o dia 15 de maio, a atenção de
milhares de produtores de queijo
de Minas Gerais voltou-se para o
Museu de Artes e Ofícios de Belo
Horizonte. Foi ali que o Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) aprovou,
por unanimidade, o registro do "modo de
fazer queijo mineiro" como Patrimônio
Cultural do Brasil. Com o registro, a forma tradicional de se fazer o queijo, produzido artesanalmente em três regiões do
estado (Serro, Serra da Canastra e Serra do
Salitre, no Alto Paranaíba), fica protegido
legalmente e passa a receber ajuda federal
para sua salvaguarda, ou seja, oficializa-se
a proteção dessa tradição secular tão arraigada na vida dos mineiros, reconhecida
em todo o país.
A ótima notícia ecoou entre os produtores de queijo como uma nova esperança frente aos problemas que o produto
enfrenta no mercado e que o ameaça inclusive de fazê-lo desaparecer. Pode parecer estranho falar desse risco considerando que Minas Gerais produz cerca de 220
mil toneladas por ano, ou seja, metade de
todo o queijo consumido no país, e que
esse mercado tem apresentado um crescimento anual de cerca de 5%. Na verdade,
estamos falando do queijo artesanal, feito
de leite cru, um produto que preserva algumas características tradicionais e históricas, e que, para tanto, exige um processo
de produção diferenciado, que pressupõe
um período de maturação mais longo, distinto dos queijos frescos consumidos em
larga escala.
No entanto, para abastecer esse mercado em crescimento, o "queijeiro", que é
quem recolhe o queijo nas propriedades

rurais e o revende, passou a negociar o produto quase fresco,
com pouquíssimo tempo de
maturação, visando a intensificar sua circulação. "Antigamente, quando até o acesso
às fazendas era mais difícil, os
queijeiros chegavam a demorar um mês para passar. Hoje,
com acesso fácil, eles visitam
as propriedades até 3 vezes por
semana, não dando tempo para que o produtor deixe o queijo maturar", explica Marinalva
Olívia Martins Soares, coordenadora técnica da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão
Rural (Emater) e coordenadora técnica estadual do projeto
Queijo Minas Artesanal.
Para o produtor João José de Melo, do município de
Serra do Salitre, presidente da
Cooperativa de Produtores de
Derivados do Leite do Alto Paranaíba (Cooalpa), a isso se
soma o fato de o consumidor
confundir o queijo artesanal
com o queijo Minas frescal,
feito com leite pasteurizado
e que não necessita de maturação. "Isso acontece por falta
de esclarecimento de que nosso produto é
diferenciado e porque o queijeiro só está
interessado na venda rápida, na circulação
do produto e no dinheiro", critica.
Ambos concordam que o fato de a
produção de queijo ser toda baseada na
agricultura familiar, concentrada em pequenos produtores, também diminui o
poder de negociação. "Muitas vezes o pro-

dutor depende da venda daquelas poucas
peças para sobreviver. Além disso, para eles
não compensa manter o queijo para curar,
pois o produto não é valorizado como tal
e ainda perde peso com o processo. Como
é comprado por peso, não é vantajoso",
completa Melo.
Segundo, a Emater, são cerca de 9 mil
famílias envolvidas na produção do queijo artesanal, sendo que a grande maioria
produz entre 10 e 30 queijos por dia. Para
Marinalva, essa "corrida do queijo" modificou inclusive o hábito do consumidor,
que não reconhece mais o queijo maturado, mais amarelo e encorpado, como um
queijo de qualidade.
Melo explica que o queijo artesanal só
adquire as características típicas da região
que é produzido quando permanece maturando por cerca de 20 dias, tempo para que
as bactérias presentes em cada micro-clima atuem sobre ele. "Na maioria das propriedades, a partir do quarto dia, o queijo
já é colocado à venda. E nas prateleiras de
todo o Brasil se vê, no máximo, queijos

Luciano Carvalho Machado: "O queijo é
um alimento vivo, que precisa de um tempo
para encerrar seu ciclo"

Queijo mineiro

meia cura; o tradicional mesmo, curado,
está quase desaparecendo", afirma.
O micro-clima a que se refere o produtor está justamente atrelado às três regiões
incluídas no processo de registro. Depois
de um levantamento, o Iphan detectou as
características específicas de três áreas produtoras, que gozam inclusive de reconhecimento por parte dos consumidores. "O
tipo de gado, de pastagem, as características geográficas (são regiões serranas) e as
diferenças na técnica de fabricação geram
produtos diferenciados em cada região",
explica Jorge Brandão Simões, produtor
da região do Serro e presidente da Associação dos Produtores Artesanais de Queijo do Serro (Apaqs). Ele explica que isso

permite falar em Queijo do Serro, que é
o produzido em municípios como Serro,
Sabinópolis, Dom Joaquim e Serra Azul
de Minas Conceição do Mato Dentro, entre outras. Da mesma forma se pode falar
em Queijo Canastra, produzido em 7 cidades do sudoeste mineiro, como Medeiros,
São Roque de Minas e Vargem Bonita, da
região da Serra da Canastra. Ou ainda da
Serra do Salitre, que inclui 19 municípios
do Alto Paranaíba, como Serra do Salitre,
Patrocínio, Patos de Minas e São Gonçalo do Abaeté. A Emater considera ainda
o município de Araxá como uma unidade independente de produção de queijo,
embora não tenha sido incluída no registro do Iphan.

Tempo de cura

eliminaria o risco de contaminação. Eles
defendiam que, apesar de a pasteurização
do leite realmente evitar doenças, o processo
também elimina bactérias lácticas benéficas,
os chamados fermentes naturais, que dão as
características de sabor e consistência ao
queijo artesanal. Paralelamente, a Secretaria
de Cultura de Minas Gerais, em conjunto com
a Associação de Amigos do Serro (AASER),
encaminharam ao Iphan o pedido de registro
do modo de fazer queijo, para garantir os
sabores tradicionais e o queijo produzido
artesanalmente.
Por lei, as queijarias passariam a ser
construídas segundo a planta definida pelo
Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA),
além de outras medidas: durante a produção,
tornou-se obrigatória a filtragem da água e
critérios mais definidos de higienização,
como o uso de luvas e roupa adequada; as
bancadas de madeira, onde o queijo era
prensado, tiveram que ser substituídas por
similares de ardósia, além de se tornarem
obrigatórios vários testes sanitários no gado,
inclusive alguns diários, a cada ordenha. Só

assim seriam cadastradas junto ao órgão.
No entanto, os números demonstram que
o volume de produtores cadastrados 6 anos
depois é bem inferior ao número total. Nas
três regiões (incluindo também a cidade de
Araxá) são apenas 76, e 200 em processo de
cadastramento. Basta lembrar que são mais
de 9 mil produtores despejando seu queijo
no mercado para concluir que praticamente
toda a produção artesanal é, nos termos da
lei, clandestina. E isso inclui os milhares de
toneladas que passam todos os anos pelo
Mercado Central de Belo Horizonte, maior
entreposto do produto.
"O que eles fizeram foi assumir a clandestinidade e desestimular quem investiu tempo
e dinheiro nas mudanças. Somos obrigados
a vender pelo mesmo preço de quem não
alterou em nada seu modo de produção", diz
Walter Caetano, produtor da cidade de Medeiros. Ele afirma também que, como efeito
colateral, muita gente passou a vender o leite
para laticínios em vez de produzir o queijo. "É
muito mais fácil entregar o leite e não ter que
fazer mais nada, nem ficar com a fiscalização

Outro aspecto destacado pelos produtores em defesa do queijo curado é o
sanitário. Luciano Carvalho Machado, da
cidade de Medeiros, e presidente da Associação dos Produtores de Queijo Canastra
de Medeiros (Aprocame), explica que somente depois de um tempo de maturação
é que a fermentação bacteriana do queijo
o deixa livre de bacilos e microorganismos
que podem ser nocivos à saúde. "O queijo
é um alimento vivo, como o vinho, e precisa desse tempo para encerrar seu ciclo",
pondera. Tal tese tem o aval de órgãos como a Emater e de pesquisadores de várias
universidades, como a Universidade Federal de Viçosa, que concluíram que a partir

Pois pesos, duas medidas
Se a notícia do registro do queijo soou
bem aos produtores mineiros, uma notícia
dada em 2001 ainda tem efeitos negativos
para a maioria deles. Foi nessa ocasião que
o Ministério Público resolveu enquadrar o
queijo aos padrões previstos na lei sanitária de 1952 (Decreto 30.691), que define
que os produtos de leite e derivados devem
passar por um processo de pasteurização.
Ou seja, o queijo artesanal seria proibido
de ser comercializado. O argumento batia
na tecla da segurança alimentar e buscava
eliminar o risco de transmissão de doenças
como tuberculose e brucelose, transmitidas pelo leite cru, não pasteurizado. Ou o
queijo artesanal se ajustava às normas ou
desapareceria.
A partir desse alerta, as associações
de queijeiros, cooperativas, produtores
independentes e órgãos estaduais (como a
Emater) se uniram e chegaram a um acordo
através da lei estadual 14.185, de 2002, que
regulamenta os padrões sanitários tanto
para o processo de transformação do leite
como para a criação do rebanho, o que

mineiro

de 21 dias o processo está completo.
Os produtores e órgãos envolvidos
também concordam que uma das soluções
seria agregar valor ao produto curado, inserindo-o em outros nichos de consumo,
com melhor preço, para que compense
mantê-lo maturando. "E preciso uma estratégia de marketing, pois nosso queijo poderia concorrer com outros queijos
que têm mais valor no mercado, até com
os importados, como o próprio Parmesão. Basta aproveitar que ele já tem uma
marca de origem e um grande diferencial
no sabor", acrescenta Luciano. Outro diferencial, segundo ele, é na qualidade da
produção. "Alguns produtores investiram
muito para chegar a um grau de excelência

no pé. Não faço isso porque o queijo faz
parte da minha vida", completa.
Jorge Brandão, do município de Serro,
é mais otimista. Para ele, apesar de não
haver tantos cadastrados, os números não
refletem totalmente a realidade. "Temos que
considerar que está havendo uma mudança
na mentalidade do produtor, que já se reflete
na qualidade do queijo que se vende hoje.
Quem visitar as fazendas, mesmo as não
cadastradas, vai perceber que há tecnologia
e um trato apurado com a higiene", afirma.
Para o coordenador regional do IMA, Luis
Carlos de Oliveira, essa realidade só vai mudar gradualmente, pois o cadastramento é um
processo lento, que envolve outras questões.
"Não podemos sair notificando e fechando
queijarias, pois teríamos aí um problema
social, já que a produção do queijo envolve
milhares de famílias que dependem desse
trabalho", explica. "Os produtores cadastrados precisam entender que o mercado é que
vai traçar o diferencial entre os cadastrados
e não cadastrados, exigindo cada vez mais
um produto dentro das normas."

no que diz respeito às normas de higiene
exigidas e até mesmo em tecnologia, falta
agora colher os frutos", completa (ver box
sobre exigências sanitárias).
Ele próprio traz um exemplo dessa estratégia, que tem dado resultado. Há um
ano produz o Canastra Real, uma marca
que criou para um queijo com 6 meses de
cura e cerca de 6 quilos, que tem atraído
compradores em busca de um produto diferenciado. "Vendo poucas peças por ano,
mas já dá pra sentir que temos nas mãos
um queijo para competir com os melhores do mundo", afirma. O Canastra Real,
que também é produzido em São Roque de
Minas, por outro produtor, é embalado em
uma caixa especial de madeira, com selo
de garantia e folheto explicativo.
Segundo Márcia Sant'Anna, diretora
do Departamento de Patrimônio Imaterial do Iphan, a partir do registro será definido um cronograma de atividades de
salvaguarda do bem cultural, sendo que
uma das linhas seria justamente a ampla
promoção desse queijo diferenciado, o que
inclui campanhas de divulgação e um selo
de denominação de origem. "Essas estratégias serão desenvolvidas no decorrer de 5
anos, começando a.partir de 2009, e visam
justamente a garantir que o 'modo de fazer
queijo' se fortaleça e que se elimine o risco
de desaparecimento", explica.
Márcia também chama a atenção para
outra característica importante dos bens
culturais imateriais e que se aplica intrinsecamente à produção do queijo artesanal:
a tradição vem sendo passada de pai para
filho há várias gerações, e está tão arraigada
no estado de Minas Gerais que é impossível dissociar a vida no campo da produção de queijo. "Seu modo de fazer, desde
a ordenha até o momento da maturação,
está ligada à memória de vida das pessoas, o que atua de forma muito positiva na
preservação", completa.
Um levantamento histórico feito pelo
Iphan"," com base em documentos e pesquisa de campo, chegou à conclusão de
que os primeiros queijos começaram a ser
produzidos no Brasil em meados do século 18, na região da cidade do Serro. Com
uma receita trazida da região da Serra da
Estrela, em Portugal, os portugueses incrementaram a economia local, que tinha na
exploração de minério sua força máxima.
O nobre derivado de leite acabou ficando
como uma herança do colonizador, que
utilizava originalmente" o leite de ovelhas,
mas, no Brasil, passou a utilizar o leite de
vaca como matéria-prima, o que foi difundido pelo resto do país.
Na prática, o que se percebe é que o
queijo curado, típico mesmo, salvo algu-

O sabor do imaterial
Quando se pensa em patrimônio de um
país, logo vem à cabeça o termo tombamento, que é aplicado a monumentos e
construções de valor histórico. No caso
do queijo, é importante salientar que não
é o produto queijo que será protegido,
mas sim o "modo de fazer", que foi registrado como Patrimônio Cultural Imaterial.
Márcia Sant' Anna, do Iphan, explica que
o patrimônio imaterial inclui práticas
culturais, cerimônias (festejos e rituais
religiosos), danças, paisagens, músicas,
brincadeiras, e até mesmo formas de ver e
pensar o mundo. Atualmente, há doze bens
culturais registrados no Brasil, entre eles
a Arte Kusiwa dos índios Wajãpi, no Amapá; o Ofício das Paneleiras de Goiabeiras,
em Vitória-ES; o Samba de Roda, no Recôncavo Baiano; o Círio de Nossa Senhora
de Nazaré, do Pará; a Feira de Caruaru e o
Frevo, ambos de Pernambuco; e o Ofício
das Baianas de Acarajé. A capoeira será
o próximo bem registrado, com previsão
ainda para o ano de 2008.

mas exceções, só é consumido diariamente na casa das famílias produtoras, que reservam uma ou duas peças para consumo
próprio. É raro chegar numa fazenda e
não lhe oferecerem um café e um pedaço
de queijo e, numa conversa boa ao pé do
fogão a lenha, não surgirem histórias que
unem a vida das pessoas a esse patrimônio
vivo, que felizmente ainda resiste.

Separação do soro em uma fazenda
da região do Serro

Fonte: Panorama rural, ano X, n. 114, p. 30-33, jul. 2008.

