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Resumo: O mercado de queijos artesanais no Paraná é bastante significativo, tendo uma grande 

importância para as famílias que vivem no meio rural, pois os utilizam como fonte alternativa de renda, mas 
como os queijos são produzidos por pessoas não treinadas, a probabilidade de contaminação é alta, 

comprometendo tanto a qualidade como a segurança da saúde do consumidor. Em 2018, foram editadas duas 

legislações sobre queijos artesanais, regulamentando aspectos da produção e da comercialização. Dessa forma, 

foi feito um trabalho de observação e de capacitação aos produtores rurais para que eles possam continuar 

produzindo queijos artesanais, porém com mais informações e orientações sobre as condições adequadas de 

produção para atender tanto os requisitos legais como os requisitos de segurança alimentar. O trabalho foi 

realizado nas regiões dos Campos Gerais e de Maringá com visitas aos produtores de queijos artesanais, onde foi 

feito o diagnóstico das condições de obtenção do leite, da produção do queijo e obtidos dados econômicos. 

Foram realizadas análises de leite e de queijos produzidos, e à partir das observações e análises, foi realizado um 

curso de capacitação, bem como orientações individualizadas para a melhoria da produção.  
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Melhorias na produção de leite e derivados para pequenos produtores de leite da 

região dos Campos Gerais. 

PÚBLICO-ALVO  

O público-alvo do projeto de extensão se caracteriza por pequenos produtores rurais 

da região dos Campos Gerais e foram incluídos, posteriormente, atendimentos realizados em 

parceria com a Universidade Estadual de Maringá (UEM) a produtores da região de Maringá. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Os seguintes municípios do Paraná tiveram ações do projeto: Ângulo, Astorga, 

Carambeí, Iguaraçu e Maringá. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações extensionistas do projeto foram realizadas em parceria com a EMATER e 

com a UEM e foram executadas por meio de visitas técnicas aos produtores, na realização de 

análises de qualidade do leite e do queijo dos produtores nos laboratórios dos Centros 

Mesorregionais de Excelência em Tecnologia do Leite da UEPG e da UEM e também em 

auditório da UEM, onde foi realizado um curso para os produtores da região de Maringá. 

JUSTIFICATIVA 

O mercado de queijos artesanais no Paraná é bastante significativo, em decorrência 

da população que ainda permanece nas áreas rurais do estado, e que preserva a tradição de 

produzir queijo Minas de forma artesanal, os chamados queijos coloniais. Esses queijos são 

de grande importância para as famílias que vivem no meio rural, pois os utilizam como fonte 

alternativa de renda. Como estes produtos não tem uma técnica-padrão específica de 

fabricação, a produção é facilitada, porém faz com que não se tenha um padrão específico, 

variando de região para região, e, ao mesmo tempo, como são produzidos por pessoas não 

treinadas, a probabilidade de contaminação é grande, comprometendo tanto a sua qualidade 

como a segurança da saúde do consumidor. Dessa forma, é indispensável observar as condições 
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higiênico-sanitárias, de modo a evitar contaminações ou recontaminações. Além disso, por não 

ser maturado, é um produto altamente perecível, devendo ser consumido rapidamente. 

(SANTOS-KOELLN; MATTANA; HERMES, 2009; SOBRAL et al, 2017).  

 

Sabe-se que há um comércio ilegal de queijos difundido por todo o Brasil, e, a partir 

disso, surgiu à necessidade de regulamentação e padronização de queijos artesanais. Para tal, 

foram sancionadas duas leis, sendo uma de âmbito federal, a Lei n° 13.680 de 14 de junho de 

2018, que permite a comercialização interestadual de produtos alimentícios de origem animal 

produzidos de forma artesanal, e outra estadual, a Lei n° 19.599 de 17 de julho de 2018, que 

permite a fabricação e comercialização de queijos artesanais no Paraná. Dessa forma, é 

importante fazer um trabalho de diagnóstico, de observação e de capacitação aos produtores 

rurais para que eles possam continuar produzindo queijos artesanais, porém com mais 

informações e orientações sobre as condições adequadas de produção para atender tanto os 

requisitos legais como os requisitos de segurança alimentar. 

OBJETIVOS 

O objetivo do projeto é efetivar ações para a melhoria de renda do agricultor 

familiar, através do apoio a atividade agropecuária estimulando sua permanência no campo 

com qualidade de vida. As principais metas a serem alcançadas são: melhoria das condições 

de obtenção do leite de modo a atender aos parâmetros de qualidade do leite da Instrução 

Normativa MAPA nº 76/2018, orientar na tecnologia e produção de derivados do leite, 

especialmente os queijos artesanais, auxiliando na adequação dos produtos da agricultura 

familiar, de modo que possam ser inseridos para fornecimento para a merenda escolar dos 

municípios. 

METODOLOGIA 

No segundo semestre de 2018, ampliamos a atuação do projeto de extensão ao fazer 

uma parceria com a Universidade Estadual de Maringá, mais especificamente com a 

professora Magali Soares dos Santos Pozza, que tem trabalhos em parceria com a EMATER 

Regional de Maringá.  
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Foram realizadas atividades de acompanhamento e visitas aos produtores, 

preparação e apresentação de mini curso sobre boas práticas de ordenha e de fabricação. Esse 

mni curso foi realizado na UEM em setembro de 2018 com a presença de aproximadamente 

15 produtores rurais da região. Foram visitadas 08 propriedades rurais nos municípios de 

Ângulo, Astorga e Iguaraçu, todos da região de Maringá, e nessas visitas foram apresentados 

os resultados das análises físico-químicas e microbiológicas de amostras de leite e de queijo 

coletadas anteriormente, e dadas às explicações e indicações para a melhoria das condições de 

processo de fabricação.  

Em todas essas visitas, foi utilizado um questionário para avaliação das condições 

de produção do leite, bem como dos derivados produzidos e aspectos econômicos da 

propriedade, e os dados obtidos foram organizados e analisados em conjunto com uma 

estagiária do projeto. Foram realizadas visitas na Fazenda-Escola da UEPG para aplicar o 

mesmo questionário aplicado nas visitas realizadas aos produtores da região de Maringá, e 

assim, termos uma comparação de condições de obtenção do leite na Universidade e nos 

produtores atendidos pelo projeto. 

Em dezembro, foi feito atendimento e a aplicação desse questionário em um 

produtor de Maringá, que tinha participado do treinamento de Boas Práticas ministrado em 

setembro na UEM, e ao mesmo tempo, foi coletada amostras de queijo para verificar a 

qualidade dos mesmos. As análises físico-químicas e microbiológicas dessas amostras de 

queijos foram realizadas na UEPG. Essas análises de qualidade de queijos já tinham sido 

iniciadas no atendimento ao produtor de Carambeí em 2017 e desde então, duas estagiárias do 

projeto estão avaliando a qualidade de amostras de queijos artesanais obtidas nas visitas como 

adquiridas no comércio. Durante o período anterior as análises, as estagiárias foram treinadas 

para a realização das análises físico-químicas e microbiológicas, e a partir da chegada das 

amostras, estão colocando em prática os ensinamentos recebidos.  

RESULTADOS 

As visitas realizadas nos produtores de Carambeí e de Maringá tiveram vários 

resultados, dentre eles destacamos a importância nos trabalhos de extensão de termos 

parcerias com outros órgãos que estão diretamente ligados aos produtores, como é o caso da 
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EMATER, tanto de Carambeí, como da região de Maringá (Ângulo, Astorga, Iguaraçu e 

Maringá) e, lá em Maringá com a UEM, pois os mesmos estão trabalhando no dia a dia, e fica 

interessante um esforço conjunto, pois são outras pessoas com experiências diferentes, que 

podem trazer novas formas de apresentar as soluções para melhorias das condições dos 

produtores. Nesse ponto também a participação das estagiárias é importante para que 

vivenciem a realidade da produção e estejam mais preparadas para soluções de problemas da 

prática diária de produção artesanal.  

As análises físico-químicas e microbiológicas realizadas foram apresentadas aos 

produtores durante o curso de boas práticas realizado na UEM, onde foi explicada a 

importância dos parâmetros analisados, tanto no aspecto legal como na segurança do 

consumidor dos queijos produzidos por eles. Após o curso, foram realizadas as visitas 

individuais aos produtores, onde já se pode verificar nas respostas do questionário utilizado 

que parte dos conhecimentos adquiridos já estavam sendo observados e, dentro das 

possibilidades de cada um, iniciadas as adequações, inclusive um dos produtores tinha 

desistido definitivamente de entregar leite, e estava direcionando todo o leite para a produção 

de queijo, e iniciando a preparação de área específica para a produção dos queijos. 

Considerando as respostas dos questionários, observou-se que mesmo em pequenas 

produções de queijo, é mais rentável produzir o queijo do que vender o leite, aumentando o 

valor agregado e possibilitando melhorias na renda do produtor. 

Nesses questionários, considerando os aspectos sanitários de obtenção de leite e da 

produção do queijo, foi verificado que a maioria dos produtores apresentam não 

conformidades em relação á legislação, mas, ao mesmo tempo, são itens considerados de 

pequena gravidade, ou seja, não são tão preocupantes para a segurança do consumidor, porém 

devem ser corrigidos, e a continuação do trabalho de extensão, com certeza será suficiente 

para atingir a correção dos itens em desacordo com a legislação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos questionários e nas análises, apesar de um número restrito de 

produtores, todos os integrantes do projeto ampliaram o conhecimento das condições reais de 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

6 

produção e obtenção de leite e queijo nos pequenos produtores artesanais do Paraná, A partir 

dessas informações obtidas, constata-se que os produtores apresentam uma grande carência de 

informações técnicas, e, como consequência, a equipe do projeto terá melhores condições de 

propor a continuação dos trabalhos de atendimento aos pequenos produtores para 

efetivamente melhorar as condições de produção, de modo a auxiliar no aumento da renda dos 

produtores com a produção de derivados de melhor qualidade e segurança para os 

consumidores desses produtos artesanais. 

A experiência vivida, especialmente pelas estagiárias nesse trabalho de extensão, com 

certeza teve e terá um impacto significativo na vida profissional e pessoal delas, pois o 

aprendizado de observar a realidade da produção artesanal, verificar as dificuldades 

enfrentadas, tentar levar soluções que sejam simples, rápidas e compatíveis com o público, e, 

além disso, conseguir se aproximar com atitude de simplicidade e de estar comprometida com 

a solução técnica apresentada, é uma verdadeira aula prática do dia a dia. 
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