo
estas provenientes de 63 municípios pertencentes a cinco principais regiões produtoras (Serro,
Araxá , Cerra do, Canastra e Ca mpo da s Vertente s). Ne ssa s re giõ es o i mpa cto eco nôm ico é
considerá ve l gera n do qu a se 2 7 m il empr egos
diretos (EMATER-MG, 2009 – Dados fornecidos
pessoalmente), sendo qu e esta produção tende a
aumentar, visto que em janeiro de 2011 foi regula mentada pela Lei Estadual nº 19.492 , permitindo qu e todos os municípios de Mina s Gerais
produzam o queijo Minas artesanal. No entanto, a
precarieda de dos produ tos disponibilizados a té
início da década de 2 000 era notória e grande
parte da produção constituía um comércio clandestino. A Lei Estadual nº 14.185, de 31 de janeiro de 2002 (MINAS GERAIS, 2002a) regularizou
os queijos advindos de propriedades credenciadas,
qu e se adequ ara m às exigência s das normas de
boas prá tica s de fabricaçã o (BPF). Ao mesmo
tempo, estudos fora m imediata mente inicia dos
pa ra a ca racterizaçã o físico-qu ímica, microbiológica e das tecnologia s emprega das nas quatro
principais regiões, assim como para a definição
do período mínimo de maturação desses queijos
para que pudesse ser colocado um produto seguro
pa ra o c onsu mi dor no mer ca d o ( MART IN S,
2 00 6; PINT O et a l., 20 0 9). Para a a dequa çã o
imediata das unidades produtoras, medidas foram
to ma d a s pa ra di min u ir os ín dic es d e c ont a minação desses queijos. Dentre essas, a adequação
física das salas de produção do queijo, a imple-

mentação das boas práticas agropecuárias (BPA)
com vistas à obtenção de um leite com qualidade e
treinamento dos produtores para o estabelecimento das BPF’s, com vistas à sua auto valorização e
va loriza çã o de seu pro du to. As norma s pa ra a
fabricação dos qu eijos a rtesa nais foram esta belecidas e dentre elas, a proibiçã o da fabrica çã o
dos queijos empregando-se a s tradicionais mesas
e forma s de madeira (MINAS GERAIS, 2002 b).
Essa medida foi preventiva e emergencial embora
a inda hoje qu estiona da pelos produ tores tra dicionais, conhecedores das práticas utiliza das em
países da Europa, onde a madeira tem um pa pel
importante na s características de vários produtos
artesana is, principalmente nas ca racterísticas de
alguns tipos de queijos (LORTAL et al., 2009).
Essa revisão teve como finalidade avaliar o
papel da madeira na produção de alimentos, e os
princípios envolvidos na forma çã o de biofilmes
na manutenção das características dos produtos e
de sua segurança, com ênfase em queijos.
2 A MADEIRA NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
Historicamente, a madeira é utilizada na manufatura de utensílios e equipamentos empregados
na produção de alimentos. Diferentes bebidas artesanais e tipos de queijos em alguma fa se de seu
processamento entram em contato com a madeira,
como por exemplo, cidras fermentadas e os queijos
Calenzana, Reblochon de Savoie e Ragusano.
A cidra artesanal é fabricada em tonéis de
madeira e seu uso tem sido reportado como desejável (SWAFFIELD et al., 1997). A superfície porosa da madeira garante a permanência de leveduras
e ba ctéria s do ácido lático (BAL), responsá veis
pela produção de flavor no produto. Os produtores
artesanais da cidra têm rechaçado a possibilidade
de uso do aço inoxidável pelo fato deste comprometer su as características, pela a usência da comu nida de microbia na presente em biofilmes que
mantêm as propriedades sensoriais específicas do
produto. A madeira está também presente na produ ção do “vinagre” , onde micro-organismos nos
biofilmes dos tonéis de fermentação atuam na bioconversão do etanol em ácido acético (SOLIERI
& GIUDICI, 2008).
Na produção do queijo Ragusano o leite cru
ent ra e m co nta to com o b iofi lme e xist ente no
interior de tinas de madeira. Esse biofilme é um
eficiente meio de inoculação de BAL – incluindo
La c t o c o c c u s la c t is (L. la c t is), S tr e p to c o c c u s
th e rmo p h ilu s (S . th e rmo p h ilu s) e la ctoba cilos
termofílicos (LORTAL e t a l., 2 0 0 9 ). O qu eijo
Ca lenzana também é produ zido a pa rtir de leite
cru e sem a utiliza ção de cultura starte r, sendo
ma tu r a do em a rc a s de ma d eir a c u jo bio fil me
formado tem, de alguma forma, um papel nas ca-
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racterísticas conhecidas desse queijo (CASALTA
et al., 2 009). Reblochon de Savoie é um queijo
também produzido com leite cru sendo maturado
em prateleiras de madeira por um período de pelo
menos, quinze dias. Hipotetiza-se que a presença
de espécies dos gêneros Leuconostoc, Enterococcus,
Pseudomonas, Staphylococcus e de lactobacilos
heterofermentativos identifica da s nessa s pra teleira s se rela ciona à segu ra nça desses qu eijos
(MARIANI et al., 2007).
Verifica-se, portanto, que várias das espécies microbianas identificadas em biofilmes presentes em mesas e prateleiras de madeira já foram
extensa mente estu da da s como tendo u m pa pel
na produção, nas características sensoriais e nutricionais de produ tos lácteos. De um modo geral, L. lactis, Lactococcus cremoris (L. cremoris),
Lac to ba c illu s b u lga ricu s (L. b ulg a ric us) e S .
thermophilus dentre outras, contribuem para uma
formaçã o rápida de ácido e produ ção de a roma
em produ tos lá cteos, inclu indo vá rios tipos de
queijos (DIAS & WEIMER, 1998). Além do aspecto de segu rança , a presença de determina dos
mi cro org a nismos pr ese nte s n esses b iofilm es
como S. thermophilus contribuem para o aspecto
nu triciona l pelo a cúmulo de vita minas do complexo B nos produtos, como por exemplo, á cido
fólico (RAO & SHAHANI, 1987; CRITTENDEN
et al., 2003), substância essencial para a correta
forma çã o do tu bo neu ra l de fetos e d esenvolvimento do sistema nervoso em recém-nascidos.
Quanto ao aspecto tecnológico, além da produção
de ácido lático, a produ çã o de á cido fólico por
estirpes de S . th e rmo p h ilu s estimu la o crescimento de L. bulg aricus, favorecendo o a cúmulo
de flavor nos produtos (VAN HYLCKAMA VLIEG
& HUGENHOLTZ, 2007), sendo, portanto, desejável a su a p resenç a n os b iofilm es da s fo rma s,
mesas e prateleiras de madeira.
3 BIOFILME: FO RMAÇÃO E
CARACTERÍSTICAS
Biofilme é de uma comunidade microbiana
séssil, caracterizada por células irreversivelmente
adsorvidas a um substrato ou interface, e incorpora das em u ma matriz polimérica extra celular
produzida por micro-organismos que apresentam
ca racterística s a lteradas em relação às taxas de
crescimento, de transcrição de genes e à sensibilidade a sanitizantes (DONLAN & COSTERTON,
2002). Essa matriz é comumente constituída por
exopolissaca rídeos (EPS), lipídeos, proteína s e
DNA extracelular, que direcionam as característica s d o bi ofi lme co mo p oro sid a de , d ensi da d e,
u midade, ca rga elétrica da su perfície, proprieda des de sorção, hidrofobicidade e estabilida de
mecânica (FLEMMING et al., 2 007 ).
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Embora em algumas situa ções a presença
de biofilmes seja indesejável, a su a presença e
composição é imprescindível na bioconversão de
matéria orgânica como naqueles formados em biorreatores de estações de tratamento de esgoto transformando material nocivo em substâncias inócuas
(WU et al., 2006) e na proteção da madeira, onde
por exemplo, u m biofilme de Au re o b a sid iu m
pullulans produz uma película auto-regenerativa
contra a ação da chuva, altas temperaturas e radia ção UV, sem no entanto, degradar a madeira
(SAILER et al. 2010). Em alimentos, são importantes os biofilmes formados por bactérias e leveduras que estão presentes nos tonéis de fermentação
feitos de madeira, e que promovem a bioconversão
do etanol em ácido acético (SOLIERI & GIUDICI,
2008) e contribuem para a fermentação e produção de flav o r cara cterístico da cidra artesana l
(SWAFFIELD et al., 1997), e aqueles formados em
tinas de madeira utilizada na fabricação de queijos
(LORTAL et al., 2009), e nas prateleiras de maturaçã o (DIAS & WEIMER, 1 9 9 8, MARIANI et
al., 2007, GKATZIONIS et al., 2009).
O i níci o da form a çã o de u m bio film e é
marcado pela deposição de matéria orgânica sobre
a superfície que será colonizada, sendo essa fase,
u m pr é-r equ i sit o p a ra a lig a çã o mi cro bia na
posterior. A aderência ocorre em maior ou menor
velocidade de acordo com a carga da superfície.
Em su perfícies com ca rga s positiva s (hidrofóbicas), a adesão ocorre mais rapidamente do que
em superfícies com cargas negativas (hidrofílicas).
Outros fatores como: a natureza e a concentração
dos nutrientes disponíveis, partícu las de proteínas, lipídios, fosfolipídios, carboidratos, sais minerais e vitaminas (TRULEAR & CHARCKLIS,
1982; CAPDEVILLE & NGUYEN, 1990), a fase
em que o microrganismo se encontra, a presença
de apêndices celulares e substâncias poliméricas
produzidas, têm papel importante na velocidade
da adesão (ARAÚJO et al., 2009). Além disso, a
ru gosidade do materia l pode ser um fa tor favorável para aumentar a aderência (APILÁNEZ et
al., 19 98 ).
A hidrofobicidade é a característica físicoqu ímica ma is relevante no processo de a desã o
microbiana à superfície e varia de acordo com a
quantidade de água no meio. Em bactérias Gramnega tiva s, a hidrofobicidade au menta à medida
que a água no meio diminui, pois estas possuem
maior quantidade de lipídeos em sua membrana
externa. Por outro lado, bactérias Gram-positivas
são menos influenciadas pela alteração do volume de águ a no meio em decorrência da ma ior
quantidade de peptideoglicano em suas membranas e menor quantidade de lipídeos (STREVETT
& CHEN, 2003). Espécies bacterianas com diferentes constituintes da parede celular apresentam
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diferentes interações com as superfícies e, conseqü entemente, diferentes velocida des de a desã o
(CHEN & ZHU, 2 005 ).
A hidrofobicidade de um material é expressa
como a energia livre de interação – energia livre
de Gibbs (ÄG), entre as moléculas de uma superfície (S) imersa em água (A). Quando DG SASTOTAL é
negativa , existe maior interaçã o da s molécu la s
da superfície entre si do que pela água – superfície
hidrofóbica .
Por outro la do, quando DG SASTOTAL é positiva, ocorre repulsão entre as moléculas do sólido
e atração destas moléculas pela água, sendo essa
su perfície considerada hidrofílica (VAN OSS &
GIE SE, 1 9 9 5 ). D o po nto de v ista ter modi nâ mico, uma bactéria (B) é considerada hidrofílica
em relação à água quando DG BABTOTAL é positiva e
hidrofóbica se DG BABTOTAL é negativa (CHEN &
ZHU, 2 00 5).
Se a superfície e a bactéria são hidrofóbicas,
ou seja, DG BABTOTAL é negativa e DG BABTOTAL também
é negativa, a adesão microbiana é favorecida, visto
que será mais fácil a remoçã o da á gua entre a
superfície e a bactéria. Também é possível que a
adesão ocorra entre uma superfície hidrofóbica e
outra hidrofílica , porém em menor intensidade
devido a atração da água pela superfície hidrofílica
que dificulta a exposição da interface su perfície
de adesão/bactéria (VAN OSS & GIESE, 1995).
A fase de crescimento do biofilme é caracterizada pela multiplicação celular e pela produção
de polímero extracelular. Nesta fase, ocorre uma
rá pida forma çã o de biofilme cu lmina ndo na
cobertura completa da superfície pelo mesmo, com
um ecossistema complexo de grupos bacterianos
(CAPDEVILLE & NGUYEN, 1 9 9 0 ). Pode-se
separar o ciclo do biofilme em duas etapas principais: uma com o crescimento logarítmico e outra
em que o ritmo de acúmulo do biofilme se torna
constante, até que parte deste seja liberada, permanecendo u ma fina ca mada original (APILÁNEZ
et al., 1998).
Qu a nd o a deri dos, o s m icr o-or ga n ism os
a presentam comporta mento diferencia do, como
exemplificado no estudo de Kubota et al. (2008)
que demonstrou adesão diferenciada em lâminas
de vi dro u t ili za n do-se a s BAL La c to b a c ill u s
plantarum (L. plantaraum), Lactobacillus brevis
(L. b r e v i s) e L a c t o b a c il lu s fru c ti v o r a n s (L.
fr u c t iv o ra n s). As cél u la s de L. b re v i s e L.
fructiv orans tornaram-se mais alongadas que as
células planctônicas (crescendo livres em caldo),
porém, esse fenômeno não foi consta tado em L.
plantarum. Observou-se também, que as células
planctônicas mostraram-se mais sensíveis à exposição ao ácido acético e demonstrando a proteção
que a a derência infere aos microrganismos. Os
autores sugeriram três mecanismos que poderiam

esta r envolvidos com a resistência observada : i)
aumento da resistência da membrana celular; ii)
pr ote çã o do bio fil me pel a c a ma da d e e xop olissacarídeo, e iii) proteção da s células internas
pela conforma çã o tridimensional do biofilme.
O quorum sensing (QS), é também considerado outro fator importante para a sobrevivência
de determinados micro-organismos em biofilmes.
Constitui um sistema microbiano eficiente de “comunicação”, pois as moléculas, denominadas autoindutoras, fluem livremente através das membranas e entre as células sinalizando sua densidade e
as condições ambientais. Algumas substâncias que
a t u a m no QS já sã o con hec ida s, den tre ela s,
destacam-se compostos da classe N-acil-L-homoserina lactonas (AHL’s) encontradas em bactérias
Gram-negativas (PINTO et al., 2007). Bactérias
Gram-positivas, dentre as quais as BAL, utilizam
como moléculas auto-indutoras peptídeos ou peptídeos modifica dos a pós a tra du ção (KUIPERS
et a l ., 1 9 9 8 ). O sist ema QS ju nta m ent e c om
ou tros fa tores fisiológicos possu i u m controle
genético que atua em condições de alta densidade
populacional. Por essa razão, o QS é mais efetivo
em densidade microbiana elevada , como a quela
encontrada em um biofilme devidamente estabelecido. Com base nessa característica, Ruyter et
al. (1997) desenvolveram uma estirpe autolítica
de L. la c tis para ser utiliza da na forma çã o de
flav or em queijos maturados, que em condições
normais é um processo lento. Dessa forma, quando essa estirpe modificada alcança determina da
densidade popu lacional, sofre lise, liberando as
enzima s, acelera ndo assim o processo de maturação e formação de flav or.
O sistema QS pode ter impacto direto nas
propriedades da comunidade que liberam o sinal,
e tem a fina lidade de gara ntir a estabilidade da
comunidade, e a continuação das funcionalidades
rela ciona da s a o nicho ecológico em qu estã o
(KJELLEBERG & MOLIN, 2002). A presença de
exopolissacarídeos, em biofilmes, qu e ga rante a
manutençã o da comunida de microbiana, parece
estar ligada ao fenômeno do QS.
4 B IO F IL M ES
NA FAB RI C AÇ ÃO
SEGURANÇA DE QUEIJO S

E

As superfícies das formas e mesas de made ira qu e e stã o e m co nta to com os qu eij os
fa vor ecem o desenv olvi men to de u ma com u nida de micr obia na por fornecer nu trientes em
a bu ndância . Os diversos micro-orga nismos a li
presentes competem pelos nu trientes por meio
de mecanismos diretos ou indiretos. Diretamente, isso ocorre pela liberação de metabólitos antagonistas como bacteriocinas e ácidos orgânicos
– ta l intera çã o é conhecida como a mensalismo.
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O mecanismo indireto está relacionado à competição não específica na qual determinada espécie
suprime o crescimento de outra pelo melhor aproveitamento dos recursos – mecanismo conhecido
como “efeito Jameson” (JAMESON, 1962). O efeito Jameson é um tipo de competição entre espécies
que utilizam recursos do ambiente maximizando
o cre scim ent o e a densida de pop u la cion a l de
determinada s espécies e inibindo o crescimento
de outras. Esse efeito é freqüentemente observado
em a limentos com dom inâ ncia de BAL, como
de mon str a do nu m estu d o e nvo lve ndo La c t o bac illus acido philu s A4 (L. a cidophilus) (KIM
et a l., 20 0 9). Nesse estudo, a concentra çã o de
1,0 mg/mL de exopolissacarídeo liberado (r-EPS)
pelo L. acidophilus reduziu significativamente a
a d esã o d e p a tóg eno s c omo E. c o l i O 1 5 7 :H 7 ,
Sa lmon ella en te ritidis, S. typ himuriu m KCCM
118 0 6 , Ye rsin ia e n te ro c olitic a , P. a e ru g in o sa
KCCM 11321, Listeria monocytogenes ScottA e
Bacillus cereus em superfícies de poliestireno e
de cloreto de polivinila (PVC). A inibição da adesão inicial e da auto-agregação foi possível devido
ao r-EPS afetar parcialmente as propriedades de
membrana desses micro-organismos. Esses estudos
sugerem qu e a presença de BAL nos biofilmes
das formas e mesas de madeira pode exercer um
papel benéfico uma vez que ocorrendo o antagonismo a taxa de adesão de patógenos será controlada.
Estudo recente desenvolvido por equipe de
pesquisadores fra nceses demonstrou que na produ çã o do queijo Ragusano, o biofilme presente
em tinas de madeira foi responsável pela liberação
de 5 x 10 4 a 10 6 UFC/mL de S. thermophilus e de
10 4 a 10 6 UFC/mL de lactoba cilos termofílicos
para o leite adicionado nessas tinas, após um contato
por 10 minutos. Essa liberação natural de microorganismos do biofilme para o leite contribui positivamente para uma coagulação rápida, e para o
processo de maturação desses queijos.
Licitra et al. (2007) por meio das técnicas de
Temporal Temperature Gel Electrophoresis (TTGE)
e Den a tu rin g Grad ien t Gel Ele ctrop h ore sis
(DGGE) verificaram que os biofilmes existentes
em tinas de madeira, utilizadas na produção artesanal do queijo Ragusano, continham essencialmente
as espécies láticas S. thermophilus, L. acidophilus
e Le u c o n o sto c me se n te ro id e s. Esses microorganismos são liberados do biofilme para o leite
acelerando o processo de acidificação e tornando
mais eficiente a segurança do produto. A dinâmica
populacional que ocorre na manufatura do queijo
Ragusano foi acompanhada por meio de técnicas
moleculares (RANDAZZO et al., 2002). A conclusão do estudo indicou que a s BAL presentes no
biofilme das tinas de madeira têm um papel importante na produção e segurança desse queijo pela
acidificação do ambiente, que por sua vez, contribui
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pa ra a inibição do crescimento de microrga nismos indesejáveis.
Nos queijos artesanais tradiciona is mineiros, a microbiota benéfica do biofilme das mesas
de fabricação, formas e prateleiras, podem atuar
nas diferentes fases, contribu indo pa ra a fabrica çã o, ma tu ra çã o e na s ca ra cterística s típica s
desses queijos. Esse é um tema da maior relevância, que merece estudos que consolidem a aceitação
dessas hipóteses, e com isto, ressaltar a importância das técnicas repassadas pelos ancestrais, para
as novas gerações.
5 C O N C LU S Õ E S
A segurança nos queijos artesanais mineiros
pode ser alcançada, inicialmente pelas BPA’s, e
pela u tilizaçã o do “pingo” , fermento endógeno
contendo bactérias láticas e outros grupos microbia nos, qu e a tu am estimu la ndo a produçã o de
ácido, inibindo patógenos e, portanto, garantindo
a segurança dos queijos. Além disso, sabe-se que
os biofilmes presentes nas mesas de madeira onde
ocorrem a prensagem e a coleta da cultura endógena, contribuem para as ca racterísticas típicas
desses queijos. A madeira é considerada pelos produtores, como o ma terial que facilita o dessoramento do queijo, favorecendo a secagem do mesmo,
resultando no produto típico, cuja tecnologia foi
repassada pelas gerações anteriores.
É importante que novas técnicas e normas
ao serem definidas para legislar produtos artesana is, seja m emba sa da s em estu dos científicos,
com dados que demonstrem que a segurança seja
efetiva, sem prejuízo do “saber fazer” que constitu i o bem ma is va lioso, ca racterístico desses
produtos. A abolição de técnicas centenárias envolvidas na elabora çã o de produtos artesa na is,
como no caso, das banca s de madeira utilizadas
na elaboração dos queijos artesanais tradicionais
mineiros, devem ser feitas de forma comedida, e
com fundamentação científica, para que não haja
prejuízo tanto na qualidade e tipicidade do produto quanto na credibilidade por parte do produtor,
qu e é o a rtesã o e princ ipa l a tor dessa ca d eia
produtiva . A exemplo da Eu ropa e no resto do
mundo, uma grande fatia de sua economia reflete
a política de estímulo a os produ tos de Identificação Geográfica (IG) e de DOP. Os queijos mineiros estã o no processo de solicita çã o de IG,
primeiro passo para se chegar à DOP. Para isso,
sã o necessá rios estudos rela cionando a tecnologia, a ação do ambiente e as características finais
do produto. Isso inclui pesquisas para verificar o
real papel dos equipamentos de madeira na s cara cterísticas tradicionais dos queijos artesanais.
Pr eci sa -se e ntã o r esg u a rd a r o “ sa b er fa ze r”
original e não perder a tradição. A experiência
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positiva com os produtos IG e DOP, principalme nte no s p a íses eu ro peu s, a ce na m pa ra u m
futuro promissor dos queijos artesanais em Minas
Gera is. No enta nto, é preciso qu e a s norma s e
leis não atropelem e não desestimulem os produtores, para que esses possam continuar fabricando
seus produtos, com as técnicas do passado, e com
a segurança exigida pelo mundo globalizado.
Produtos com o status IG/DOP constituem
uma das formas mais seguras para a conservação
de um patrimônio ancestral em que “cada geração
possui o usufruto, que deve ser transmitido intacto
e se possível, melhora do, à s gera ções futu ras”
(MIT TAINE, 1 9 87 ).

develpment. Bio re so urc e Te c hno lo g y, Grea t
Britain, v. 66, p. 225-23 0, 1998.

SUMMARY

CAPDEVILLE, I.; NGUYEN, K. M. Kinetics and
modelling of aerobic and anaerobic film growth.
Wate r Sc ie nc e Te c hno lo g y, Lisboa , v. 2 2 , n.
11 , p. 14 9-1 70, 199 0.

T he wood is secu la rly u sed in the
ma nu fa ctu re of u tensils u sed in artisana l food
ma nu fa ctu ring, su ch a s ba rrels of a lcoholic
fermenta tion, va ts, mou lds, shelves, and tables
for cheese ma king. These surfa ces have porous
stru ctu re, which a llows the development of
microbial communities known as biofilms. Biofilm
is a sa fe wa y for growing of desira ble microorganisms, including yeasts, molds and lactic acid
bacteria (LAB). They act on acid production and
development of fla vor in foods. However,
pa thogens a re a lso consta ntly present in food
biofilm and constitute a health risk for consumers.
Nevertheless, recent studies have shown that the
presence of LAB in biofilms decrea sed the
adhesion of pathogens such a s Escherichia co li
and Staphylococcus aureus, the main indicators
of unsatisfactory manufacturing practices in food
environments. In 2002 legislation was established
for the ma nufacture of artisana l Minas cheese,
which physico-chemica l a nd microbiologica l
standards were established, prohibiting the use of
wooden mou lds a nd ta bles. T his mea su re wa s
preventive and emergency, though still questioned
by the tra ditiona l produ cers, who k now the
pra ctices used in European countries, where the
wood has an important role in the characteristics
of va riou s a rtisana l produ cts, especia lly some
types of cheese with Protected Designa tion of
Origin. To this purpose, studies are needed relating
to technology, environmental action and the final
cha ra cteristics of the produ ct. T his inclu des
research to check the real role of wooden utensils
in traditional characteristics of the cheeses.
Inde x Te r ms: Biofilm; Wooden utensils;
Artisanal Minas cheese; Safe food.
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