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Segurança
Microbiológica
dos queijos

• Queijo é um produto da coagulação do leite!

Produção de Queijos 

• O que coagula???

• CASEÍNA

Produção de Queijos 

• Que outras proteínas tem o leite?

• Lacto-albumina

• Lactoglobulina

Ficam no soro

Produção de Queijos 

mailto:vbeloti@uel.br
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• O que mais sai no soro?

• Lactose

Produção de Queijos 

• Seleção do leite:
o Baixa contaminação (acidez)

o Poucos coliformes

o Poucas células de defesa imune

o Fermentação lática

o Pesquisa de inibidores

Produção de Queijos

• seleção do leite:

Produção de Queijos

Composição	média	do	leite	de	vaca,	ovelha	e	cabra	em	%.	

Componente	 Vaca	 Ovelha	 Cabra	

Umidade	 87,5	 81,0	 86,3	

Proteínas	 3,4	 6,0	 4,0	

Gordura	 3,4	 7,6	 4,3	

Carboidratos	 4,8	 4,6	 4,8	

Sais	 0,8	 1,2	 0,9	

Sólidos	totais	 12,4	 19,4	 14,0	
	

• seleção do leite:

• Em média para 1 Kg de queijo:

• 10 L/leite/vaca 

• 7 L/leite/cabra

• 4,5L/leite/ovelha

Produção de Queijos
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Produção de Queijos Produção de Queijos

Porquê não 
pasteurizar

???

Produção de Queijos
• Nomes dos queijos:

o Nome da cidade, da região ou local (um 
vale por ex)

o Gouda, Camembert, Brie, Gorgonzola, 
Roquefort, Emmental

TIPO!!!????

Produção de Queijos
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• Denominação de Origem Protegida:

o Região caracterizada climaticamente

o Animais de raças específicas

o Alimentação específica

o Processo de fabricação tradicional na
região
(não necessariamente artezanal)

O que é queijo fino????

Denominação de Origem Protegida

o O que é isso?

• Informar qual é o queijo verdadeiro!

Produção de Queijos

Etapas do processamento

• Queijos de leite cru no mundo:

– Na Europa: maioria dos queijos é feita com 

leite cru!!

– Ser maturado por no mínimo 60 dias, em 

temperaturas maiores do que 5 graus.

– Propriedades livres de doença. 

o Denominação de Origem Protegida:

o O que se quer com isso?

• Preservar o sabor do leite e a microbiota 
característica daquele ambiente, daquele 
lugar, aquela mistura específica:

• Bactérias, bolores e leveduras, que vêm do 
ar, do solo, dos animais, da água, do 
alimento dos animais.

• PQ???

Produção de Queijos
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Ex:

Queijo

Parmiggiano 

Reggiano

BOLOGN

A

MODENA

REGGIO 

EMILIA

PARM

A

RIO PO

R

I

O 

R

E

N

O

Salga

Pecorinos
e

Ricotas
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Caseificio F.lli Soro
Pozzuolo – Toscana

Italia

Familiar: 
Irmãos Salvatore e Fabrizio Soro , 
As esposas Bárbara e Miriana.  
eGiuseppe e Madalena.

500 ovelhas em
lactação, produzindo
600 L/dia. 



29/08/2018

7

Antiga igreja:
Madona
del’acqua
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Sotres de Cabrales, PICOS DE 
EUROPA 

CASTILLA Y LEÓN
1500m de altura. 
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Campos 
naturais
de flores
são
utilizados
para
alimentar
os
animais
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Denominação de Origem

Protegida no Brasil!

Parmiggiano Reggianno é feito com leite cru

Por quê no Brasil isso não era permitido

livremente??????

Denominação de Origem

Protegida no Brasil!

Parmiggiano Reggianno é feito com leite cru

Por quê no Brasil isso não era permitido

livremente??????

Denominação de Origem

Protegida no Brasil!

Se não temos razões suficientes para

Denominação de Origem Protegida:

Não há porquê não pasteurizar

Denominação de Origem

Protegida no Brasil!

Minas Gerais:

- Queijo da Canastra (Serra da Canastra)

- Comercializado em todo o Brasil

- Queijo do Serro e Salitre

- Comercializado apenas em MG
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Denominação de Origem

Protegida no Brasil!

Pará:

-Queijo Marajoara

- Feito com leite cru

- Só pode ser comercializado apenas 

na Ilha de Marajó

- Pq????

Denominação de Origem

Protegida no Brasil!

Pq só pode ser comercializado na Ilha de 

Marajó????

Resistência da população aos 

patógenos locais

- Isso serve para:

- áreas onde há tuberculose e brucelose

- qualquer queijo feito com leite cru, 

maturado por tempo inferior a 60 dias!

Denominação de Origem

Protegida no Brasil!

Nordeste:

- Situação do queijo de coalho

- Área enorme, muito diferente, 

- Animais de raças diferentes, 

- Diferentes formas de produção.
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Denominação de Origem

Protegida no Brasil!

.

Art 1°. Dispõe sobre a produção e a
comercialização dos queijos artesanais no

Estado do Paraná.

§ 1o. Para os fins desta Lei, considera-se queijo
artesanal aquele produzido com leite fresco e
cru, em pequena escala de produção, oriundo da
própria propriedade leiteira, que se utiliza de
micro ou pequena estrutura física, elaborado
por métodos tradicionais, com vinculação e
valorização territorial, regional ou cultural que
lhe conferem identidade.

Não determina a produção 
máxima!

Denominação de Origem

Protegida no Brasil!

.

Art 1°. Dispõe sobre a produção e a comercialização 
dos queijos artesanais no Estado do
Paraná.

§ 3o. Os queijos artesanais existentes e 
assim reconhecidos pelo órgão
governamental competente terão seus 
processos de fabricação documentados 
para fins de proteção do patrimo ̂nio
histórico, cultural e indicação
geográfica. 

Denominação de Origem

Protegida no Brasil!

.Então precisamos ter um
queijo com valor para o
patrimô nio histórico, cultural e
para indicação geográfica.

Quais microrganismos podem viver no leite:

-Qualquer microrganismo aeróbio e esporos

Quais oferecem risco de doença?

- zoonoses:

- estão no animal

- os que contaminam o leite depois da       

ordenha:       muitos!!!

Leite e derivados como
veiculadores de doenças
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Mycobacterium tuberculosis

Brucella spp.

Listeria monocytogenes

Campylobacter spp.

Salmonella spp.

Staphylococcus aureus

Escherichia coli

Yersinia enterocolitica

Shigella spp.

Patógenos Veiculados pelo leite e 

derivados:

Pq falar tanto em

tuberculose

e 

brucelose???

• Persistência:

o Iogurte               15 dias

o Leite cru            > 14 dias 

o Nata                  10 -35 dias

o Queijos              até 300 dias

o Manteiga 3 – 8 meses

Tuberculose

MATERIAL TEMPO DE 

RESISTÊNCIA

Leite 17 dias

Leite congelado > 800 dias

Queijo até 6 meses

Manteiga até 4 meses

Iogurte até 96 dias

Tº de 60ºC 10 minutos

Tº de 71,7ºC 15 segundos

Resistência da Brucela
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• Listeria monocytogenes

• Muito resistente!!!

• Anaeróbio facultativo / bacilos Gram +/ Psicrotrófico/ 

telúrico

• Capacidade de multiplicação  3 a 45oC

• pH ótimo 6 a 8 (sobrevive em pH 5 e 9 )

• Aa mín.: 0,83

• Ideal: 0,97

• Manutenção no ambiente de 11 meses a 12 anos

Listeriose
• Listeria monocytogenes

• Muito resistente!!!

Vive no ambiente, solo, silagem, ÁGUA, plantas de 

processamento de alimentos.

Listeriose

Listeriose

Formação de biofilme
• Forma de resistência • Baixa morbidade e Alta mortalidade

• Período de incubação: 1 dia a 3 meses

• Grupo de risco (imunidade comprometida):

septicemia, meningite, encefalite, 

meningoencefalite, parto prematuro, aborto

• Adultos saudáveis: desde sinais de resfriado a 

gastroenterite (altas contagens)

Listeriose
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Antes Precisava licença pra isso!

– No Brasil IN 57 do MAPA 16/12/2011

–Permite a fabricação de queijos com 

leite cru e menos de 60 dias de 

maturação. 

–Desde que as propriedades sejam livres de 

tuberculose e brucelose, e mediante estudo de 

segurança.

Queijos de leite cru no 
Brasil • Queijos de leite cru

Art 4°. O Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade 

– RTIQ para cada tipo de queijo artesanal sera ́ 

elaborado por equipe multidisciplinar formada por 

produtores envolvidos ou seus representantes, além de 

pesquisadores e profissionais especializados no tema e 

deverá ser submetido para aprovação pelo órgão

governamental competente. 

§ 1o. O período de maturação dos queijos artesanais 

estabelecido em regulamento técnico específico para 

cada tipo de queijo sera ́ definido mediante comprovação

laboratorial que assegure a qualidade higiênico-sanitária

do produto. 

Etapas do processamento

• Queijos de leite cru

Mediante estudo de segurança!

Como deveria ser isso???

- Avaliaçao de patógenos no queijo ao longo do 

tempo.

- Inoculação de patógenos e avaliação do tempo 

de sobrevivência durante a maturação.

Etapas do processamento

• O que acontece na maturação?

- Alterações físico-químicas:

- Geram sabor e aroma.

- Tornam o ambiente impróprio 

para o crescimento de patógenos.
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Etapas do processamento

• Maturação:

- O que promove a maturação?

- Pq o queijo se torna seguro 

depois de 60 dias de maturação?

Etapas do processamento

• Maturação:

- O que promove a maturação?

- As Bactérias Ácido Láticas (BAL)

- COMO???

Etapas do processamento

- As Bactérias Ácido Láticas (BAL)

- Produzem substâncias saborosas e aromáticas

- Competem com outros microrganismos por 

nutrientes e oxigênio! BAL são facultativamente 

anaeróbias!

- Produzem substâncias antagonistas

Etapas do processamento

- As Bactérias Ácido Láticas (BAL)

- Substâncias antagonistas

- ácidos (baixam muito o pH)

- bacteriocinas como a Nisina

- peróxidos

- etc.
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Etapas do processamento

- As Bactérias Ácido Láticas (BAL)

Etapas do processamento

- As Bactérias Ácido Láticas (BAL)

- Produzem substâncias antagonistas

Ação contra:

Staphylococcus spp,.    

Listeria monocytogenes.,         

Salmonella spp., 

E. coli

Bacillus spp., 

Pseudomonas spp.,   

Clostridium spp., 

bactérias do grupo coliforme 

Mycobacterium tuberculosis

Brucella spp.

Listeria monocytogenes

Campylobacter spp.

Salmonella spp.

Staphylococcus aureus

Escherichia coli

Yersinia enterocolitica

Shigella spp.

Patógenos veiculados pelo leite e queijos???
Etapas do processamento

Bactérias Ácido Láticas (BAL)

Quem são elas? 

Lactobacillus sp., Lactococcus, sp., Leuconostoc sp., 

etc...   São 14

Microrganismos desejáveis

Acidificam o leite

Matam patógenos
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Etapas do processamento

- As Bactérias Ácido Láticas (BAL)

Quanto tempo demora pra que os 

patógenos seguramente não 

sobrevivam???

Adivinha!!!!?????

O que acontece na 

maturação????

ò Intrínsecos: inerentes ao alimento

 pH

 atividade de água (Aa)

 nutrientes

 fatores antimicrobianos naturais

 interações entre os microrganismos

 potencial de óxido-redução (Eh)

Fatores que controlam o desenvolvimento 

dos microrganismos nos alimentos

ò Queijo maturado:

 pH 

 atividade de água (Aa)

 nutrientes se modificam

 fatores antimicrobianos naturais 

 interações entre os microrganismos

 potencial de óxido-redução (Eh)

O que acontece na 

maturação????

Fatores extrínsecos:

- Temperatura e umidade: 

- propícia para as BAL crescerem e 
produzirem  substâncias antagonistas.

Variam: 

Para acidificar, é mais alta, em torno de 30 graus 

Para maturar: entre 12 e 16 graus (Maioria dos 
queijos).

Maturar em temperatura ambiente?????
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O que acontece na 

maturação????

Maturar em temperatura ambiente?????
• Art 4°. O Regulamento Técnico de 

Identidade e Qualidade – RTIQ para 
cada tipo de queijo 

• § 3o. E ́ permitida a realizac ̧ão do 
processo de maturac ̧ão do queijo em 
ambiente climatizado ou em 
temperatura ambiente. 

Só pra lembrar

ò Queijo maturado por fungos:

Também inibem muitos 
patógenos.

Há razão para não pasteurizar 

nas nossas condições de 

produção??

• Tratamento térmico do leite para queijo

– destruir patógenos e contaminantes indesejáveis 

– inativar alguns inibidores naturais (por ex.: 

lactoferina)

Pasteurização
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• Tratamento térmico do leite 

• Produção de derivados com leite pasteurizado

Eliminação

Eliminação de 
todos os 

patógenos

RECONTAMINAÇÃ
O

• Sanidade do rebanho

• Práticas de higiene 

• Boas práticas de fabricação

• Qualidade da água

• Refrigeração

Prevenção e Controle

prevenção

controle

• Qualidade da água

• Art. 10. A a ́gua utilizada na queijaria e na ordenha dever ser de 

boa qualidade, canalizada e em volume compati ́vel com a 

demanda do processamento e das dependências sanita ́rias. 

• § 6o. É permitida a utilizac ̧a ̃o de a ́gua sem a realizac ̧a ̃o da 
clorac ̧a ̃o desde que se comprove, por ana ́lises microbiológicas
consecutivas e bimestrais, que a mesma é livre de 
contaminac ̧a ̃o em um período de seis meses, sendo que, após
esse período, as ana ́lises devem ser realizadas 

• conforme estabelecidos no § 4o deste artigo. 

• § 4o. A a ́gua utilizada na produc ̧a ̃o do queijo artesanal devera ́
ser submetida a ̀ ana ́lise microbiológica semestralmente e físico
química anualmente, de acordo com os para ̂metros vigentes. 

Prevenção e Controle
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• Controle de qualidade!!

• Pesquisa de microrganismos

• QUAIS????

• Indicadores

Prevenção e Controle

• Seguro ou não:

oQueijos mais de 60 dias de maturação

• SEGURO

oQueijos menos de 60 dias de maturação

• NÃO SEGURO

Derivados feitos com leite
Pasteurizado

QUEIJARIAS 
ARTESANAIS 
NA EUROPA

Corte 

manual.
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SELO DE 

SEGURANÇA E 

RASTREABILIDADE
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QUEIJOS AZUIS

Queijo Cabrales (Azul)

Os 

Pecorinos 

curados 

ficam a 12 

Graus por

5-6 meses, 

com 

umidade de 

68 a 70%. 
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Queiijarias artesanais!

O processo é 

tradicional, mas 

não é precário!!

Embalagem

Queijo 

Manchego
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Roupas 

típicas 

e macas 

para 

transporte 

dos 

queijos 

ao 

mercado.

Gouda

Holanda
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