
   

Acta Scientiae Veterinariae

ISSN: 1678-0345

ActaSciVet@ufrgs.br

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Brasil

Melo, Fernanda Danielle; Dalmina, Karine Andrezza; Nunes Pereira, Marcella; Vargas Ramella,

Márcio; Thaler Neto, Andre; Knackfuss Vaz, Eliana; Ferraz, Sandra Maria

Avaliação da inocuidade e qualidade microbiológica do queijo artesanal serrano e sua relação com as

variáveis físico químicas e o período de maturação

Acta Scientiae Veterinariae, vol. 41, núm. 1, enero-diciembre, 2013, pp. 1-7

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Porto Alegre, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=289031817057

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2890
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=289031817057
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=289031817057
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2890&numero=31817
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=289031817057
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2890
http://www.redalyc.org


Acta Scientiae Veterinariae, 2013. 41: 1152.

 RESEARCH ARTICLE
    Pub.  1152

ISSN 1679-9216

1

Received: 4 June 2013                                                                    Accepted: 17 September 2013                                                       Published: 10 October 2013

*Artigo baseado na dissertação apresentada pelo primeiro autor como requisito parcial para obtenção do título de Mestre. Centro de Diagnóstico Mi-
crobiológico Animal (CEDIMA), Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Lages, SC, Brazil. 
CORRESPONDENCE: F.D. Melo [femelovet@yahoo.com.br - Tel. +55 (49) 2101-9155]. CEDIMA - CAV, Universidade do Estado de Santa Catarina. 
Av. Luiz de Camões n. 2090, Bairro Conta Dinheiro. CEP 88520-000 Lages, SC, Brazil.

Avaliação da inocuidade e qualidade microbiológica do queijo artesanal serrano 

e sua relação com as variáveis físico químicas e o período de maturação*

Evaluation of the Safety and Quality of Microbiological Handmade Cheese Serrano 
and its Relation to Physical and Chemical Variables the Period of Maturity

Fernanda Danielle Melo, Karine Andrezza Dalmina, Marcella Nunes Pereira, Márcio Vargas Ramella, 

Andre Thaler Neto, Eliana Knackfuss Vaz & Sandra Maria Ferraz

ABSTRACT

Background: The handmade cheese serrano is a typical product created on small farms in the states of Santa Catarina 
and Rio Grande do Sul. Its main feature is to be manufactured from raw. Due to the physico-chemical phenomena that 
occur during maturation, this process is the only way to eliminate the pathogenic microorganisms that may be present 
contaminating the cheese. The present study aimed to evaluate the safety of handmade cheeses by isolation and identifi ca-
tion of Listeria monocytogenes and Salmonella spp. and evaluate the microbiological quality through the isolation and 
quantifi cation of Staphylococcus aureus, Escherichia coli and total coliforms and relate the maturation time and variations 
physico-chemical with the contamination of handmade cheeses.
Materials, Methods & Results: The experiment was conducted using 108 samples of handmade cheese Serrano from 
the towns that make up the mountainous region of  SC, with maturation periods of 15, 30, 45 and 60 days. In each of the 
stages of maturation were analyzed twenty seven samples of cheeses, for the presence of Listeria monocytogenes by the 
method USDA/2009 and Salmonella spp. methodology according to ISO 6579/2007. The identifi cation and enumeration of 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli and total coliform was performed in plates petrifi lm™. Physicochemical analyzes 
consisted of determining moisture, acidity, fat and protein. In this study was evaluated a total of 108 samples, of these 63 
(58.33%) were positive for total coliforms, 64 (59.26%) were positive for Escherichia coli and 36 (33.33%) showed counts 
of Staphylococcus aureus over 103 CFU / g. There was a decrease in the population of coliforms and Escherichia coli after 
30 and 45 days of maturation, respectively. The enumeration of Staphylococcus aureus was not infl uenced by maturity 
period, however, there was a reduction in the count of this micro-organism from 15 to 45 days and after this period there 
was an increase in the population of the same. Salmonella spp. were not detected in any analyzed maturation periods. Lis-
teria spp. were isolated in 21/108 (19.44%) of the samples analyzed, 18 (16.66%) were identifi ed as Listeria innocua and 
three (2.77%) as Listeria monocytogenes. The isolation of Listeria spp. decreased from 30 days of ripening and Listeria 
monocytogenes isolated at 30 and 45 days of ripening. The physicochemical results found in this study are presented in a 
range of normal variation, the maturation period only infl uenced the fat content, where a signifi cant decrease was observed 
from 15 to 30 days, and protein content which higher performed at the end of the period.
Discussion: The presence of total coliforms, Escherichia coli and Staphylococcus aureus showed defi ciency in hygiene 
procedures during manufacturing or storage of the cheeses and the presence of Escherichia coli indicates fecal contamina-
tion of food, suggesting that other enteropathogens may be present. The presence of Listeria innocua suggests that Listeria 
monocytogenes may be present contaminating the product. Listeria monocytogenes makes handmade cheese unfi t for hu-
man consumption. Thus, it was not possible to check a minimum maturation period of handmade cheese with no or low 
count of micro-organisms evaluated. The great variation in the composition of the cheeses analyzed demonstrates the lack 
of standardization in the production of handmade cheese.

Keywords: Listeria monocytogenes, Salmonella sp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli, total coliform.
Descritores: Listeria monocytogenes, Salmonella sp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli, coliformes totais.
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INTRODUÇÃO 

O queijo artesanal serrano é um produto típico 
da região serrana de Santa Catarina fabricado desde 
a época do tropeirismo com uma receita passada de 
geração a geração, há aproximadamente duzentos 
anos [10]. 

Apesar de sua produção e comercialização 
ocorrerem às margens da legislação e da escassez de 
dados sobre sua qualidade microbiológica, este queijo 
é um produto extremamente difundido e consumido na 
região. Falhas no controle de boas práticas de fabrica-
ção podem resultar em um produto de má qualidade, 
devido ao risco de causar intoxicações e toxinfecções 
nos consumidores constituindo um problema para saú-
de pública [27]. Por ser fabricado a partir do leite cru, o 
queijo artesanal serrano pode conter micro-organismos 
patogênicos que podem estar presentes no leite ou 
contaminar o produto durante a sua fabricação [16].

Sendo assim, a única forma de eliminação ou 
diminuição até níveis permitidos pela legislação destes 
micro-organismos patogênicos é através do processo de 
maturação, o qual consiste em uma série de processos 
físicos, químicos e microbiológicos que desfavore-
cem o desenvolvimento de bactérias patogênicas. A 
legislação vigente permite que a maturação de queijos 
elaborados a partir de leite cru seja inferior a 60 dias. 
No entanto, destaca a necessidade de estudos a fi m de 
comprovarem a melhor época de maturação [8].

O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade 
microbiológica através da contagem de Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli e coliformes totais, a ino-
cuidade com o isolamento e identifi cação de Listeria 
monocytogenes e Salmonella spp., e as características 
físico-químicas do queijo artesanal serrano com dife-
rentes estágios de maturação.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram analisadas 108 amostras de queijos 
artesanais provenientes das cidades que compõem a 
região serrana e participam do programa de apoio aos 
queijos artesanais de Santa Catarina. As coletas foram 
realizadas em diferentes períodos aos 15, 30, 45 e 60 
dias de maturação, sendo em cada período coletado 27 
queijos. Após 15 dias de fabricação os queijos foram 
coletados nas propriedades de origem e os demais 
queijos produzidos, foram datados para que ocorresse 
a maturação no local de produção até os prazos das 
demais coletas. Em seguida os queijos foram acondi-

cionados em embalagens de papel craft e transportados 
dentro de caixas isotérmicas ao Centro de Diagnóstico 
Microbiológico Animal (CEDIMA) do Centro de Ci-
ências Agroveterinárias - CAV/UDESC em Lages onde 
foram realizadas as análises microbiológicas.

No laboratório os queijos foram pesados e foi 
removido aproximadamente um cm de espessura da 
parte externa, sendo em seguida, retiradas asseptica-
mente amostras de 25 e 10 g da parte interna. Posterior-
mente, os queijos foram encaminhados para as análises 
físico-químicas realizadas no Núcleo de Inspeção e 
Tecnologia de Alimentos (NUTA) do CAV/UDESC.  

As amostras de 25 e 10 g foram adicionadas 
a 225 mL de água peptonada tamponada 1% (APT) 
estéril e 90 mL de caldo University of Vermont (UVM), 
respectivamente, ambas homogeneizadas em Stoma-
cher1 por 2 min. As diluições foram realizadas a partir 
da APT 1% em tubos contendo 9 mL de solução salina 
(0,85%) estéril, para contagem de coliformes totais, 
Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Logo após 
homogeneizadas, as amostras foram submetidas aos 
protocolos de identifi cação e quantifi cação segundo 
Silva et al. [26], no qual placas de Petrifi lm2 foram 
incubadas seguindo as instruções do fabricante e o 
resultado foi obtido pela contagem das colônias e ex-
presso em UFC/g de acordo com a diluição.

As pesquisas de Salmonella spp. e Listeria 
spp. foram conduzidas segundo Silva et al. [26]. Para 
Salmonella spp. seguiu-se a International Organization 
for Standardization - ISO 6579 (2007) que consiste 
em: pré-enriquecimento em caldo não seletivo, enri-
quecimento em caldo seletivo e plaqueamento seletivo 
diferencial. A partir do plaqueamento diferencial 
foram separadas três colônias típicas e purifi cadas em 
Triple Sugar Agar (TSA), em seguida prosseguiu-se 
com coloração de Gram e confi rmação bioquímica do 
agente através das provas de: Triple Sugar Iron (TSI), 
Lisin Iron Agar (LIA), urease, citrato e Sulphide Indol 
Motility (SIM). 

 Para Listeria monocytogenes seguiu-se a Uni-
ted States Department of Agriculture - USDA (2009) 
que consiste em: enriquecimento seletivo primário, 
enriquecimento seletivo secundário e plaqueamento 
seletivo diferencial. Em seguida três colônias típicas 
de L. monocytogenes foram purifi cadas em placas com 
Trypticase Soy Agar com Yeast Extract (TSA- YE) 
para realização da coloração de Gram e confi rmação 
bioquímica através dos testes de catalase, CAMP Test, 
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TSI, Vermelho de Metila e Voges Proskauer (VM/
VP), SIM, manitol, ramanose, xilose e esculina. Para 
realização do CAMP Test foram utilizadas as cepas de 
Staphylococcus aureus (ATCC 29213) e Rhodococcus 
equi (ATCC 6939). Os isolados identifi cados foram 
enviados para sorotipifi cação na Fundação Instituto 
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). 

L. monocytogenes (ATCC 7644), Salmonella 
sp. (ATCC 8327), S. aureus (ATCC 29213) e E. coli 
(ATCC 25922) foram utilizadas como controle de todos 
os procedimentos.

Análises físico-químicas consistiram na de-
terminação de umidade, acidez, gordura e proteína 
segundo a Instrução Normativa nº 68 de dezembro de 
2006 [7]. Os valores encontrados no presente estudo 
foram comparados com valores de referência do Re-
gulamento Técnico sobre Padrões Microbiológicos 
para Alimentos, padronizados pela RDC nº 12 [6] da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e 
analisados estatisticamente pelo teste de Qui-quadrado 
(Χ2), utilizando-se o pacote estatístico SAS ao nível de 
5% de signifi cância.

RESULTADOS

No presente trabalho avaliou-se um total de 
108 amostras, destas 63 (58,33%) foram positivas 
para coliformes totais e 64 (59,26%) positivas para 
Escherichia coli (Tabela 1). Observou-se uma dimi-
nuição da população de coliformes totais e E. coli 
após 30 e 45 dias de maturação, respectivamente. 

Das 108 amostras 37 (34,26%) e 39 (36,11%) 
apresentaram contagens acima de 103 UFC/g para 
coliformes totais e Escherichia coli, respectivamente 
(Tabela 1). Sendo que com um ponto de corte de 103 

UFC/g (valor estabelecido como máximo para colifor-
mes termotolerantes a 45ºC pela legislação vigente), 

houve uma diminuição signifi cativa na população de 
E. coli após 30 dias de maturação (Tabela 1). 

Trinta e seis das 108 (33,33%) amostras analisa-
das exibiram contagens de Staphylococcus aureus acima 
de 103 UFC/g (valor estabelecido como máximo pela 
legislação vigente para Staphylococcus coagulase posi-
tiva). Foi observada uma diminuição na contagem deste 
micro-organismo dos 15 aos 45 dias e após este período 
houve um aumento na população do mesmo (Tabela 1). 

Em nenhum dos períodos analisados foi pos-
sível detectar a presença de Salmonella. Listeria spp. 
foram isoladas em 21/108 (19,44%) das amostras 
analisadas, sendo 18 (16,66%) identifi cadas como 
L. innocua e três (2,77%) como L. monocytogenes 
(Tabela 1). O isolamento de Listeria spp. diminuiu a 
partir de 30 dias de maturação, sendo L. monocytogenes 
isolada aos 30 e 45 dias.

A sorotipagem das cepas identifi cadas (Tabela 
1) indicou a presença de quatro diferentes sorova-
res entre eles: Listeria monocytogenes 1/2b e 4b e 
L. innocua 6a e 6b. No presente estudo não foi possí-
vel estabelecer um período apropriado de maturação, 
porém aos 60 dias o queijo apresentou-se mais seguro, 
uma vez que, aos 45 dias de maturação foi isolado 
L. monocytogenes. 

Os resultados físico-químicos encontrados nes-
te estudo (Tabela 2) apresentam-se dentro de uma faixa 
de variação normal, pois a maioria dos coefi cientes de 
variação encontra-se com valores próximos a 30%, o 
que é considerado normal para respostas obtidas na 
área biológica [23]. Foi observado um aumento da 
acidez após 30 dias (Tabela 2) de maturação. O período 
de maturação infl uenciou apenas o teor de gordura, em 
que se observou uma diminuição signifi cativa dos 15 
para os 30 dias e o teor de proteína o qual se apresentou 
mais alto ao fi nal do período. 

Tabela 1.  Frequência do isolamento de coliformes totais, Escherichia coli e Staphylococcus aureus acima de 103 UFC/g e isolamento e identifi cação de Salmo-
nella. Listeria spp. e Listeria monocytogenes de queijos artesanais produzidos na região serrana de Santa Catarina no período entre outubro a dezembro de 2011.

Dias de 

Maturação
coliformes totais E. coli S. aureus Salmonella sp. Listeria spp.* L. monocytogenes

15 10/27 (9,26%)a 15/27 (13,89%)a 13/27 (12,04%)a 0/27 6/27 (22,22%) 0/27

30 13/27 (12,04%)a 10/27 (9,26%)a 10/27 (9,26%)a 0/27 6/27 (22,22%) 1/27 (3,70%)4b**

45 7/27 (6,48%)a 9/27 (8,33%)b 4/27 (3,70%)a 0/27 5/27 (18,51%) 2/27 (7,40%)1/2b**

60 7/27 (6,48%)a 5/27 (4,63%)b 9/27 (8,33%)a 0/27 4/27 (14,81%) 0/27

Total 37/108 (34,26%) 39/108 (36,11%) 36/108 (33,33%) 0/108 21/108 (19,44%) 3/108 (2,77%)
a,bLetras diferentes na mesma coluna indicam diferença estatística (P < 0,05).  *Não houve diferença estatística entre o isolamento de Listeria spp. e dias 
de maturação (P < 0,05).  **sorotipos encontrados.
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Tabela 2. Resultados médios dos parâmetros físico-químicos de queijos artesanais produzidos na região serrana de Santa Catarina no período entre 
outubro a dezembro de 2011.

Dias de 
Maturação

Parâmetros

Acidez (%) NaCl Gordura (%) Proteína (%)

15 0,78ª 0,020ª 32,14ª 24,46ª
30 0,75ª 0,021ª 23,06b 25,38ª
45 0,76ª 0,013ª 23,50b 25,85ab

60 0,82ª 0,017ª 23,17b 27,28b

Média
CV(%)

0,78
31,73

0,018
58,09

25,30
20,06

25,75
8,1

a,bLetras diferentes na mesma coluna indicam diferença estatística (P < 0,05).  

DISCUSSÃO

A diminuição da população de coliformes to-
tais e Escherichia coli após 30 e 45 dias de maturação, 
respectivamente, pode ter ocorrido devido aos fenôme-
nos que ocorrem ao longo do processo de maturação 
que envolve entre outros, a acidifi cação do meio e 
diminuição da atividade de água (aw), fazendo com 
que os coliformes comecem a diminuir, podendo até 
desaparecer [20]. O aumento da acidez encontrada no 
presente estudo após 30 dias (Tabela 2) indica que, este 
parâmetro pode ter infl uenciado o desenvolvimento 
dos coliformes.

 No entanto, essas bactérias competem com as 
bactérias lácticas quando o pH é elevado e a tempe-
ratura é adequada, por isso, apresentam um aumento 
durante os primeiros períodos de maturação [20]. 

Embora a contagem de coliformes totais não 
seja exigida pela legislação vigente, sua presença 
em níveis elevados indica defi ciência na qualidade 
higiênico-sanitária do produto, uma vez que estes 
micro-organismos geralmente são contaminantes am-
bientais [5]. Sua presença sugere ainda, que possíveis 
patógenos podem estar presentes ou a deterioração 
precoce do alimento. Por ser um indicador de conta-
minação fecal, a presença de Escherichia coli pode 
indicar a ocorrência de outros enteropatógenos, devido 
a condições inadequadas de higiene durante ou após a 
fabricação do produto [25]. 

No presente estudo, o Staphylococcus aureus 
apresentou comportamento semelhante aos coliformes 
até os 45 dias de maturação. No entanto, diferente de 
outros patógenos de origem alimentar, esta bactéria 
é mais resistente quanto às alterações de pH, baixa 
atividade de água  e suporta concentrações de até 25% 
de NaCl para o seu crescimento, possibilitando assim,  
que as células bacterianas sobrevivam em ambientes 

que seriam hostis para o desenvolvimento de outros 
micro-organismos [26].

Os resultados do presente experimento são 
semelhantes aos relatados por Brant et al. [5] que veri-
fi caram a diminuição da população de Staphylococcus 
coagulase positiva aos 30 dias de maturação do queijo-
-de-minas artesanal. 

Como observado nesse estudo outros pesquisado-
res igualmente obtiveram contagens de Staphylococcus 
aureus acima de 103 UFC/g, demonstrando que estes 
queijos encontravam-se fora dos padrões exigidos 
pela legislação [3,14,24]. Práticas de higiene devem 
ser rigorosamente respeitadas a fi m de prevenir a con-
taminação do produto. Sendo que, os manipuladores 
portadores de S. aureus e a matéria-prima representam 
as principais fontes de contaminação do alimento [26].

Entre os fatores que poderiam ter infl uenciado 
para o não isolamento da Salmonella sp. podem ser 
citados  sua menor capacidade de competição frente aos 
coliformes e Staphylococcus spp. [5] e, nos períodos 
fi nais da maturação, ao desenvolvimento das bactérias 
ácido lácticas e seus metabólitos produzidos ao longo 
do processo, demonstrando assim, a importância da mi-
crobiota autóctone na obtenção de um alimento seguro 
para o consumidor [21]. Semelhante a este trabalho, 
outros autores também não isolaram Salmonella sp. das 
amostras de queijos analisadas [9,11,19,22]. 

Outro trabalho relata que entre os produtos 
lácteos, os queijos de média e alta umidade são os mais 
comumente contaminados por Listeria monocytogenes 
[4]. A contaminação do queijo por Listeria spp. pode 
ter origem tanto da matéria-prima (leite) de baixa qua-
lidade, quanto de falhas na higiene durante o processo 
de fabricação e armazenamento do produto [26].

Resultados semelhantes aos observados neste 
estudo foram encontrados por outros pesquisadores 
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[13,19]. A diminuição após 30 dias de maturação 
da população de Listeria sp. sugere que este micro-
-organismo, semelhante a outros patógenos de origem 
alimentar, sigam desenvolvimento semelhante aos 
coliformes durante a maturação (diminuindo sua popu-
lação ao longo do período). E uma vez que suas taxas 
são menores, admite-se que ao longo do período de 
maturação, esses micro-organismos terão desaparecido 
ou pelo menos, seu número será tão baixo que não che-
garão a causar danos à saúde do consumidor, tornando 
evidente a importância de um período adequado de 
maturação [20]. A presença de L. innocua sugere que 
a L. monocytogenes pode estar presente contaminando 
o alimento, devido ao fato desta ser menos competitiva 
em relação às outras do seu gênero [12,27].

Destaca-se o fato de que os sorovares encon-
trados no presente estudo (1/2b e 4b) estão entre os 
principais causadores de doenças transmitidas por 
alimentos [18]. Em seu estudo Hofer et al. [15] realiza-
ram análise fenotípica de 255 isolados de Listeria spp. 
obtidos de material clínico humano durante os anos de 
1969 a 2000 em várias regiões do país e observaram 
maior incidência do sorotipo 4b (60,3%), seguido 
pelo 1/2a (29%), destacaram ainda que as regiões Sul 
e Sudeste do país apresentaram o maior número de 
L. monocytogenes (87,8%), sugerindo que este fato 
pode estar relacionado a diferentes hábitos alimentares. 
Semelhante a este trabalho, Abrahão et al. [1] ao anali-
sarem a ocorrência de L. monocytogenes em queijos e 
sorvetes produzidos no estado do Paraná, encontraram 
três isolados da bactéria e o sorovar prevalente foi 1/2a.

Outro estudo aponta um período de 60 dias 
como mínimo para a obtenção da estabilidade do queijo 
[9]. A grande diversidade da composição dos queijos 
analisados pode ser devido à falta de padronização das 

técnicas de produção nas propriedades produtoras do 
queijo artesanal serrano [16], bem como, as diferenças 
nas condições de criação dos animais e na produção do 
queijo [2]. Tais fatos podem explicar o alto coefi ciente 
de variação do cloreto de sódio, por exemplo.

Resultados semelhantes aos deste estudo foram 
observados por outros pesquisadores que encontram 
grandes variações na composição das amostras de 
queijo analisadas [2,16,17].

CONCLUSÃO

A presença de coliformes totais, Escherichia 
coli e Staphylococcus aureus acima dos valores fi xados 
como máximos pela legislação vigente, demonstra 
inadequadas condições de higiene durante o processo 
de fabricação e/ou armazenamento dos queijos.

O isolamento de Listeria monocytognes torna 
o produto impróprio para o consumo humano, consti-
tuindo um problema de saúde pública. 

A grande variação encontrada na composição 
dos queijos analisados demonstra a falta de padroni-
zação na produção do queijo artesanal nas unidades 
produtoras, bem como impediu a adequação de um 
período mínimo de maturação.
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