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Resumo 

 

Portugal é um país de produção de queijos de excelência, sendo este um produto de grande 

importância socio-económica.  

Este estudo teve como objetivo avaliar a implementação das Boas Práticas, indispensáveis à 

produção de queijo, que deverão ser aplicadas desde a obtenção da matéria-prima no setor 

primário até à sua produção e comercialização. 

A maior parte deste estudo desenvolveu-se na queijaria tradicional Miguel Frade da Silva (MFS). 

Para completar o estudo foram visitadas cinco explorações produtoras de leite de pequenos 

ruminantes e, para além da queijaria MFS, mais seis unidades fabris produtoras de queijos no 

sentido de conhecer as características higiénicas e boas práticas implementadas. 

O estudo das características higiénicas e averiguação de boas práticas implementadas nas 

explorações assim como nas queijarias foi desenvolvido através de uma lista de verificação 

(checklist). 

Na queijaria MFS procedeu-se à recolha de amostras para análises microbiológicas que 

consistiram em leite cru de ovelha no tanque de armazenamento (microrganismos aeróbios a 

30ºC), queijo fresco e curado (microrganismos aeróbios a 30ºC, coliformes, Escherichia coli, 

estafilococos coagulase positivos, L. monocytogenes e Salmonella spp.), zaragatoas às luvas 

dos trabalhadores e superfícies de trabalho (microrganismos aeróbios a 30ºC, Escherichia coli e 

coliformes). 

Os resultados revelaram que ao nível das explorações pecuárias existem ainda alguns aspetos 

de grande importância a melhorar, nomeadamente ao nível das características físicas das 

instalações, do controlo de espécies co-habitantes, da ordenha, e da manutenção de registos. 

Quanto às queijarias os resultados revelaram que por vezes o investimento na formação é ainda 

desvalorizado, as análises para controlo microbiológico não são suficientes nem realizadas com 

a periodicidade desejável, no entanto a generalidade das unidades apresentava já 

implementadas inúmeras boas práticas. 

Quanto à da queijaria tradicional MFS foi possível concluir que o leite que a fornecia apresentava 

uma qualidade higiénica bastante variável, tendo o resultado médio ultrapassado os valores 

legislados. Por outro lado, o queijo, tanto o fresco como o curado, as mãos dos trabalhadores e 

as superfícies de trabalho, apresentaram, todas elas, uma qualidade higiénica global satisfatória. 

 

Palavras-chave: boas práticas, explorações, queijarias, queijo, análises microbiológicas.
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Abstract 

 

Portugal is a country of excellence in cheese production, which in turn is a product of great 

socio-economic importance. 

Este estudo teve como objetivo avaliar a implementação das Boas Práticas, indispensáveis à 

produção de queijo, que deverão ser aplicadas desde a obtenção da matéria-prima no setor 

primário até à sua produção e comercialização. 

A maior parte deste estudo desenvolveu-se na queijaria tradicional Miguel Frade da Silva 

(MFS). 

The goal of this study was to evaluate the good and essential practices for cheese production, 

which should be apply from how to obtain the raw material on the primary sector to its 

manufacturing and commercialization. 

The proposed study was conducted in a traditional dairy called Miguel Frade da Silva (MFS) 

dairy. 

To complete the study, and besides MSF dairy, a total of five dairy farms and six cheese 

factories were also included. The main goal was to understand their hygienic characteristics and 

good implementation practices. 

The hygiene characteristics study and the inquiry of good implementation practices were 

addressed through a checklist. 

In order to perform the microbiological analysis, samples were collected from the MFS dairy. 

These samples include raw sheep milk from a storage tank (aerobic microorganisms at 30ºC), 

fresh and cured cheese (aerobic microorganisms at 30ºC, coliforms, Escherichia coli, 

coagulase-positive staphylococci, L. monocytogenes and Salmonella spp.), swabs from workers 

gloves and work surfaces (aerobic microorganisms at 30ºC, Escherichia coli and coliforms). 

The results revealed that livestock farming still have important aspects to improve, in particularly 

on the physical installation aspect, cohabitants species control, milking and record 

management. 

The results for dairy farms show that sometimes the investment on training is still undervalued 

and, the analysis for microbiological control are neither sufficient nor carried out with the desired 

frequency. However, the majority of the farms present a decent level of good practices. 

Regarding the MFS dairy, the supplied milk had a wide and variable range of hygiene quality. 

Furthermore, the average results exceeded the legislated values. On the other hand, both fresh 

and cured cheese, workers hands and work surfaces presented an overall satisfactory hygienic 

quality. 

 

Keywords: good practices, farms, dairies, cheese, microbiological analyzes. 
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1. Breve descrição das Atividades Desenvolvidas no 

Estágio Curricular 

O estágio curricular que serviu de base para esta Dissertação de Mestrado foi realizado 

na área de Produção Animal e Segurança Alimentar. 

Durante 7 meses de estágio, e num total de 723 horas (tabela 1.1), visitei algumas 

explorações pecuárias de pequenos ruminantes e ainda diversas queijarias nas quais 

pude observar e participar em diversas tarefas e funções relacionadas com o normal 

funcionamento das explorações pecuárias e empresas. As explorações e as queijarias 

encontram-se localizadas em regiões com uma longa tradição no fabrico de queijos, 

nomeadamente, região de Mafra e Beira Baixa. 

O estágio na região de Mafra foi maioritariamente desenvolvido na queijaria Miguel 

Frade da Silva e apoiado pelo Laboratório de Microbiologia Alimentar da Faculdade de 

Medicina Veterinária; foi realizado no período compreendido entre setembro de 2014 e 

dezembro de 2014. 

O estágio na região da Beira Baixa, onde houve a oportunidade de visitar explorações 

pecuárias e queijarias, foi realizado no período compreendido entre janeiro de 2015 e 

abril de 2015. 

A queijaria Miguel Frade da Silva, situada na localidade de Montemuro, em Mafra, foi a 

unidade onde desenvolvi grande parte do trabalho, correspondendo aos primeiros 4 

meses de estágio. Trata-se duma pequena e tradicional queijaria, de cariz familiar, que 

labora ao longo de 6 dias por semana, produzindo queijos frescos, curados e ainda 

requeijão de ovelha. Durante esses 4 meses realizei visitas semanais à unidade, 

acompanhando toda a atividade desde a receção do leite pela queijaria às 6h da manhã, 

até ao final do dia de laboração e término de todos os procedimentos de higienização, o 

que ocorria sempre por volta das 17h. Estas visitas semanais foram acompanhadas pelo 

meu orientador de estágio, Dr. João Cristina, o qual me transmitiu conhecimentos 

preciosos que iam desde a produção do queijo aos procedimentos de higienização, 

Tabela 1.1 - Tempo de estágio (em horas) e locais de estágio 
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passando pelo controlo microbiológico, assim como pela documentação e legislação 

inerentes a uma empresa do setor agroalimentar. Assim, todas as semanas, e 

preferencialmente à segunda-feira, foi-me possível acompanhar as diversas atividades 

diárias da queijaria Miguel Frade da Silva, bem como recolher amostras para posteriores 

análises microbiológicas. As amostras recolhidas consistiram essencialmente em 

recolhas de cerca de 50mL de leite do tanque de armazenamento imediatamente antes 

do tratamento térmico, de cerca de 250g de coalhada e 250g de produto acabado, tanto 

de queijo fresco como de queijo curado, de zaragatoas das luvas dos trabalhadores em 

laboração e após higienização das mesmas, de utensílios de fabrico em laboração e 

após respetiva higienização. As análises microbiológicas foram por mim realizadas no 

Laboratório de Microbiologia Alimentar da Faculdade de Medicina Veterinária.  

Com o intuito de realizar uma auditoria às queijarias e às explorações pecuárias 

visitadas, concebi, para umas e outras, as checklists relativas a boas práticas de fabrico 

e às Boas Práticas de higiene descritas pelo Codex alimentarius e Códigos de boas 

práticas do setor pecuário e de queijarias. Cada auditoria incluiu uma visita às 

explorações ou unidades fabris durante todo um dia, com acesso a documentos e outros 

registos relativos às boas práticas implementadas.  

No caso da queijaria Miguel Frade da Silva a checklist foi preenchida aquando e em 

contexto de uma das várias visitas efetuadas. 

Durante os 4 meses iniciais de estágio na queijaria Miguel Frade da Silva, pude ainda, 

sob a orientação do Dr. João Cristina, prestar uma formação, com recurso à 

apresentação de um Power Point relativo a Boas Práticas na Indústria Alimentar, a uma 

colaboradora recém-contratada pela queijaria, a qual não possuía até então qualquer 

formação relevante na área. Foi-me também possível elaborar e apresentar algumas 

sugestões visando a resolução de alguns problemas existentes na unidade. Com efeito, 

ao iniciar o estágio, a queijaria Miguel Frade da Silva, encontrava-se em processo de 

remodelação e ampliação das instalações, tendo sido acolhidas algumas sugestões 

relativamente à remodelação e ampliação. 

O proprietário da queijaria, que era também o proprietário de uma exploração de ovinos 

fornecedora de leite à queijaria, facilitou-me todas as necessárias visitas à exploração. 

Assim, na visita à exploração pecuária, também ela situada na localidade de Montemuro 

e a poucos quilómetros da queijaria, pude diretamente observar e participar na ordenha 

mecânica e manual ali efetuadas, tendo sido uma das visitas acompanhada pelo Dr. 

João Cristina, o qual na oportunidade chamou a atenção para as diversas boas práticas 

ali implementadas.  
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Ainda na mesma região, e também sob a orientação do Dr. João Cristina, visitei uma 

unidade fabril de muito maior dimensão e produção, na qual foi igualmente aplicada a 

checklist para auditoria. 

Nos últimos 3 meses de estágio, que decorreram integralmente na região da Beira 

Baixa, observei 5 unidades fabris e 4 explorações pecuárias que pude visitar. 

As explorações pecuárias eram todas de pequenos ruminantes, ovinos e caprinos, 

sendo que também todas forneciam leite às queijarias visitadas.  

Nas explorações pecuárias acompanhei os trabalhos realizados pelos produtores ao 

longo do dia, desde a ordenha da manhã até à ordenha do final do dia, passando por 

todo o maneio entretanto realizado. Foi-me também possível observar em várias 

explorações o transporte do leite, a cargo das queijarias, desde o tanque de refrigeração 

das explorações até às carrinhas que o conduziriam ao destino final nas queijarias. 

Todas as explorações pecuárias que visitei tinham assistência veterinária fornecida pela 

associação de defesa sanitária local, a SANICOBE.  

Aquando dalgumas visitas às explorações acompanhei ainda o trabalho desenvolvido 

pelos diferentes médicos veterinários da referida associação.  

Em articulação e com a excelente colaboração da associação SANICOBE, foi possível 

visitar outras explorações pecuárias, como vacarias, bem como participar em alguns 

procedimentos mais específicos, como descornas ou colheita de sangue. 

Esta experiência e contacto direto junto dos produtores permitiu-me conhecer de forma 

mais aprofundada e real, qual a verdadeira situação e dificuldades no setor leiteiro de 

pequenos ruminantes que o nosso país atravessa. 

As queijarias visitadas possuíam dimensões muito diversificadas, sendo 2 de pequena 

dimensão, 1 de dimensão média (correspondente a uma cooperativa), e as 4 restantes 

de grande dimensão. 

Nem todas as unidades fabris permitiram visitas durante a laboração, mas apenas após 

terminar o período de produção; no entanto, em todas elas nos foi permitido o acesso às 

diversas áreas das instalações, bem como experimentar utensílios, ou ainda, o livre 

acesso a documentos e registos pertinentes.  

As visitas às queijarias foram sempre acompanhadas por um responsável que ia 

fornecendo informações relativamente aos produtos em causa, ao tratamento térmico 

aplicado, ou ainda, aos fornecedores, a problemas existentes, bem como às medidas 

postas em prática para os superar. 

Em todas as unidades visitadas foi aplicada a checklist para respetiva auditoria. 

As visitas e contactos que efetuei às unidades fabris foram uma importantíssima mais-

valia na aquisição de conhecimentos respeitantes à área da segurança dos alimentos, 

tendo a minha formação nessa área saído por isso muito mais reforçada. 
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O período de 7 meses em que desenvolvi o referido estágio, revelou-se extremamente 

enriquecedor em inúmeras áreas, que se estenderam desde a produção animal, ao 

maneio animal, à clínica de animais de produção, às boas práticas no setor primário, até 

à abordagem de conhecimentos relativos a boas práticas a aplicar na indústria. Foi-me 

assim possível passar a conhecer melhor algumas nuances da área empresarial, área 

até aqui para mim praticamente desconhecida, bem como adquirir múltiplos 

conhecimentos na área alimentar, proporcionando globalmente uma experiência pessoal 

muito enriquecedora, quer pelo lado humano, quer pela quantidade e qualidade dos 

ensinamentos alcançados. 
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2. Panorama da Indústria dos produtos láteos em 

Portugal (Revisão bibliográfica) 

2.1. Introdução 

O queijo é um dos mais antigos produtos processados de cuja História há registo. A sua 

preparação possibilitou, na ausência da refrigeração, a conservação do leite dando 

origem a um alimento altamente nutritivo, de fácil manuseamento, armazenamento e 

transporte.  

Acredita-se que a primeira produção de queijo tenha ocorrido acidentalmente por volta 

de 6000-7000 a.C. Segundo alguns relatos, um viajante que atravessava a península 

arábica, ao fazer uma pausa para se alimentar e restabelecer forças depois de uma 

longa caminhada percebeu que o leite que carregava num cantil feito de estômago de 

carneiro, havia coagulado. Ao cortar o cantil deparou-se com uma coalhada branca de 

sabor agradável (Camargo, 1995). 

Os Romanos foram os principais responsáveis pela divulgação generalizada dos 

queijos. Aquando da expansão do Império, para prover de alimento os seus legionários, 

os Romanos produziam queijos duros, caseus formatus, ou “queijo moldado” (Reed, 

1983; Blom & Weréen, 2002; Perry, 2004). 

Desde aquela época até aos dias de hoje a evolução do processo de fabrico de queijo 

tem-se dado de forma muito lenta.  

Em Portugal, o queijo, seja ele de leite de vaca ou pequenos ruminantes, assume um 

destaque especial, quer pela quantidade consumida quer pela diversidade, tipos e 

variedades existentes, características das diversas regiões de Portugal. 

Alguns dos queijos fabricados no nosso país possuem o estatuto de denominação de 

origem protegida (DOP), sendo muitos elaborados em zonas restritas, com tradição 

secular no fabrico de queijo. Em Portugal encontram-se protegidos queijos de 12 

origens diferentes e com modos de produção específicos (European Commission, 

2015). 

Atualmente é consensual ser necessário fabricar produtos de alta qualidade, valorizá-los 

e realizar uma comercialização eficaz (Pujol, 1997). 

A indústria alimentar, um mercado cada vez mais competitivo e as constantes 

exigências por parte do consumidor, estimulam a adoção de padrões e de normas de 

segurança e qualidade, no sentido de garantir a inocuidade do produto, e uma maior 

satisfação do consumidor. 
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Assim sendo, e tendo em conta que atualmente o mercado oferece uma infinidade de 

produtos e preços variados, a concorrência da grande indústria agro-alimentar incitou os 

pequenos industriais a adotar estratégias de resistência, fundadas em parte na defesa 

da qualidade dos seus produtos (Sylvander, 1994). 

A qualidade higiénica do queijo produzido é influenciada por diversos fatores, 

nomeadamente pelas condições de produção do leite, higiene da ordenha, conservação 

do leite e fabrico do produto (Walstra, Geurts, Noomen, Jellema & van Boekel, 2001). 

Desde a década de 90 do séc.XX, graças ao desenvolvimento económico e ao maior 

poder de compra das famílias Portuguesas, que os hábitos alimentares se têm vindo a 

alterar. Entre os anos de 1990 e 2002, o grupo dos alimentos que registou um maior 

crescimento do consumo per capita foi o dos leites e derivados, seguido do grupo da 

carne e ovos, verificando-se assim um aumento exponencial no consumo de produtos 

de origem animal (ANIL, 2010; INE, 2007). 

As indústrias transformadoras agroalimentares são das que mais contribuem para a 

economia nacional tanto em volume de negócio como em Valor Acrescentado Bruto. 

Igualmente são as que mais empregam em Portugal, enquanto responsáveis por mais 

de 100 000 postos de trabalho (ANIL, 2010). 

No ano de 2005, a indústria de laticínios representava cerca de 11% do Valor 

Acrescentado Bruto preços de mercado (VABpm) total gerado pela indústria agro-

alimentar e bebidas (GPP, 2007). 

O subsetor dos queijos possui uma indústria de transformação muito pulverizada, 

coexistindo empresas de grande dimensão a par de um grande número de outras de 

pequena dimensão, muitas delas de fracos recursos tecnológicos e com baixo nível de 

diferenciação da produção (GPP, 2007).  

Grande parte destas empresas de pequena dimensão encontram-se afetas à produção 

de queijos de pequenos ruminantes com denominação de origem, utilizando no seu 

fabrico leite de ovelha e de cabra, quer em mistura com leite de vaca quer em uso 

exclusivo, sendo o peso relativo do queijo de ovelha bastante significativo face ao 

volume total de queijo produzido (GPP, 2007). 

Atualmente, novas realidades alteram e afetam a forma como as empresas operam 

neste mercado, tais como o fim das quotas leiteiras a par com o panorama económico 

atual, trazendo à indústria de laticínios não só portuguesa mas também europeia, novos 

desafios. Porém as perspetivas a breve prazo para o mercado português são otimistas. 

Espera-se que a recuperação do poder de compra do consumidor induza uma ligeira 

recuperação no consumo total de laticínios, liderada pelo queijo (ANIL, 2010). 

Segundo dados da consultora Nielsen (2014), em Portugal até outubro de 2014 os 

laticínios representaram vendas de 1,3 mil milhões de euros no retalho alimentar, sendo 
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a categoria dos iogurtes a maior em volume de negócios. O queijo foi por sua vez, a 

segunda maior categoria em faturação. As vendas de queijo no retalho alimentar foram, 

até outubro de 2014, de 437,6 milhões de euros (GPP, 2007). 

No entanto, segundo dados relativos ao ano 2007 disponibilizados pelo INE (2007), no 

que respeita ao auto-abastecimento, Portugal registou um grau de auto-suficiência 

superior a 100% nas bebidas à base de leite e na quase generalidade dos produtos com 

menor grau de diferenciação/valor acrescentado, como é o caso do leite de consumo, 

na manteiga e no leite em pó gordo. Contrariamente, o nível de auto-suficiência nos 

produtos de Alto Valor Acrescentado, queijos e leites fermentados, apresentou valores 

muito reduzidos. 

O principal parceiro comercial de Portugal é a Espanha, representando este mercado 

cerca de 50% do valor total das trocas (65% das saídas e 50% das entradas) (INE, 

2007). 

2.2. Doenças veiculadas por alimentos derivados do leite  

A doença de origem alimentar é definida como “qualquer doença de natureza infeciosa 

ou tóxica causada pelo consumo de alimentos” (WHO, 2008).  

As doenças alimentares de origem microbiológica são um dos maiores problemas da 

segurança dos alimentos (Santos & Cunha, 2007). 

Encontram-se descritas mais de 250 doenças de origem alimentar, sendo as bactérias 

patogénicas as causadoras mais frequentes de doença (CDC, 2005). 

Genericamente, os microrganismos patogénicos envolvidos em intoxicações alimentares 

são considerados entéricos, com exceção de Staphyloccocus aureus, Bacillus cereus, 

Clostridium botulinum, Clostridium perfrigens, e bolores toxicogénicos, o que significa 

que podem sobreviver, multiplicar-se ou estabelecer-se no trato gastrointestinal de seres 

humanos e de animais (Ray, 2004). 

Os microrganismos responsáveis por alterações nos alimentos podem provocar-lhes 

alterações físicas ou químicas, sendo que as alterações físicas se manifestam através 

da cor, consistência, viscosidade, odor ou sabor. Já as alterações químicas dão-se por 

ação de enzimas que podem ser de origem endógena ou microbiana, e ambas 

responsáveis pela degradação de proteínas, lípidos ou hidratos de carbono entre os 

demais constituintes alimentares, dando depois origem a moléculas mais simples e 

pequenas. Com efeito, à medida que a atividade microbiana vai aumentando, também a 

decomposição do alimento se acentua (Marriott, 2003). 

Segundo a EFSA (2009), entre as bactérias potencialmente patogénicas que podem 

estar presentes no leite e consequentemente nos laticínios destacam-se Salmonella 
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spp., Mycobacterium bovis, Brucella abortus e Brucella melitensis, Listeria 

monocytogenes, entre outras. 

Existem outras bactérias de alta patogenicidade que podem estar presentes no leite, 

como Streptococcus e Staphylococcus, responsáveis por muitas das mamites que 

ocorrem no gado leiteiro (Correia, 2009). 

As bactérias potencialmente patogénicas do leite são capazes de desenvolver uma 

atividade bioquímica considerável, podendo, através das suas enzimas (lipases e 

proteases), degradar o produto através de fenómenos de fermentação. As principais 

responsáveis por estes fenómenos são as bactérias láticas, ou bactérias ácido-láticas, 

grupo assim denominado porque se encontram com frequência nos laticínios e têm 

como um dos produtos finais do metabolismo dos hidratos de carbono, o ácido lático 

(Tetra Pak, 1995). 

Apesar da importância que as bactérias têm na alteração do leite e na transmissão de 

processos infecciosos ao homem, existem outros agentes com capacidade semelhante, 

nomeadamente os fungos (leveduras e bolores). Os bolores têm a capacidade de se 

desenvolver no leite no decurso da fermentação e à sua superfície devido a uma 

elevada atividade aeróbia. Por outro lado, as leveduras têm a capacidade de se 

desenvolver em meios com diferentes características, nomeadamente em diferentes 

queijos (Veisseyre, 1972). 

O controlo dos microrganismos deve fazer parte integrante dos programas de segurança 

dos alimentos de todas as empresas do setor, sendo indispensável o recurso a testes 

microbiológicos para verificação dos objetivos de segurança e qualidade. 

2.2.1. Microrganismos indicadores de higiene 

O número e o tipo de microrganismos presentes nos alimentos depende do grau de 

contaminação do ambiente envolvente, das condições higiénicas do local de trabalho 

(superfícies, equipamentos, utensílios...) e ainda, dos próprios manipuladores (Gamazo, 

López & Díaz, 2005). Por conseguinte, torna-se essencial proceder à avaliação da 

eficácia dos planos de higienização e dos hábitos dos funcionários na manipulação de 

alimentos, recorrendo-se para isso à contagem e à deteção dos microrganismos 

indicadores (Moore & Griffith, 2002). 

Consideram-se microrganismos indicadores aqueles que, quando presentes num 

alimento, podem fornecer informação sobre a ocorrência de contaminação de origem 

fecal, sobre a potencial existência de microrganismos patogénicos ou sobre a 

deterioração potencial do alimento, além de também poderem indicar condições 

sanitárias inadequadas durante o processamento, armazenamento ou distribuição 

(Forsythe, 2002). 
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Os microrganismos indicadores associados às práticas de higiene incluem os aeróbios 

mesófilos, os coliformes e os coliformes fecais, Escherichia coli e Enterobacteriaceae, 

Enterococcus, Bifidobacterias e os Colifagos/Enterovírus (Ray, 2004; Jay, Loessner & 

Golden, 2005; Adams & Moss, 2008; Wong-González, 2008). 

2.2.2. Microrganismos patogénicos 

Os queijos podem ser contaminados por bactérias patogénicas provenientes do leite cru 

utilizado no seu fabrico assim como da sua subsequente sobrevivência durante o 

processo de fabrico (Donnelly, 2004). No entanto, mesmo após o processamento, o 

queijo pode ainda ser contaminado quando as condições de higiene na linha de 

produção não forem suficientes para prevenir a recontaminação (Little et al; 2008). 

Alguns microrganismos responsáveis por surtos de infeções associados ao consumo de 

queijo incluem Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Escherichia coli (VTEC) e 

Staphylococcus aureus (Pintado, Gomes & Malcata, 2008). 

2.3. Tecnologia dos Queijos  

O termo “queijo” abrange uma grande variedade de produtos, sendo, de acordo com o 

Codex Alimentarius, “um produto maturado ou não maturado, de pasta extra-dura, semi-

dura ou mole, podendo ser revestido, e no qual a relação proteína/caseína do soro não 

excede a do leite” (Codex Standard 283, 1978).  

2.3.1. Recolha, transporte e armazenamento do leite 

Antes de se iniciar a recolha e transporte do leite cru, deve averiguar-se a sua 

qualidade. 

Existem vários parâmetros para determinar a qualidade final do leite, tais como os 

parâmetros de qualidade físico-química, de qualidade higiénica ou de qualidade 

organolética (ITG Ganadero, 2005). 

Dentro dos parâmetros de qualidade físico-química pode incluir-se o teor de matéria 

gorda, de proteína, de resíduo seco, de lactose, de minerais e de vitaminas, importantes 

para determinar o rendimento queijeiro (ITG Ganadero, 2005). 

Os parâmetros de qualidade higio-sanitária garantem a salubridade do queijo para 

consumo humano e são uma importante indicação do grau de contaminação e/ou 

adulteração. Dentro destes parâmetros pode-se incluir o teor microbiológico do leite, 

nomeadamente a contagem total dos microrganismos mesófilos aeróbios, a contagem 

de microrganismos específicos como enterobácterias e microrganismos butíricos, mas 

também a contagem de células somáticas, a pesquisa de inibidores, a presença de 
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água adicionada, a mistura de leite de outras espécies ou a presença de colostro (ITG 

Ganadero, 2005). 

Os parâmetros de qualidade organolética permitem avaliar, através de recurso aos 

sentidos, anomalias no leite, tais como o aroma, sabor, cor ou aspeto.  

Após a ordenha, caso não se proceda de imediato ao fabrico do queijo, o leite poderá 

ser armazenado e conservado por 48 horas se mantido abaixo dos 4ºC, ou apenas por 

36 horas, se conservado entre 4ºC a 6ºC (Regulamento (CE) nº 1662/2006). 

Contudo, tais limites de temperatura poderão ser ultrapassados, se o leite for 

transformado nas duas horas seguintes à ordenha e se cumprir os requisitos legais 

microbiológicos e de resíduos de antibióticos. Enquanto não se procede à recolha, o 

leite deve ser mantido à temperatura adequada de refrigeração e em local limpo de 

modo a evitar qualquer contaminação (Regulamento (CE) nº 1662/2006). 

O local mais apropriado para armazenar o leite, é um tanque de refrigeração com 

agitador, o que permite manter o leite homogéneo e com temperatura constante. No 

entanto, quando as quantidades não o justifiquem, o armazenamento poderá ser feito 

em frigoríficos, de preferência de uso exclusivo para este fim e em bilhas adequadas 

(AESBUC, 2003). 

O leite para fabrico de queijo deve ser recolhido em bilhas de inox, alumínio ou plástico, 

ou então em tanque isotérmico. Todos os materiais em contacto com o leite devem ser 

lisos, laváveis e não tóxicos, devendo ser limpos e desinfetados adequadamente após 

cada transporte ou série de transportes (Regulamento (CE) nº 1662/2006). 

É importante frisar que o transporte em tanque apresenta vantagem sobre o transporte 

em bilhas pelo facto de ter custos mais reduzidos (sobretudo quando as rotas de recolha 

não sejam muito extensas), possibilitando ainda um fornecimento de leite de melhor 

qualidade, uma vez que a temperatura é melhor controlada (Walstra et al; 2001). 

2.3.2. Pasteurização 

O leite destinado ao fabrico do queijo fresco deverá obrigatoriamente ser submetido a 

pasteurização ou outro tratamento térmico de efeito equivalente (NP 1921, 1985). Já o 

leite destinado a outros tipos de queijo deverá ou não ser pasteurizado. 

A etapa da pasteurização é de especial importância no fabrico do queijo fresco.  

Os objetivos principais desta operação são a destruição de microrganismos, a 

inativação de enzimas, ou provocar modificações a nível químico. Estes efeitos vão 

depender da intensidade de aquecimento, ou seja, do binómio tempo-temperatura 

escolhidos para o tratamento (Walstra et al., 2001). 

Os binómios que devem ser aplicados na pasteurização podem ser de uma temperatura 

elevada durante um período curto de tempo (pelo menos 72ºC durante 15 segundos) ou 
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uma temperatura baixa durante um longo período de tempo (pelo menos 63ºC durante 

30 minutos) ou ainda, por outra combinação com efeito equivalente (Regulamento (CE) 

nº 1662/2006). 

A eficácia do tratamento pode ser comprovada, após a pasteurização, através da reação 

negativa do leite ao teste da fosfatase alcalina. 

As temperaturas verificadas aquando do tratamento térmico do leite devem ser mantidas 

em registos periódicos em ficha própria para um controlo apertado da operação. 

2.3.3. Da coagulação ao produto final 

De seguida, o leite pasteurizado, se for o caso, sai do pasteurizador, a uma temperatura 

controlada e é colocado numa tina onde lhe é adicionado cálcio (cerca de 25mL por 

100L de leite) e cerca de 20-30 minutos depois coalho líquido ou em pó de origem 

microbiana, animal ou vegetal.  

O coalho ao ser adicionado ao leite, através da ação de enzimas, irá provocar a 

coagulação, resultado da agregação da caseína (pertencente à fração proteica do leite) 

originando uma massa gelatinosa. O efeito de coagulação dá-se pela quebra de ligação 

da caseína K originando a disponibilidade de caseínas que posteriormente se irão ligar 

ao cálcio existente no leite, precipitando. Neste processo ficarão retidas as proteínas, a 

maior parte da gordura, água, algum açúcar e sais que constituem a coalhada; já os 

restantes constituintes passam para o soro (Walstra et al., 2001; AESBUC, 2003). 

Em alguns queijos, de seguida à adição do coalho, são ainda adicionados fermentos 

láticos. 

Os fermentos lácticos são compostos por bactérias ácido-láticas (BAL), também 

denominadas de culturas starters, e de microrganismos secundários, também 

denominados de culturas adjuvantes (Carvalho, 2007). 

As BAL iniciadoras são responsáveis pela produção de ácido durante a elaboração do 

queijo e contribuem para o processo de cura, enquanto que os microrganismos 

secundários geralmente estão envolvidos na definição das características sensoriais do 

queijo (Beresford, Fitzsimons, Brennan & Cogan, 2001; Cavalcante et al, 2007). 

Após a coagulação procede-se ao corte da coalhada, o que leva ao rompimento da 

massa formada, aumentando a área de libertação de soro e portanto acelera-se a 

sinérese. O tipo e tempo de corte dão origem a diferentes tipos de queijo (AESBUC, 

2003). 

No caso do queijo fresco efetua-se um corte grosseiro da coalhada com intuito de 

produzir um queijo com maior teor em humidade. Após o corte da coalhada, pode-se 

adicionar sal. O sal desempenha um importante papel, pois contribui para a 

conservação do produto, para o seu flavour, e para a sua consistência (Walstra et al., 
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2001). É igualmente importante o cuidado a nível do manuseamento e escolha do sal 

para que este não contamine o queijo (AESBUC, 2003).  

De seguida a massa pode ser dessorada com auxílio de panos próprios para o efeito.  

Em todo o processo são fundamentais os cuidados higiénicos no manuseamento da 

coalhada para evitar contaminações. 

Segue-se a moldagem, a massa é colocada em cinchos montados em multimoldes que 

conferem a forma final ao produto. Após todos estes passos a massa continua em 

dessoramento, escoando o soro através dos multimoldes. De seguida procede-se a um 

arrefecimento rápido. Esta etapa de refrigeração deve ocorrer em câmaras de 

refrigeração, exclusivas para queijo fresco ou exclusivas para queijo curado, a 

temperaturas situadas entre os 0ºC e os 6ºC (Noronha et al, 2005). 

Os queijos não maturados, nos quais se inclui o queijo fresco, ficam prontos a consumir, 

pouco tempo após o fabrico, e portanto são rapidamente colocados no mercado a fim de 

serem comercializados. 

Os queijos curados são mantidos a temperaturas que podem variar entre os 9ºC e os 

12,5ºC, e humidade relativa controlada, entre os 75% e os 90%. É durante esta fase que 

o queijo perde humidade e sofre a ação das bactérias sobre a lactose, proteínas e 

gordura, adquirindo a textura e características do produto final. O desvio destes 

parâmetros pode condicionar a qualidade e segurança do queijo (Noronha et al, 2005). 

O período de cura é variável e pode ir de dias ou meses até anos. Por exemplo nos 

queijos de leite cru o período mínimo de cura terá de ser de aproximadamente um mês 

para garantir que todos os fatores para segurança dos alimentos estão presentes.  

É de referir ainda que o arejamento e o ar circulante nas câmaras, são fatores muito 

importantes para uma cura bem-sucedida. Também aqui a higiene da câmara de cura, 

tal como a de todos os restantes locais de fabrico, é de crucial importância para a 

prevenção de potenciais contaminações.  

Alguns queijos são sujeitos a lavagens da superfície, em particular na fase final do 

processamento. Estas lavagens têm por objetivo eliminar bolores e leveduras 

indesejáveis. Os fungos têm capacidade de alterar os alimentos visto produzirem 

enzimas que hidrolisam proteínas, lípidos e hidratos de carbono, dando origem a vários 

produtos dessa degradação, que promovem modificações na coloração, aparência 

desagradável, perda de sabor e também produção de metabólitos tóxicos, conhecidos 

como micotoxinas, tornando-os impróprios para consumo (Franco & Landgraf, 1996). 

Por fim, a distribuição, deverá ser feita em transporte próprio destinado unicamente a 

esse fim, e a uma temperatura inferior a 10ºC (Noronha et al., 2005). 

O queijo não deve ser manipulado diretamente com as mãos aquando da sua 

comercialização (ARESP, 2007). 
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2.4. Segurança dos alimentos 

A segurança dos alimentos é uma prioridade da saúde pública visto que todos os anos 

milhões de pessoas adoecem e morrem até, na sequência do consumo de géneros 

alimentícios inseguros (OMS, 2007). 

O sistema HACCP é reconhecido internacionalmente como um sistema eficaz na 

garantia da segurança dos alimentos. Antes de ser obrigatório por lei e elogiado pelo 

comércio livre mundial, o sistema HACCP já era reconhecido pelos operadores 

alimentares como o sistema mais fiável e menos dispendioso para assegurar a 

produção de alimentos seguros (Mortimore & Wallace, 1997). 

Com a evolução do sector alimentar e das trocas comerciais que se realizam a nível 

mundial, surgiu a necessidade de criar legislação que se adequasse à nova realidade, 

defendendo os interesses do consumidor e a consolidação do mercado externo. A nova 

legislação deveria assim abranger todas as etapas da cadeia alimentar, “do prado ao 

prato”, sendo designado o conjunto de requisitos legais como “Pacote de Higiene” 

(Ambifood, 2005). 

Dentro deste “Pacote de Higiene”, pode salientar-se: 

 Regulamento (CE) nº 852/2004: estabelece as regras gerais destinadas aos 

operadores das empresas do setor alimentar no que se refere à higiene dos 

géneros alimentícios.  

 Regulamento (CE) nº 853/2004: complementa o anterior, estabelecendo regras 

específicas para os operadores das empresas do setor alimentar no que se 

refere à higiene dos géneros alimentícios de origem animal transformados e não 

transformados; 

 Regulamento (CE) nº 854/2004: estabelece regras específicas de organização 

dos controlos oficiais de produtos de origem animal destinados a consumo 

humano, sendo apenas aplicável às atividades e pessoas a quem também se 

aplica o Regulamento (CE) nº 852/2004; 

De acordo com o Regulamento CE nº 852/2004, a legislação europeia prevê que os 

operadores das empresas do setor alimentar implementem a metodologia HACCP, de 

forma a não colocar em risco a saúde do consumidor. Planos de autocontrolo baseados 

no sistema HACCP são aplicados na produção de  queijo, tendo em vista obter um 

produto seguro do ponto de vista da saúde pública.  

No entanto, para a produção primária esta metodologia não é aplicável existindo apenas 

diretrizes para boas práticas. 
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2.4.1. Medidas preventivas na exploração pecuária 

Tendo em conta que os produtores de leite estão inseridos no setor agroalimentar, o seu 

objetivo deve passar por garantir que os níveis de segurança do leite cru satisfazem não 

só os requisitos legais que lhe são impostos, como também as expectativas da indústria 

e dos consumidores. As boas práticas de maneio na exploração devem assegurar que o 

leite provém de animais saudáveis, mantidos sob condições aceitáveis e em equilíbrio 

com o meio ambiente (FAO, 2010b).  

Segundo Morgan et al. (2004), os produtores devem assegurar que na exploração são 

utilizadas boas práticas agrícolas, higiénicas e de maneio animal. As preocupações 

devem estar centradas na prevenção dos problemas, como é o caso de doença nos 

animais, em detrimento da sua resolução após se terem instalado, assim, os produtores 

necessitam de aplicar boas práticas em diferentes áreas como saúde e bem-estar 

animal, ambiente, alimentação e abeberamento animal e higiene da ordenha. 

2.4.1.1. Saúde e bem-estar animal 

Em Portugal, desde 1984, é obrigatório por lei que os efetivos de animais produtores de 

leite se encontrem livres de tuberculose e de brucelose, estando por isso em vigor, 

programas sanitários com vista ao controlo e à erradicação destas doenças, com 

aplicação obrigatória em todas as explorações de ruminantes. O leite deve ser 

produzido por animais saudáveis, com especial destaque para a saúde do úbere 

(Ribeiro, 2008). A legislação em vigor impõe ainda aos produtores que a utilização de 

medicamentos veterinários seja feita mediante receita veterinária e sob a supervisão de 

um responsável sanitário. A receita de medicamentos especifica o intervalo de 

segurança aplicável aos animais tratados produtores de leite, intervalo que deve ser 

respeitado (Ribeiro, 2008).  

Os produtores devem adquirir animais com estado sanitário adequado e controlar a sua 

introdução na exploração, recorrendo se necessário a quarentenas, com o intuito de 

prevenir a entrada de doença na exploração (Morgan et al., 2004).  

Devem preferencialmente ser adquiridos animais e raças resistentes a doenças locais e 

bem adaptadas ao ambiente local e ao sistema de produção (FAO, 2010b). 

É também importante que o produtor possua um plano de gestão sanitária em 

funcionamento para o rebanho (FAO, 2010b). 

Os animais deverão sempre poder expressar “cinco liberdades”: livres de sede, fome e 

malnutrição; livres de desconforto; livres de dor, ferimentos e doenças; livres de medo e 

com liberdade bastante para exprimirem os padrões normais de comportamento animal. 

Estas cinco liberdades formam o conceito global e abrangente de “bem-estar animal” 

(FAO, 2010b). 
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2.4.1.2. Ambiente 

A produção de leite deve ser praticada em equilíbrio com o local que rodeia a 

exploração, utilizando recursos naturais de forma eficiente e minimizando qualquer 

impacto negativo sobre o meio ambiente. 

O maior potencial perigo ambiental provém dos efluentes pecuários, das escorrências 

de silagens, da utilização de água, dos subprodutos do metabolismo animal e da 

aplicação de fertilizantes destinados a aumentar a produção de alimentos (Morgan et al., 

2004; Barnett & Russell, 2004).  

Os locais de armazenamento de efluentes pecuários, como sejam nitreiras e fossas, 

devem estar adequadamente implantados e ser frequentemente inspecionados para 

verificação de fugas de produtos potencialmente poluentes para o ambiente. As 

condições meteorológicas e as condições do solo devem ser tomadas em conta antes 

do espalhamento de efluentes pecuários, assim como devem ser tomadas medidas 

preventivas de contaminação dos cursos de água. O produtor deve evitar a utilização ou 

eliminação de produtos químicos veterinários junto dos cursos ou reservas de água. 

Produtos fitofarmacêuticos assim como detergentes e desinfetantes utilizados na 

exploração devem permanecer armazenados em local seguro (Barnett & Russell, 2004). 

Apenas podem ser utilizados biocidas homologados e de acordo com as 

recomendações que constam do rótulo, com particular atenção aos intervalos de 

segurança. A eliminação de produtos químicos fora de validade, ou com defeito, assim 

como as próprias embalagens vazias, deve ser efetuada de forma ambientalmente 

segura (Morgan et al., 2004). 

2.4.1.3. Alimentação e abeberamento animal 

Segundo o Decreto-lei nº 64/2000 todos os animais devem ser alimentados com uma 

dieta equilibrada, adequada à idade, espécie e em quantidade suficiente para que 

possam manter um bom estado de saúde e satisfazer as suas necessidades 

nutricionais, não devendo ser fornecidos aos animais alimentos sólidos ou líquidos que 

contenham substâncias que possam causar-lhes sofrimento ou lesões desnecessárias. 

Os alimentos fornecidos aos animais deverão provir de fontes sustentáveis (FAO, 

2010b). 

O armazenamento dos alimentos destinados a animais deve ser regularmente 

controlado no sentido de se evitar a sua degradação e contaminação, sendo boa prática 

proceder-se a um armazenamento em separado dos alimentos destinados a espécies 

diferentes (FAO, 2010b). 
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Deverá assegurar-se a rastreabilidade dos alimentos para animais que entrem nas 

explorações mantendo com esse objetivo registos de todos os alimentos recebidos na 

exploração (FAO, 2010b). 

A água deve ser de boa qualidade e provir de fontes controladas (Morgan et al., 2004). 

2.4.1.4. Higiene na ordenha 

A ordenha é das operações mais importantes numa exploração leiteira, devendo 

promover a minimização da contaminação microbiana, química e física. A sua 

monitorização abrange todas as operações da recolha do leite, de modo rápido e eficaz 

assegurando ao mesmo tempo a qualidade do leite e a saúde dos animais. Assim, a 

rotina de ordenha deverá ser efetuada sem causar quaisquer lesões aos animais ou 

provocar eventuais contaminações do leite, respeitando normas de higiene e fazendo 

um correto manuseamento do leite após a colheita (FAO, 2010b). 

O leite de animais que apresentem sinais clínicos de doença não deve ser utilizado para 

consumo humano, devendo tais animais ser ordenhados separadamente (FAO, 2010b). 

As salas de ordenha devem ser exclusivamente utilizadas para atividades relacionadas 

com a manipulação do leite e equipamento de ordenha. Os recipientes que contenham 

leite deverão permanecer tapados enquanto estiverem na sala de ordenha assim como 

durante as operações de transporte e de armazenagem nas salas do leite (AESBUC, 

2003). Após a sua utilização todos os utensílios e equipamentos deverão ser 

corretamente limpos e desinfetados (FAO, 2010b).  

Deve ainda estar assegurado o fornecimento de água potável, pois a utilização de água 

contaminada na limpeza do equipamento de ordenha e no tanque de refrigeração 

prejudicará gravemente a qualidade e segurança do leite (Morgan et al., 2004).  

O leite deverá ser mantido a temperaturas de refrigeração até ao seu processamento 

bem como protegido de potenciais contaminações (FAO, 2010b). 

2.4.2. Programa de pré-requisitos na queijaria 

Antes de colocar em prática a metodologia HACCP deverá sempre ser estabelecido um 

nível mínimo de controlo no que diz respeito à segurança dos géneros alimentícios. 

Para tal, deverá ser elaborado e aplicado um programa de pré-requisitos.  

Os programas de pré-requisitos (PPR’s) englobam um conjunto de passos universais ou 

procedimentos, que visam controlar as condições operacionais dentro dos 

estabelecimentos produtores de alimentos. Eles promovem condições adequadas à 

produção de alimentos seguros (CFIA, 1998). 

Assim, antes de implementado o sistema, as empresas devem empregar normas de 

Boas Práticas de Higiene (BPH), adequadas ao seu setor de atividade, através de pré-
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requisitos apropriados de acordo com o Regulamento (CE) nº 852/2004 do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 29 de Abril de 2004. Estes pré-requisitos incluem, onde e 

quando apropriado, a limpeza e higiene dos espaços, a manutenção, a higiene e 

formação pessoal, o controlo de pragas, lay-out e equipamento, instalações e estrutura, 

serviços, armazenamento, distribuição e transporte, gestão de resíduos e separação 

física de atividades para prevenir potenciais contaminações de alimentos. 

Posteriormente, durante o desenvolvimento e implementação do plano de HACCP, a 

existência e eficácia do PPR’s deverá ser avaliada (CAC, 2003). Cabe à empresa 

garantir que os critérios utilizados na aplicação destes programas vão ao encontro das 

condições internas existentes no estabelecimento e refletem o seu ambiente de trabalho 

diário, as suas práticas operacionais, as suas políticas, procedimentos ou regulamentos 

internos associados (CFIA, 1998).  

Conclui-se assim que o tipo de controlo e supervisão necessários dependem da 

dimensão da empresa, da natureza das suas atividades e do tipo de produtos 

envolvidos (WHO, 2008). 

2.4.2.1. Seleção e Controlo de Fornecedores 

Os fornecedores devem ser selecionados e avaliados de acordo com a sua aptidão para 

fornecer produto, no caso o leite, de acordo com os requisitos esperados, no caso, pelas 

queijarias, seguindo um conjunto de critérios específicos (ISO 22000:2008). A matéria-

prima para o fabrico, o leite cru, deverá ser proveniente de produtores detentores de 

explorações indemnes (B3) ou oficialmente indemnes (B4) de brucelose e de animais 

que não apresentem sinais de doença contagiosa passível de ser transmitida ao 

Homem (Noronha & Baptista, 2003). 

2.4.2.2. Design e Lay-out das Instalações 

A segurança dos alimentos começa na conceção e na construção das instalações, que 

devem ter em consideração o tipo de processamento de alimentos a que se destina e a 

necessidade de se obterem boas condições de higiene (Noronha & Baptista, 2003). 

2.4.2.2.1. Localização  

A queijaria não deve comunicar com a casa de habitação, sala de ordenha ou estábulos, 

para que não ocorram contaminações quer do leite, quer dos produtos. Pode, no 

entanto, localizar-se no mesmo perímetro da exploração leiteira desde que devidamente 

separada. Dever-se-á ter atenção à circulação do ar e à orientação das janelas, de 

forma a evitar a entrada de ar contaminado na queijaria (Noronha & Baptista, 2003). 
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2.4.2.2.2. Pavimento 

O pavimento deve ser construído em material de cor clara, resistente ao choque, liso, 

impermeável, imputrescível, não absorvente, antiderrapante e não tóxico. Deve ser fácil 

de lavar e desinfetar. 

O pavimento deve ter meios internos de escoamento das águas como ralos dotados de 

sifão ou canalinas e uma inclinação de aproximadamente 2% para a drenagem das 

águas de lavagens. As salas de cura deverão ter uma inclinação orientada para o seu 

exterior, colocando-se na sua entrada o respetivo ralo sifonado ou canalina. Os rodapés 

deverão ser arredondados para impedir a acumulação de resíduos e facilitar a sua 

limpeza (Noronha & Baptista, 2003). 

2.4.2.2.3. Paredes 

As paredes das queijarias devem ser lisas e resistentes, revestidas de material 

impermeável, de cor clara, não tóxico e não absorvente (pelo menos até uma altura de 

1,8 m), lavável e com cantos arredondados (Noronha & Baptista, 2003). 

2.4.2.2.4. Teto 

O teto deve ser liso, de cor clara, lavável e desinfetável. A sua construção deverá ser 

feita de modo a evitar a acumulação de sujidade, reduzir as condensações de 

humidade, desenvolvimento de bolores, e evitar o desprendimento de partículas. Deverá 

possuir cimalhas arredondadas. 

As lâmpadas devem ser protegidas de modo a não permitir a queda e/ou dispersão de 

partes de vidro nos produtos, em caso de rebentamento (Noronha & Baptista, 2003). 

2.4.2.2.5. Janelas 

As janelas que abrirem, devem estar protegidas com redes mosquiteiras, de modo a 

evitar a entrada de insetos e roedores, devem ser facilmente removíveis para limpeza, e 

permanecer fechadas durante a laboração. Os vidros deverão ser colocados à face 

interna da parede, para evitar a acumulação de poeiras e facilitar a limpeza. Os 

parapeitos voltados para o interior devem ter uma inclinação a 45%. Desta forma evita-

se a acumulação de sujidade, o depósito de objetos e facilita-se a limpeza (Noronha & 

Baptista, 2003). 

2.4.2.2.6. Portas 

As portas de acesso ao exterior devem possuir mola de retorno e fazer ajustamento 

completo às ombreiras e pavimento de modo a impedir a entrada de pragas. As portas 

de interior deverão ser lisas em ambas as folhas e não absorventes, de material lavável 

e desinfetável, sem puxadores ou manípulos e com mola de vaivém. As portas que 

separam os setores de fabrico entre si deverão ter óculo com vidro ou acrílico 
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transparente, a fim de evitar acidentes. As que separam áreas climatizadas de áreas 

não climatizadas devem ser isotérmicas (Noronha & Baptista, 2003). 

2.4.2.2.7. Lava-mãos 

Deverão existir lava-mãos em número suficiente e equipados com torneiras de comando 

não manual (de pé, por exemplo), devidamente localizados e sinalizados, providos de 

água corrente quente e fria, materiais para limpeza e dispositivos para secagem 

higiénica das mãos. Todos os lava-mãos devem estar providos de doseadores de 

detergente/desinfetante, escova de unhas e dispensador de toalhas de papel. É 

desaconselhado o uso de secadores de mãos elétricos dado que as correntes de ar 

podem provocar o levantamento de poeiras. Os lava-mãos não devem ser utilizados 

para a lavagem de produtos alimentares ou utensílios utilizados no fabrico de alimentos, 

destinando-se exclusivamente à lavagem de mãos (Noronha & Baptista, 2003). 

2.4.2.2.8. Revestimento 

A queijaria deve ser revestida, quer nas paredes quer no pavimento, por materiais 

apropriados que permitam a correta e fácil lavagem e desinfeção (Noronha & Baptista, 

2003). 

2.4.2.2.9. Iluminação 

A queijaria deve ter luz natural e/ou artificial adequada (Noronha & Baptista, 2003). 

2.4.2.2.10. Dimensões das instalações 

As dimensões devem ser adequadas à quantidade de leite laborada e as áreas 

envolventes à queijaria deverão estar limpas e livres de objetos ou plantas de modo a 

reduzir os esconderijos e nidificação das pragas e estar vedadas de forma a não permitir 

a entrada a pessoas estranhas ou animais (Noronha & Baptista, 2003). 

A queijaria deve dispor de espaços mínimos exigidos a um bom funcionamento, tais 

como: 

 Instalações sanitárias providas de lava-mãos com comando de pedal e com 

circuito de água quente e fria, doseador de detergente/desinfetante e 

dispensador de toalhas de papel, autoclismo com esgoto próprio e eficaz, 

cacifos/armários vestiários para a mudança de vestuário, não podendo as 

mesmas comunicar diretamente com a zona de fabrico; 

 Zona de receção do leite com área apropriada para a receção das bilhas de leite, 

limpeza e desinfeção das mesmas. 

 Especificações (devem ser estabelecidas para todos os ingredientes, produtos e 

materiais de embalagem); 
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 Sala de fabrico do queijo com dependências anexas (ou no próprio local) para 

lavagem, desinfeção e resguardo do material de fabrico e ainda para lavagem de 

queijos (caso se fabrique requeijão deve assegurar-se a extração de vapor); 

 Sala de cura de dimensões suficientes, revestida a material impermeável e não 

toxico, por exemplo, cal ou tinta de água; 

 Zona de expedição do produto acabado que permita a proteção das operações 

efetuadas, como rotulagem, embalagem, expedição, de forma a manter uma 

barreira higiénica entre o exterior e o interior (Noronha & Baptista, 2003). 

2.4.2.2.11. Circuito do Leite 

O circuito desde a entrada do leite na queijaria até à saída do produto final deve ser 

ordenado de maneira a que em momento algum o leite que está a entrar na queijaria 

contacte com o produto acabado, o que poderia levar a contaminações (Noronha & 

Baptista, 2003). 

2.4.2.2.12. Abastecimento de água 

A queijaria deverá estar dotada com água corrente potável quente e fria. O proprietário 

deverá realizar um controlo periódico à qualidade da água, para tal os circuitos e as 

torneiras deverão estar devidamente identificados para mais fácil deteção de problemas 

atribuíveis às canalizações (Noronha & Baptista, 2003). 

2.4.2.2.13. Sinalização de Emergência 

A queijaria deverá ter sinalização de emergência apropriada (Noronha & Baptista, 2003). 

2.4.2.2.14. Identificação/Sinalética 

Todas as áreas da queijaria (área de receção, área de laboração, locais de 

armazenamento, câmaras de cura ou câmaras de refrigeração) deverão ser 

convenientemente sinalizadas utilizando, por exemplo, placas (Noronha & Baptista, 

2003). 

2.4.2.3. Higiene pessoal 

De acordo com a OMS (2007), as toxinfeções alimentares são, na sua grande maioria, 

causadas por deficiências de higiene nas fases de preparação, processamento, 

confeção, armazenamento e distribuição de alimentos. Aqueles que de alguma forma 

contactam direta ou indiretamente com os alimentos nas diversas fases da sua 

produção, podem ser portadores de microrganismos suscetíveis de contaminar os 

alimentos e posteriormente causar doenças a quem os consome. Na verdade, as 

pessoas envolvidas na preparação e confeção de alimentos apresentam-se como um 

dos principais veículos de contaminação microbiológica dos alimentos. Estes 
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microrganismos estão presentes, vivem e desenvolvem-se em diversas partes do corpo 

(cabelo, nariz, boca, garganta, intestinos, pele, mãos e unhas), apesar de muitas vezes 

de forma assintomática, não deixando de haver no entanto a possibilidade de serem 

transmitidos aos alimentos e causar doenças ao consumidor final. Assim sendo, a 

higiene pessoal dos indivíduos que estão envolvidos na manipulação e confeção de 

alimentos, bem como os comportamentos por eles assumidos durante o processamento 

de alimentos, constitui uma preocupação fundamental na alimentação coletiva (Baptista 

& Linhares, 2005). O capítulo XII do Regulamento (CE) nº 852/2004 remete para a 

obrigatoriedade da formação em higiene alimentar de todos os manipuladores de 

alimentos que potencialmente podem, por contaminações dos alimentos, originar 

toxinfeções alimentares. É ideia assente que a formação, muitas vezes essencialmente 

teórica, conduz a mudanças no comportamento, baseadas no conhecimento, atitudes e 

em práticas modeladas (Egan et al., 2007). No entanto trabalhos de Legnani, Leoni, 

Berveglieri, Mirolo & Álvaro (2004) e Acik et al. (2008), evidenciam que o aumento do 

nível de formação aumenta o conhecimento, mas não conduz necessariamente a uma 

alteração significativa dos comportamentos. Portanto, a implementação de formação 

para que os trabalhadores obtenham conhecimento e, ao mesmo tempo, adquiram 

comportamentos e atitudes profissionais que contribuam para a segurança dos 

alimentos, é absolutamente fundamental (Egan et al., 2007). 

Qualquer pessoa que trabalhe num local em que sejam manipulados alimentos, deve 

manter um elevado grau de higiene profissional. Deve manter o seu corpo, vestuário e 

calçado em perfeito estado de limpeza (Noronha & Baptista, 2003). 

Estas pessoas, não podem: 

 Usar adornos, como anéis, brincos, pulseiras, relógios; 

 Fumar; 

 Beber; 

 Comer; 

 Tossir ou espirrar para cima dos alimentos ou superfícies em contacto com os 

mesmos; 

 Cuspir; 

 Usar o telemóvel. 

2.4.2.3.1. Vestuário 

Durante o período de produção no local de laboração deve ser utilizado vestuário de 

trabalho (bata, avental, touca, máscara, galochas ou socas) de uso exclusivo na 

queijaria. 

O cabelo deve estar totalmente protegido por uma touca. 
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A fim de evitar a queda de cabelos para a bata, esta só deve ser vestida após a 

colocação duma touca. 

O vestuário de trabalho só deve ser utilizado no interior do local de trabalho. 

Sempre que o operador sair do local de trabalho durante o período de laboração, deve 

retirar o vestuário e calçado substituindo-o por outro. 

Deve existir vestuário de trabalho em quantidade suficiente para permitir a sua 

substituição sempre que seja necessário. 

A lavagem do vestuário deve ser da responsabilidade da empresa, não devendo ser 

feita pelos colaboradores nas suas casas (Noronha & Baptista, 2003). 

2.4.2.3.2. Mãos 

As mãos e os antebraços dos operadores devem ser lavados frequentemente utilizando 

os lava-mãos. 

Devem lavar-se as mãos: 

 Antes de iniciar o trabalho; 

 Depois de ter ido aos sanitários; 

 Depois de ter transportado lixo; 

 Quando muda de tarefa de trabalho; 

 Depois de comer; 

 Depois de se coçar; 

 Depois de mexer no cabelo, olhos, boca, ouvidos ou nariz; 

 Depois de ter espirrado, tossido, ou assoado; 

 Depois de ter manipulado produtos de limpeza (Noronha & Baptista, 2003). 

As unhas devem usar-se curtas, limpas e sem verniz. 

Sempre que se utilizarem luvas, deverão ser mantidas limpas e mudadas 

frequentemente (Noronha & Baptista, 2003). 

2.4.2.3.3. Feridas e cortes 

Sempre que existirem feridas ou cortes, devem ser protegidos com um penso 

impermeável de cor viva, e devem usar-se luvas ou dedeiras de borracha (Noronha & 

Baptista, 2003). 

2.4.2.3.4. Saúde dos trabalhadores 

O pessoal não poderá trabalhar diretamente com os alimentos se: 

 Tiver febre, diarreia, vómitos, expetoração, processos inflamatórios de garganta, 

nariz, ouvidos ou olhos, ou qualquer outra situação de doença; 

 Tiver contraído ou suspeite ter contraído uma doença potencialmente 

transmissível; 
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 Tiver feridas não protegidas, infeções cutâneas e inflamações (Noronha & 

Baptista, 2003). 

Nestes casos: 

 Deverá dar conhecimento da situação aos responsáveis; 

 Os responsáveis devem tomar as medidas adequadas no sentido de evitar que o 

pessoal se mantenha ao serviço nos locais onde se manipulem alimentos; 

 Só depois de parecer favorável do médico poderá ir de novo trabalhar (Noronha 

& Baptista, 2003). 

É de extrema importância a realização de exames médicos periódicos (pelo menos uma 

vez por ano) para despiste de doenças (Noronha & Baptista, 2003). 

2.4.2.3.5. Visitantes 

É necessário tomar as devidas precauções para evitar que as instalações sejam 

contaminadas por pessoas que as visitem. 

O acesso de visitantes deverá ser condicionado e os visitantes deverão utilizar vestuário 

de proteção adequado. 

É recomendável a existência de vestuário de proteção descartável para utilização por 

parte dos visitantes. 

Na construção, deve-se prever forma de os visitantes observarem o trabalho, sem que, 

para tal, necessitem de ingressar no seu interior (Noronha & Baptista, 2003). 

2.4.2.4. Programa de Higienização de instalações e equipamentos da 

queijaria: o problema dos biofilmes 

O Regulamento (CE) nº 852/2004 exige o cumprimento de alguns requisitos, no que 

concerne às instalações do setor alimentar que, pela sua disposição relativa, conceção, 

construção, localização e dimensões devem: 

 Permitir a manutenção e a limpeza/desinfeção adequadas, evitar ou minimizar a 

contaminação por via atmosférica e facultar um espaço de trabalho para permitir 

execução higiénica de todas as operações; 

 Permitir evitar a acumulação de sujidade, o contacto com matérias tóxicas, a 

queda de partículas nos géneros alimentícios e a formação de condensação e de 

bolores indesejáveis nas superfícies; 

 Possibilitar a aplicação de boas práticas de higiene e evitar nomeadamente a 

contaminação, tomando especial atenção ao controlo de parasitas; 

 Sempre que necessário, proporcionar instalações de manuseamento e 

armazenagem a temperatura controlada, com uma capacidade suficiente para 
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manter os géneros alimentícios a temperaturas adequadas e ser concebidas de 

forma a permitir o seu controlo e registo. 

2.4.2.4.1. Limpeza e desinfeção das instalações, equipamentos e utensílios 

A queijaria, os equipamentos e os utensílios, devem ser mantidos em bom estado de 

higiene e conservação. 

Para a limpeza dos equipamentos e das instalações só se devem utilizar produtos 

(detergentes e desinfetantes) autorizados pelas entidades oficiais (Noronha & Baptista, 

2003). 

2.4.2.4.2. Plano de limpeza e desinfeção (PLD) 

Nas queijarias deve existir um plano de limpeza e desinfeção (PLD) para equipamentos, 

utensílios, instalações, vestuário e higiene pessoal. 

Nesse plano devem constar a descrição do que se vai higienizar, o produto a utilizar, a 

concentração, o método de higienização, o material auxiliar, o tempo de contacto, a 

sequência das operações e a frequência com que se deve realizar a limpeza e 

desinfeção (Noronha & Baptista, 2003). 

Um dos grandes problemas nas indústrias alimentares, quando os programas de 

higienização não são eficientes ou devido a outros fatores como falta de manutenção do 

equipamento, é o aparecimento de biofimes, (Fig. 2.1.), comunidade microbiológica 

caracterizada por células que estão irreversivelmente aderentes a um substrato ou 

interface e entre si, e que estão imersas numa matriz de polímeros extracelulares 

produzidos por elas próprias (Donlan & Costerton, 2002). 

Figura 2.1 - Formação e Crescimento de Biofilmes (Adaptado de Prescott, 2002) 

 

(a) Colonização inicial por um único tipo de bactéria. 

(b) Desenvolvimento de um biofilme mais complexo, com camadas de microrganismos de diferentes tipos. 

(c) Biofilme maduro com agregados celulares, poros intersticiais e canais. 
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Representam uma grande ameaça já que têm a capacidade de se tornarem fonte 

crónica de contaminação microbiana que pode comprometer a qualidade e segurança 

dos alimentos (Barnes, Lo, Adams & Chamberlain,1999). 

A L. monocytogenes é uma das grandes preocupações da indústria queijeira pela sua 

ampla distribuição no meio ambiente e pelas suas características: grande resistência a 

ambientes ácidos e com cloreto de sódio, capacidade de sobrevivência por longos 

períodos de tempo em condições adversas, capacidade de criar biofilmes e aderir a 

superfícies (Martin et al, 2010). 

2.4.2.5. Manutenção de equipamento da queijaria 

Deve ser elaborado um plano de manutenção de equipamentos e instalações. 

A sua manutenção deverá ser executada periodicamente e deverá efetuar-se sempre 

registo da mesma.  

Na manutenção deverão ser apenas usados lubrificantes compatíveis com a indústria 

alimentar.  

Os termómetros utilizados deverão ser apropriados à função a que foram destinados, e 

devem ser verificados e calibrados regularmente. Também os planos de calibração 

devem ser verificados periodicamente assim como registadas as verificações efetuadas 

internamente.  

O plano de manutenção deverá ser verificado periodicamente no sentido de averiguar o 

seu cumprimento (Cristina, 2009). 

2.4.2.6. Controlo de Pragas 

Para o controlo de pragas é importante que existam boas práticas de limpeza e que se 

evitem e removam os lixos de modo a diminuir os riscos de infestações.  

Deve existir um programa contínuo e efetivo para a prevenção e controlo de insetos, 

aves e roedores dentro dos edifícios. No caso dos insetos voadores os eletrocutores são 

os meios habitualmente mais empregues, já no caso dos roedores, os mais utilizados 

são as ratoeiras (caixas com rodenticida).  

Os edifícios e as áreas vizinhas devem ser regularmente examinados por pessoal 

treinado para procurar indícios de infestações. 

O combate às pragas deve ser essencialmente preventivo e aplicado no exterior das 

instalações fabris, por pessoal que tenha perfeita compreensão do perigo potencial para 

a saúde, resultante da aplicação de produtos químicos como os venenos. Sempre que 

possível, estas operações deverão ser efetuadas por empresa especializada.  

Medidas drásticas como a aplicação de pesticidas dentro das instalações fabris, só 

devem ser tomadas em casos extremos, como infestação grave. Devem ser aplicadas 
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por pessoal especializado e após a tomada de precauções, como resguardar da 

contaminação provocada pelos pesticidas todos os alimentos, os utensílios, 

equipamentos e acessórios, de preferência retirando-os das salas, quando possível. 

Depois da aplicação, os equipamentos e utensílios devem ser perfeitamente limpos e 

desinfetados, antes de voltarem a ser utilizados (Noronha & Baptista, 2003). 

2.4.2.7. Formação do pessoal 

Para que as empresas do setor alimentar funcionem da melhor forma possível é 

necessário que os responsáveis disponibilizem formação a todos os trabalhadores 

relativamente a aspetos de higiene e segurança dos alimentos, fator indispensável para 

um adequado e correto desempenho das suas funções. 

Todos os colaboradores devem estar cientes do seu papel e responsabilidade na 

confeção de alimentos seguros e contra a sua deteorização e contaminação.  

Para o manuseamento dos alimentos de forma higiénica os colaboradores devem 

possuir os conhecimentos, aptidões necessárias e atitudes adquiridas através de 

formação adequada. 

O plano de formação de colaboradores deverá incluir: 

 A natureza do alimento, principalmente no que diz respeito à capacidade ou não 

de permitir o desenvolvimento ou multiplicação de microrganismos prejudiciais à 

saúde; 

 A forma correta como o alimento deverá ser manuseado e embalado, 

sublinhando a probabilidade de contaminação nestas tarefas; 

 A natureza e extensão do processamento; 

 As condições de armazenamento dos alimentos; 

 O período de espera entre a produção e o consumo do alimento; 

 Os programas de formação deverão ser revistos, avaliados e atualizados 

periodicamente, no sentido de assegurar que todos os procedimentos estão a 

ser executados corretamente; 

 Os programas de formação deverão ser elaborados em linguagem e métodos de 

fácil apreensão e tendo em conta as capacidades e tarefas específicas dos 

colaboradores (Noronha & Baptista, 2003). 

2.4.3. A metodologia HACCP na Indústria Queijeira 

O maior objetivo de um empresário da indústria alimentar é produzir e colocar no 

mercado produtos apetecíveis e seguros para o consumidor. Tal como outros alimentos, 

o leite e produtos derivados do leite podem ser responsáveis por doenças de origem 

alimentar. A qualidade do leite pode ser afetada por vários fatores como contaminação e 
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crescimento de microrganismos patogénicos, aditivos químicos, poluição ambiental e 

degradação dos nutrientes (FAO, 2010a).Os perigos microbiológicos são a maior 

preocupação quanto à segurança dos alimentos, podendo ser introduzidos no leite 

através do ambiente ou mesmo através dos animais nas explorações. O leite pode 

conter diversos microrganismos capazes de causar doença assim como perigos 

químicos, muitos deles introduzidos acidentalmente, tornando-o inseguro e impróprio 

para consumo (Tabela 2.1.). O leite pode ser contaminado quando os animais 

consomem ração ou água contaminada com químicos. Outras causas de contaminação 

podem ser, o controlo inadequado do equipamento, ou o ambiente e local de 

armazenamento do leite. 

Uma metodologia proactiva como é o sistema HACCP, revela-se uma valiosa 

ferramenta para a produção de alimentos seguros, como o caso do leite e seus 

derivados. Ela implica uma aplicação sistemática de medidas preventivas as quais 

deverão ser aplicadas em todos os passos da produção. Baseia-se numa abordagem 

através da qual são identificados e avaliados todos os perigos relativos à segurança dos 

alimentos, juntamente com as medidas preventivas para o seu controlo (Mortimore & 

Wallace, 1997). 

Tabela 2.1 - Os principais perigos de natureza química e microbiológicos associados ao 

consumo de leites (EFSA, 2009) 

 



28 
 

2.4.3.1. Bases do desenvolvimento do sistema HACCP e sua 

implementação 

O desenvolvimento de um sistema HACCP depende da vontade da administração 

superior e da aceitação por parte de todos os trabalhadores. Começa por se organizar 

uma equipa de trabalho, a qual foi previamente selecionada e treinada na 

análise/identificação de perigos alimentares e princípios HACCP. Uma pessoa só não 

pode desenvolver um plano HACCP, este tem que ser posto em prática por uma equipa 

multidisciplinar com competências em diferentes áreas tais como, qualidade, compra de 

mercadorias, produção, engenharia, distribuição, microbiologia, toxicologia e auditoria. 

Quando toda esta perícia não está disponível, como é o caso de pequenas unidades de 

produção, deve obter-se aconselhamento profissional proveniente de outras fontes, tais 

como associações comerciais e industriais, profissionais/entidades independentes, 

autoridades reguladoras. A formação dos trabalhadores deverá ser feita através de 

manuais específicos para cada setor. 

Num trabalho prévio a equipa deverá estabelecer um programa de pré-requisitos que 

irão facilitar a implementação do sistema HACCP. Neste processo de planificação a 

definição dos produtos e processos tecnológicos é necessária. O objetivo de se elaborar 

um fluxograma dos processos envolvidos na produção e fornecimento dos produtos 

elaborados, relaciona-se com o facto de o mesmo proporcionar uma visão simples e 

clara de cada uma das etapas intervenientes no processo, garantindo que todos os 

aspetos da produção são considerados (NSWFA, 2005). Os fluxogramas elaborados 

deverão proporcionar uma base de trabalho, no sentido de avaliar a probabilidade de 

ocorrência ou introdução, e/ou de aumento de possíveis perigos alimentares associados 

(CFIA, 1998). Justifica-se a sua existência para facilitar o acesso a informação sobre o 

processo de fabrico e ao estabelecimento de todas as etapas que serão analisadas 

quando se estabelece o plano HACCP. 

A implementação prática de um sistema HACCP, de acordo com o Codex Alimentarius 

(CAC, 1997) e o Regulamento (CE) nº 852/2004, segue, normalmente, uma metodologia 

baseada em sete princípios fundamentais: 

Princípio 1 – Análise de perigos: 

O Princípio 1 prende-se com a identificação dos perigos biológicos, químicos ou físicos 

em todos os materiais e passos do processo (Mortimore & Wallace, 1997). 

Princípio 2 – Identificação dos Pontos Críticos de Controlo: 

Entende-se por ponto crítico de controlo (PCC) o procedimento, operação, ou etapa na 

qual o controlo deve ser posto em prática, tornando-se essencial para prevenir, reduzir a 

níveis aceitáveis, ou eliminar, um perigo relacionado com a inocuidade dos alimentos. 
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Este princípio baseia-se portanto na determinação de PCC’S que podem ser 

controlados para eliminar o perigo ou minimizar a probabilidade da sua ocorrência 

(Baptista & Linhares, 2005). 

Princípio 3 – Estabelecimento de limites críticos: 

Um limite crítico assegura que um perigo é controlado como PCC, sendo o critério de 

aceitação ou rejeição do processo. Cada PCC deve ter pelo menos um limite crítico que, 

baseado em factos científicos e/ou regulamentares, deve ser monitorizado por medição 

ou observação (CAC, 1997). 

Princípio 4 – Estabelecimento de um sistema de monotorização:  

A monitorização entende-se por um programa de medição ou observação dos PCC’s 

que tem por objetivo assegurar o cumprimento dos limites críticos e manter o processo 

sob controlo. A monitorização deve dar origem a registos rigorosos que possam auxiliar 

em posteriores auditorias (internas e externas). A escolha do sistema de monitorização 

deve ser efetuada de acordo com o limite de cada PCC, devendo, idealmente, fornecer 

informação rápida de modo a permitir a tomada de decisão e aplicação de ações 

corretivas antes do processo sair do controlo (CAC, 1997). 

Princípio 5 – Estabelecimento de ações corretivas: 

O estabelecimento de medidas corretivas é levado a cabo quando a monitorização 

indicar que determinado PCC não está sob controlo, ou seja, quando ocorreu um desvio 

do limite de controlo de um PCC (CAC, 1997). 

Segundo a APCER (2011) após a implementação da ação corretiva, deve ser tida em 

consideração a necessidade de proceder a uma revisão dos limites estabelecidos para 

cada parâmetro ou a definição de outra ação corretiva como forma preventiva de outra 

eventual ocorrência. 

Princípio 6 – Estabelecimento de procedimentos de verificação: 

Este princípio passa pelo estabelecimento de programas de verificação, que incluem 

testes e procedimentos suplementares no sentido de atestar a eficácia do sistema 

HACCP. Por outro lado, estes programas permitem rever e corrigir o sistema HACCP 

periodicamente e sempre que existam alterações do processo (CAC, 1997). 

O sistema HACCP deve assegurar, de acordo com o plano, todas as medidas 

apropriadas e respetivos procedimentos de monitorização nos PCC’s estabelecidos para 

prevenir os potenciais perigos conhecidos. 

A verificação engloba procedimentos (para além dos usados na monitorização) que 

assegurem que o estudo HACCP foi levado a cabo corretamente e que o plano HACCP 

se mantém eficiente. 

A verificação pode ser levada a cabo por diferentes ações. 
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Quando são requeridos PCC’s por parte de fornecedores ou operadores de distribuição, 

devem ser realizadas auditorias regulares para avaliar a qualidade do seu sistema, boas 

práticas de fabrico e higiene e HACCP. 

Todas as ações de verificação planeadas devem estar registadas no plano HACCP, 

ainda que outras possam ser tomadas sem qualquer comunicação prévia. Estas ações 

surgem no seguimento de qualquer nova informação de segurança acerca do produto 

ou quando o produto tenha sido implicado como veículo de doença. 

Os relatórios de verificação devem ser realizados contendo toda a informação das 

ações citadas anteriormente, modificações introduzidas no plano, e a formação das 

pessoas responsáveis pela monitorização e vigilância dos PCC’s (CAC, 1997). 

Todos os dados produzidos pelos procedimentos operacionais HACCP devem ser 

mantidos em ficheiro de fácil consulta por parte da equipa, auditores, e autoridades 

inspetoras alimentares governamentais. É de grande valor provar a existência de um 

HACCP exequível, por exemplo a nível de processos judiciais (Noronha & Baptista, 

2003). 

Princípio 7 – Estabelecimento de documentação e registos: 

Para que o sistema HACCP seja implementado com sucesso, deve assentar no 

estabelecimento de documentação sobre todos os procedimentos e da manutenção de 

registos apropriados a estes. Os registos constituem a evidência da realização de 

atividades associadas à operacionalização do sistema HACCP (CAC, 1997). 

2.4.3.2. Revisão do plano HACCP 

As necessidades do plano HACCP devem ser revistas quando ocorre qualquer 

modificação na produção ou nos equipamentos. A equipa HACCP é responsável pela 

revisão, a qual deve basear-se em relatórios de auditorias internas ou externas, registos 

de ações corretivas, entre outros registos. A revisão irá contribuir para uma contínua 

melhoria do plano. Especificamente as auditorias têm como função avaliar até que ponto 

as atividades relacionadas com o sistema de gestão de segurança dos alimentos estão 

conformes com requisitos legais ou normativos (exemplo ISO 22000:2005), saber se a 

documentação utilizada foi desenvolvida e cumprida de acordo com a legislação em 

vigor, determinando desta forma, se o sistema está ou não a ser eficientemente 

implementado (NP ISO 22000:2005). 

2.4.3.3. Melhoria contínua 

Para uma melhoria contínua e eficácia de um sistema de gestão de segurança dos 

alimentos é essencial que a gestão de topo incentive e assegure a comunicação, a 

avaliação dos resultados individuais e de verificação, a validação das ações corretivas, 
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a validação das medidas de controlo e a atualização do sistema de segurança dos 

alimentos. Este conceito de melhoria contínua está ligado ao referencial NP ISO 

22000:2005 sendo contudo uma indicação a seguir mesmo quando apenas está 

implementado um sistema HACCP e contribuindo para a sua revisão e melhoria da sua 

eficácia no controlo da segurança dos alimentos. 

2.4.3.4. Vantagens e inconvenientes do sistema HACCP na indústria 

queijeira 

A implementação do sistema HACCP em unidades de pequena e média dimensão de 

processamento de produtos prontos a comer, como é o caso dos queijos, é de fulcral 

importância para a saúde pública visto que o segmento é maioritariamente composto 

por uma variedade de pequenas e médias empresas que fornecem uma grande parte da 

população. 

Sendo o sistema HACCP um programa sistemático e específico, baseado num modelo 

proactivo e preventivo, este transmite ao consumidor a confiança que está diante de 

alimentos seguros. 

Os diversos procedimentos utilizados no processamento de alimentos envolvem várias 

fases que vão desde a produção ou aquisição de matérias-primas até à elaboração do 

produto final. Ao longo de todo o processo podem ocorrer variadas falhas que se 

repercutirão mais tarde no produto final, podendo ter consequências graves e pôr em 

risco a saúde dos consumidores. A análise de risco tem como objetivo a identificação de 

todas as áreas sensíveis, suscetíveis de criar uma situação de perigo, aquando do 

consumo, e obriga a um estudo pormenorizado de toda a cadeia de produção (Chambel, 

et al, 2002). 

Chambel et al., (2002), referem que o carácter preventivo do sistema conduz a inúmeras 

vantagens face aos tradicionais sistemas de controlo de qualidade, uma vez que 

constitui uma base sólida sobre a qual assentam programas de higiene dos alimentos 

ao longo de todo o processo e centrando a sua atuação nos PCC’s. Desta forma, a 

implementação do sistema HACCP permite diminuir o número de ensaios a efetuar, 

facilitando o controlo dos perigos e, caso necessário, permite atuar rapidamente com os 

meios técnicos adequados, evitando quebras, produtos não-conformes, perdas de 

produto, reclamações, prejuízo da imagem e risco para os consumidores. Na verdade, 

os registos e toda a documentação associada ao sistema, perante qualquer acidente 

alimentar, evidenciam que se fizeram todos os esforços e se tomaram todas as 

precauções e diligências necessárias para prevenir problemas onde o objetivo é 

produzir um produto seguro (Chambel et al., 2002). 
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Para além da confiança assumida pelo consumidor, o HACCP permite melhorar a 

relação entre a organização e os organismos competentes de inspeção, proporcionando 

um clima de maior confiança (Chambel et al., 2002). 

A principal vantagem deste sistema é que enquanto os sistemas tradicionais se baseiam 

na inspeção, o HACCP baseia-se na prevenção. O HACCP utiliza processos de 

identificação e de intervenção, de avaliação e de verificação, o que o torna 

perfeitamente integrável num sistema de qualidade (Chambel et al., 2002). 

Segundo os mesmos autores, o HACCP pode não ter sempre como resultado medidas 

de controlo que vão eliminar por completo todos os problemas de segurança, mas 

disponibiliza informação que pode ser utilizada para determinar qual a melhor forma de 

controlar os perigos que subsistem. Essa informação, gerida corretamente, permite 

minimizar ao máximo esses perigos. 
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3. Avaliação das Boas Práticas na Indústria Queijeira  

3.1. Objetivos  

Com o presente trabalho pretendeu-se obter informações relativamente a boas práticas 

de fabrico (BPF) e boas práticas de higiene (BPH) no setor da Indústria Queijeira, desde 

a produção da matéria-prima, o leite, passando pelas explorações leiteiras, até à 

obtenção do produto final, o queijo. 

Para tal, e relativamente às explorações pecuárias, pretendeu-se: 

 Estudar as características higiénicas da exploração produtora de leite que 

fornece a queijaria Miguel Frade da Silva; 

 Averiguar, através de inquérito, as boas práticas postas em prática em algumas 

explorações produtoras de leite destinado a produzir queijo. 

Na queijaria tradicional Miguel Frade da Silva, pretendeu-se: 

 Conhecer a qualidade higiénica do leite fornecido à queijaria MFS, assim como 

alguns fatores que podem influenciar a variação dessa qualidade, através de 

auditoria e análises microbiológicas, para controlo de fornecedores; 

 Conhecer a higiene do processo de fabrico do queijo na queijaria MFS 

relacionando-o com as boas práticas implementadas; 

 Elaborar sugestões de correções a promover na queijaria MFS fazendo revisão 

do sistema HACCP implementado, para melhoria contínua. 

E por último, relativamente às restantes unidades fabris visitadas pretendeu-se: 

 Averiguar critérios de BPF e BPH de algumas queijarias. 
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3.2. Materiais e Métodos 

3.2.1. Avaliação de boas práticas de higiene em explorações 

pecuárias e em queijarias 

3.2.1.1. Caracterização das explorações e empresas auditadas  

Foram visitadas 5 explorações produtoras de leite de pequenos ruminantes, 4 delas 

localizadas na região da Beira Baixa e apenas 1 na região de Mafra (Figura 3.1). Quanto 

às unidades fabris, foram visitadas 7, sendo 5 delas localizadas na região da Beira 

Baixa, região de produção de queijos de excelência como os Queijos da Serra, e 2 

localizadas na região de Mafra, mais precisamente na localidade de Montemuro, 

localidade também com tradição no fabrico de queijos (Figura 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - Localização das unidades fabris e explorações visitadas (a vermelho-escuro as 

localizadas na Beira Baixa e a azul as localizadas em Mafra) 
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As tabelas 3.1. e 3.2. fazem, respetivamente, uma sumária caracterização das 

explorações e unidades fabris visitadas. 

 

 

Nas explorações visitadas foi possível acompanhar todas as tarefas diárias que vão 

desde o maneio animal, à ordenha e higienização das instalações. 

Nas unidades fabris foi possível acompanhar alguns procedimentos realizados durante o 

dia de laboração, como a chegada do leite à unidade, seu processamento e 

higienização das instalações. 

 

 

 

 

 

Tabela 3.2 - Caracterização das unidades fabris visitadas 

 

 

Tabela 3.1 - Caracterização das explorações visitadas 
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3.2.1.2. Lista de verificação para auditoria de boas práticas em explorações 

pecuárias e queijarias  

Para a realização de auditoria de avaliação de boas práticas de fabrico (BPF) e boas 

práticas de higiene (BPH) a explorações produtoras de leite e as unidades fabris da 

indústria queijeira, conceberam-se duas checklists relativas a BPF e BPH baseadas no 

Codex alimentarius e em Códigos de Boas Práticas, as quais continham respetivamente 

61 e 68 questões (requisitos) compiladas em 5 secções cada. 

A checklist para as explorações pecuárias (Anexo A), apresenta secções que dizem 

respeito ao maneio animal, à saúde dos animais, à higiene na ordenha, ao 

armazenamento e transporte do leite e à documentação e manutenção de registos. 

Quanto à caracterização de cada produtor pretendeu-se averiguar quantos animais 

possuíam, fontes de rendimentos e número de funcionários que empregavam. 

A checklist para as unidades fabris (Anexo B) apresenta secções referentes aos 

edifícios e instalações, instalações sanitárias, equipamentos, higiene e sanificação e 

produção e controlo do processo. 

Pretendeu-se caracterizar as unidades fabris quanto à sua inserção, à sua dimensão, 

número de trabalhadores empregados e tipo de queijos produzidos. 

Cada secção inclui vários itens (questões de resposta fechada com “sim” e “não”), 

baseados em diversos textos relacionados com higiene alimentar (CAC/RCP 57, 2004). 

As checklists foram previamente testadas numa exploração de ovinos e numa pequena 

queijaria tradicional sendo realizados os ajustes necessários, nomeadamente a 

supressão de questões repetidas e a reformulação de outras. 

Cada auditoria incluiu uma visita às explorações ou unidades fabris durante um dia, e 

acesso a documentos/registos relativos às BPF e BPH implementadas. Foram também 

registados os procedimentos e informações relevantes observados aquando das visitas. 

A realização das auditorias às unidades fabris em estudo, teve assim, como principal 

objetivo, conhecer de forma aprofundada a estrutura interna existente, sobre a qual 

assentam todas as atividades das empresas, nomeadamente no que diz respeito à 

segurança dos alimentos e à gestão, controlo e comunicação do risco alimentar.  

3.3. Verificação e melhoria contínua aplicada ao sistema de 

segurança alimentar implementado numa queijaria 

Uma das funções da equipa HACCP consiste no planeamento e implementação dos 

processos necessários para a validação das medidas de controlo tal como realizar a 

verificação do sistema de Gestão da Segurança Alimentar (NP ISO 22000:2005). Assim, 

pretendeu-se, na queijaria Miguel Frade da Silva, efetuar uma avaliação do sistema 
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implementado, fazer a análise de dados recolhidos e sugerir melhorias. Efetuou-se 

nesta unidade uma auditoria com recurso à checklist elaborada para estabelecer um 

diagnóstico da situação e realizaram-se várias recolhas de amostras em diferentes dias 

de fabrico para análises microbiológicas. 

3.4. Descrição da queijaria Miguel Frade da Silva 

O presente trabalho baseou-se maioritariamente na queijaria MFS, localizada na região 

de Mafra, na localidade de Montemuro. Trata-se duma pequena unidade familiar, com 

apenas 4 trabalhadores a cargo da produção e 2 trabalhadores a cargo da distribuição e 

comercialização, na qual se labora 6 dias por semana, das 6h às 14.30h e das 15.30h 

as 17.30h. Esta unidade, ao longo de todo o ano, produz artesanalmente queijo fresco 

de ovelha, queijo curado de ovelha, requeijão de ovelha, e apenas uma vez por semana 

queijo fresco de cabra. A principal matéria-prima, o leite, é proveniente de uma 

exploração de cerca de 300 ovinos, também propriedade do dono da queijaria, e 

localizada a poucos quilómetros da queijaria, e de mais duas explorações de ovinos e 

caprinos, de menor dimensão, também localizadas na região. Esta unidade pratica 

também a entrepostagem de outros queijos da região. 

A tradição queijeira na região de Montemuro é já antiga, remontando aos anos 60 do 

séc. XX. Os queijos frescos eram produzidos pelas mulheres da aldeia a partir de leite 

de ovelha e de cabra, sendo posteriormente vendidos de porta em porta, quer na então 

Vila de Loures, quer mesmo em Lisboa. 

Os queijos frescos, à data, eram transportados em caixas de madeira com prateleiras, 

sendo ali colocados com muito cuidado para não se partirem e ficarem direitos. 

Com o passar dos anos, esta tornou-se uma indústria com alguma dimensão e de 

enorme importância para a região, existindo hoje várias fábricas, umas pequenas e 

familiares, como é o caso da queijaria MFS, e outras de maior dimensão. 

 

3.5. Definição dos produtos da queijaria Miguel Frade da Silva 

O queijo fresco de ovelha produzido pela queijaria MFS é o “produto não maturado 

obtido por dessoramento lento após coagulação enzimática de leite de ovelha” (Cristina, 

2009). 

Já o queijo curado produzido pela queijaria MFS pode definir-se por “produto curado, de 

consistência variável, obtido por coagulação e dessoramento do leite de ovelha” 

(Cristina, 2009). 
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3.5.1. Recolha, transporte e armazenamento do leite 

Na queijaria MFS, parte do leite utilizado no fabrico do queijo, é proveniente de um 

rebanho pertencente ao proprietário da queijaria, enquanto o restante provém de dois 

fornecedores externos.  

A qualidade de todo o leite utilizado é averiguada com recurso a envio de amostras para 

laboratório externo. 

O leite proveniente do rebanho do proprietário é refrigerado em tanque no máximo 

durante 24 horas após cada ordenha (Figura 3.2.), até ser processado, enquanto o leite 

proveniente dos outros dois fornecedores é processado imediatamente a seguir à 

ordenha. 

 

3.5.2. Receção do leite 

Na unidade de fabrico em estudo, receciona-se 5 dias por semana, leite de ovelha, e 

apenas 1 dia por semana leite de cabra (Figura 3.3). Ambos os leites chegam à unidade 

em bilhas de alumínio exclusivas para esse fim, procedendo-se ao registo da 

quantidade e temperatura de todo o leite rececionado. 

De seguida procede-se à trasfega com simultânea filtração através de um pano 

adequado para retenção de sujidade, impurezas e redução da quantidade de 

microrganismos. Naquele momento é também realizada uma avaliação organolética do 

leite rececionado, no sentido de detetar eventuais anomalias.  

Figura 3.2 - Máquina de ordenha mecânica com tanque de armazenamento acoplado de uma 
das explorações de onde é proveniente o leite utilizado na queijaria MFS 

 

(Gentilmente cedido por Miguel Frade da Silva) 
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3.5.3. Processo de fabrico  

Na queijaria MFS a pasteurização é realizada com recurso a um pasteurizador de 

placas, de forma contínua (Figura 3.4).  

De seguida, o leite pasteurizado sai do pasteurizador, a uma temperatura de 28/29ºC e 

é novamente filtrado e colocado numa tina de inox. 

 

No caso do queijo fresco é-lhe adicionado cálcio (cerca de 25mL por 100L de leite), e 

cerca de 20-30 minutos depois coalho líquido de origem microbiana.  

Após a coagulação, que ocorre em aproximadamente 60 minutos, procede-se ao corte 

manual da coalhada com o auxílio de uma lira. Após o corte da coalhada, é-lhe 

adicionado sal e é revolvida manualmente. Na queijaria MFS é utilizado sal refinado, ou 

Figura 3.4 - Pasteurizador de placas da queijaria MFS 

 

(Gentilmente cedido por Miguel Frade da Silva) 

 

Figura 3.3 - Receção do leite na queijaria MFS 

 

(Gentilmente cedido por Miguel Frade da Silva) 
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seja, sal dissolvido em água, pasteurizado e filtrado o qual se encontra armazenado 

num recipiente plástico fechado e em local apropriado. 

De seguida a massa é dessorada com auxílio de panos próprios para o efeito.  

Por fim realiza-se a moldagem, a massa é colocada em cinchos montados em 

multimoldes que conferem a forma final ao produto. Após todos estes passos a massa 

continua em dessoramento, escoando o soro através dos multimoldes. Esse 

dessoramento dá-se mais ou menos por 15 minutos e de seguida procede-se a um 

arrefecimento rápido em câmaras de refrigeração. 

No caso dos queijos curados, após a pasteurização e filtração, é adicionado ao leite 

cálcio e fermentos láticos e só posteriormente o coalho líquido microbiano. 

 Após a coagulação, procede-se ao corte manual da coalhada com o auxílio de uma lira. 

Após o corte da coalhada, é-lhe adicionado sal e esta é revolvida manualmente.  

De seguida a massa é dessorada com auxílio de panos próprios para o efeito.  

Por fim realiza-se a moldagem, a massa é colocada em cinchos montados em 

multimoldes que conferem a forma final ao produto. Após todos estes passos a massa 

continua em dessoramento, escoando o soro através dos multimoldes. Esse 

dessoramento dá-se mais ou menos por 15 minutos e de seguida procede-se a um 

arrefecimento rápido em câmaras de refrigeração. 

Nos fluxogramas das Figuras 3.5 e 3.6 resumem-se todas as etapas de fabrico de queijo 

fresco e queijo curado na queijaria MFS. 
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Figura 3.5 - Fluxograma de fabrico do queijo fresco da queijaria MFS (Cristina, 2009) 

 

 

* - Não se aplica ao leite rececionado e que segue diretamente para o fabrico 

** - Não se aplica aos queijos vendidos à porta da fábrica 
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Figura 3.6 - Fluxograma de fabrico do queijo curado da queijaria MFS (Cristina, 2009) 

 

 

* - Não se aplica ao leite rececionado e que segue diretamente para o fabrico 

** - Não se aplica aos queijos vendidos à porta da fábrica 
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3.6. Verificação do Sistema de Segurança Alimentar 

implementado 

3.6.1. Controlo analítico  

3.6.1.1. Colheita de amostras 

Durante 4 meses decorrentes entre setembro e dezembro de 2014 foram recolhidas 

semanalmente amostras para controlo higiénico do leite, de manipuladores, de 

superfícies e de algumas etapas do processo. A recolha das amostras para análise 

microbiológica foi realizada de acordo com o descrito na NP 1828 (1982). 

 Recolha em frasco esterilizado de cerca de 50mL de leite cru de ovelha do 

tanque de armazenamento; 

 Recolha de amostras com recurso a zaragatoas com meio de conservação a 

partir da superfície das luvas (de um) dos trabalhadores envolvidos no processo 

de fabrico do queijo. A colheita foi realizada em luvas em laboração e em luvas 

após a higienização e secagem ao ar, com especial atenção nas zonas 

correspondentes à palma das mãos e espaços interdigitais; 

 Recolha de amostras das superfícies de trabalho onde se dá o fabrico do queijo, 

nomeadamente repartidores em laboração e repartidores previamente 

higienizados e secos ao ar. Procedeu-se à colheira da amostra com recurso a 

zaragatoas com meio de conservação e delimitadores para assegurar a correta 

área de colheita, cerca de 100 cm2. A utilização de zaragatoas foi realizada 

tendo em conta a Decisão da Comissão 471/2001; 

 Recolha de amostra para interior de saco de plástico esterilizado de cerca de 

250g, de coalhada de queijo fresco e de queijo curado; 

 Recolha de amostra para o interior de saco de plástico esterilizado de cerca de 

250g de produto acabado de queijo fresco e de queijo curado. 

Todas as amostras foram devidamente identificadas com a designação do conteúdo 

recolhido, foram acondicionadas em arca térmica refrigerada e transportadas, para 

imediato processamento, para o Laboratório de Microbiologia Alimentar da Faculdade 

de Medicina Veterinária onde foram preparadas de acordo com a NP 1829 (1982).  
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3.6.1.2. Metodologia 

3.6.1.2.1. Preparação da amostra para análise 

Procedeu-se à medição de 1mL de leite ao qual foram adicionados 9mL de soluto 

diluidor, solução de triptona-sal esterilizada.  

As zaragatoas, tanto das superfícies como das luvas, foram colocadas em tubos 

contento 9mL de soluto diluidor, solução de triptona-sal esterilizada.  

Quanto à coalhada de queijo fresco e de queijo curado, pesaram-se assepticamente 10g 

de cada uma, e adicionaram-se 90mL de triptona-sal esterilizada. Fez-se a 

homogeneização da amostra com recurso a um homogeneizador peristáltico Stomacher 

(Stomacher Lab-Blender 400). 

Relativamente ao produto acabado, de queijo fresco e de queijo curado, pesou-se 

também assepticamente 10g de cada um, e adicionou-se 90mL de triptona-sal 

esterilizada. Homogeneizou-se com recurso a um homogeneizador peristáltico 

Stomacher. 

Seguidamente realizaram-se diluições decimais, tantas quantas consideradas 

necessárias, seguindo a técnica descrita na NP 3005 (1985). 

Pesou-se ainda, de forma asséptica, amostras de 25g de queijo fresco e 25g de queijo 

curado às quais se juntou 225mL de meio Fraser I sendo seguidamente 

homogeneizadas no Stomacher. 

Também foram pesadas, de forma asséptica, amostras de 25g de queijo fresco e 25g de 

queijo curado às quais se juntaram 225mL de água peptonada tamponada sendo 

também seguidamente homogeneizadas no Stomacher. 

3.6.1.2.2. Contagem de Microrganismos Aeróbios a 30ºC 

Esta determinação foi efetuada em todas as amostras colhidas. Foi retirado 1mL 

assepticamente da suspensão inicial e de todas as diluições decimais que se colocaram 

em placas de Petri. De seguida adicionou-se o meio de cultura TGA (Triptona Glucose 

Extrato Agar – Scharlau, Espanha) fundido e arrefecido. Esperou-se pela solidificação 

do meio e de seguida colocaram-se as placas a incubar em estufa a 30ºC por 48 horas. 

Passadas as 48 horas (Figura 3.7), procedeu-se à contagem de colónias, sendo o 

resultado desta contagem expresso em unidades formadoras de colónias por mL 

(ufc/mL) para o caso do leite, por grama no caso do queijo (ufc/g), por unidade de área 

no caso das amostras recolhidas das superfícies (ufc/cm2) e por mão relativamente às 

colhidas na superfície das luvas (ufc/mão). Esta metodologia foi baseada na NP 4405 

(2002). 
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3.6.1.2.3. Contagem e Pesquisa de Coliformes 

A contagem de coliformes foi realizada para as amostras colhidas nas superfícies das 

luvas em laboração, higienizadas e em repartidores em laboração e higienizados e 

amostras de coalhada de queijo fresco e curado e em produto acabado de queijo fresco 

e curado. Foi retirado 1mL assepticamente da suspensão inicial e de todas as diluições 

decimais e fez-se sementeira por incorporação em placa em meio de MacConkey Agar 

(Scharlau, Espanha). Incubaram-se a 37ºC por 48 horas. Passadas as 48 horas, (Figura 

3.8), procedeu-se à contagem de colónias, sendo o resultado desta contagem expresso 

por unidade de área no caso das amostras recolhidas das superfícies (ufc/cm2) e por 

mão relativamente às colhidas na superfície das luvas (ufc/mão). Esta metodologia foi 

baseada na NP 1935 (1986). 

 

A pesquisa de coliformes, foi efetuada em luvas em laboração e higienizadas assim 

como em repartidores em laboração e higienizados. 

Para tal procedeu-se à sementeira de 1mL da suspensão inicial e respetivas diluições 

decimais em tubos de ensaio, contendo tubos de Durham, com meio de cultura seletivo 

Figura 3.7 - Placa de Petri relativa à contagem de microrganismos aeróbios a 30ºC em queijo 

fresco da queijaria MFS 

 

Figura 3.8 - Placa de Petri relativa à contagem de coliformes em queijo curado e queijo fresco 
da queijaria MFS 
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Caldo Verde Brilhante (Scharlau, Espanha); de seguida procedeu-se à incubação a 

30°C durante 48h. Após a incubação verificou-se se havia formação de gás por 

fermentação da lactose do meio de cultura (Figura 3.9). Esta metodologia foi baseada 

na NP 2164 (1983). 

 

3.6.1.2.4. Contagem e Pesquisa de Escherichia coli 

A contagem de Escherichia coli foi efetuada nas amostras de coalhada de queijo fresco 

e de queijo curado e em produto acabado de queijo fresco e de queijo curado. Volumes 

de 1mL da suspensão inicial e das diluições foram colocadas em placas de Petri, aos 

quais se adicionou o meio de cultura, Tergitol (Scharlau, Espanha) deixando solidificar. 

De seguida colocaram-se as placas a incubar na estuda a 44,5ºC durante 24 horas. O 

resultado da contagem das colónias foi expresso em ufc/g. Este procedimento baseou-

se na NP 4396 (2002). 

A pesquisa de E.coli em luvas e repartidores foi efetuada por repicagem a partir de cada 

um dos tubos de Caldo Verde Brilhante (Scharlau, Espanha) que apresentaram 

resultado positivo na pesquisa de bactérias coliformes, retirando uma ansa com cultura 

para novo tubo de ensaio com Caldo Verde Brilhante e outra para tubo de ensaio com 

água peptonada. De seguida incubou-se a 44,5°C durante 48h.  

Por fim procedeu-se à verificação da produção de gás no meio de cultura Caldo Verde 

Brilhante e de produção de indol na água peptonada após a adição de reagente de 

Kovacs (Scharlau, Espanha) (Figura 3.10). Esta metodologia foi baseada na NP 2308 

(1986). 

 

 

 

Figura 3.9 - Tubos de ensaio com meio de cultura seletivo Caldo de Verde Brilhante para 
pesquisa de coliformes em luvas higienizadas e luvas em laboração e para repartidores 

higienizados e repartidores em laboração 
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3.6.1.2.5. Contagem de Estafilococos coagulase positivos 

Foi efetuada contagem nas amostras de coalhada de queijo fresco e curado e em queijo 

fresco e queijo curado. As suspensões iniciais e as respetivas diluições foram 

inoculadas no meio Baird Parker (Scharlau, Espanha). De seguida colocaram-se as 

placas a incubar na estufa a 37ºC durante 48 horas. Passadas as 48 horas, (Figura 

3.11), procedeu-se à contagem de colónias, sendo o resultado desta contagem 

expresso em unidades formadoras de colónias por grama (ufc/g). No caso de existirem 

colónias suspeitas procedia-se à prova da coagulase. Este procedimento baseou-se na 

NP 2260 (1986). 

 

Figura 3.11 - Placa de Petri relativa à contagem de estafilococos coagulase positivos em queijo 
curado e fresco da queijaria MFS 

  

Figura 3.10 - Tubos de ensaio com meio de cultura seletivo Caldo de Verde Brilhante e tubos 
de ensaio com água peptonada para pesquisa de E.coli em luvas higienizadas e luvas em 

laboração e em repartidores higienizados e repartidores em laboração 
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3.6.1.2.6. Pesquisa de Listeria monocytogenes 

Foi pesquisada Listeria monocytogenes nas amostras de coalhada de queijo fresco e de 

queijo curado e em queijos fresco e curado. Estas amostras foram previamente 

homogeneizadas em meio de enriquecimento primário, que consiste em 1/2 Fraser 

composto por Listeria Enrichment Broth Base according to Fraser (Scharlau, Espanha), 

por citrato férrico de amónio (Scharlau, Espanha) e por Listeria Selective Supplement for 

Secondary Enrichment (UVM II/Fraser) (Scharlau, Espanha), e colocou-se a incubar em 

estufa a 30ºC durante 24 horas.  

De seguida realizaram-se as repicagens, ou seja, do enriquecimento primário retirou-se 

1mL que se introduziu em tubo de ensaio contendo 10mL do meio de enriquecimento 

secundário Fraser (o qual difere do 1/2 Fraser pelo facto da concentração de acriflavina 

e do ácido nalidíxico ser o dobro que na do 1/2 Fraser), e retirou-se uma ansa que se 

semeou em superfície, em placa com meio “ALOA” (Listeria Agar according to Ottaviani 

& Agosti, Scharlau, Espanha). Trata-se de um meio destinado à pesquisa de Listeria 

monocytogenes. Por último, os tubos e as placas foram incubadas a 37ºC por 24 horas. 

Decorridas as 24 horas não se observaram quaisquer colónias características (azul 

turquesa com halo opaco) de Listeria monocytogenes. Do tubo de ensaio com 

enriquecimento secundário, retirou-se, assepticamente, uma ansa de cultura que se 

semeou em nova placa de “ALOA” a qual foi de seguida incubada a 37ºC durante 24 

horas. Decorrido este tempo também aqui não se verificaram quaisquer colónias 

características (Figura 3.12) 

Os resultados foram expressos em “positivo” ou “negativo” em 25g de amostra.  

O procedimento baseou-se na Norma ISO 11290-1 (1996). 

 

3.6.1.2.7. Pesquisa de Salmonella spp 

Foi pesquisada Salmonella spp nas amostras de coalhada de queijo fresco e queijo 

curado e no queijo fresco e no queijo curado. Estas foram previamente homogeneizadas 

Figura 3.12 - Placa de Petri relativa à pesquisa Listeria monocytogenes em queijo curado e 

fresco da queijaria MF 
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em meio Água Peptonada Tamponada que se colocou a incubar em estufa a 37ºC 

durante 24 horas.  

De seguida realizaram-se as repicagens, retirando-se 1mL do enriquecimento primário 

que se introduziu em tubo de ensaio contendo 10mL do meio RVS (Caldo Rappaport 

Vassiliadis Soja, Scharlau, Espanha) e outro em tubo de ensaio contendo 10mL do meio 

MKTT (Caldo Tetrationato de Kauffmann com novobiocina, Scharlau, Espanha), os 

quais se incubaram a 42ºC por 24 horas e a 37ºC por 24 horas respetivamente. 

Passadas as 24 horas necessárias retirou-se uma ansa de cultura dos tubos que se 

semeou em superfície em placa com meio XLD (Agar Xilose Lisina Desoxicolato, 

Scharlau, Espanha), e com meio Hektoen (Agar Entérico de Hektoen, Scharlau, 

Espanha) para ambos os tubos, tendo-se de seguida procedido à incubação de ambas 

as placas a 37ºC por 24 horas. RVS e XLD, são meios para pesquisa de Salmonella 

spp.  

Decorridas as 24 horas não se observaram quaisquer colónias características de 

Salmonella spp (colónias verdes com centro negro no meio Hektoen e colónicas 

vermelhas, transparentes e com halo negro para o meio XDL).  

Os resultados foram expressos em “positivo” ou “negativo” em 25g de amostra.  

O procedimento baseou-se na Norma ISO 6579 (2002). 

3.7. Análise estatística 

Os dados recolhidos por intermédio das checklists foram analisados com recurso ao 

programa Microsoft Excel. A cada resposta “sim” foi atribuído um ponto e a cada 

resposta “não” foi atribuído zero pontos. De seguida foram elaborados os scores 

resultantes das pontuações obtidas e respetivos gráficos ilustrativos, recorrendo-se para 

tal às ferramentas de análise estatística e de desenho de gráficos do Microsoft Excel 

Também as análises microbiológicas foram analisadas com recurso ao programa 

Microsoft Excel, recorrendo às ferramentas de análise estatística. 
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4. Resultados e Discussão 

4.1. Avaliação de boas práticas de higiene em 5 explorações 

pecuárias e em 7 queijarias 

4.1.1. Explorações pecuárias 

Na produção primária, a qual engloba a exploração pecuária, a ordenha e o 

armazenamento do leite na exploração, é de especial importância o cumprimento de 

boas práticas, as quais são fundamentais para assegurar que o leite apresente 

características de segurança e qualidade (Veiga et al, 2009). 

Os resultados obtidos na avaliação dos inquéritos realizados aos produtores permitiram 

obter um panorama geral relativo às características higiénicas das 5 explorações 

visitadas. 

Os produtores visitados detinham efetivos de tamanho bastante variável (Figura 4.1), 

sendo que o efetivo de maior dimensão tinha cerca de 600 animais, no caso ovinos, e o 

de menor dimensão, apenas 82 animais, neste caso caprinos. 

 

 

 

Figura 4.1 - Número de animais existentes em cada exploração 
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Todos os produtores têm como principal fonte de rendimento a produção de leite e de 

carne, e 3 deles têm ainda produção agrícola. Apenas um produtor tem outra fonte de 

rendimento, em nada relacionada com a área da pecuária (funcionário público) (Figura 

4.2).  

 

Segundo o CAC/RCP 57 (2004), os locais de ordenha devem ser mantidos livres de 

animais indesejáveis cuja presença pode resultar na contaminação do leite. Nas 

explorações visitadas todos os produtores possuem espécies co-habitantes (Tabela 

4.1), sendo que algumas das espécies partilham as mesmas instalações, como 

estábulos e até locais de ordenha. O produtor da exploração 3 mantém os seus ovinos 

nas mesmas instalações com aves de capoeira; o produtor da exploração 4 mantém os 

seus ovinos e caprinos em conjunto, e por último o produtor da exploração 5 mantém 

nas mesmas instalações uma enorme variedade de espécies, partilhando o mesmo 

espaço caprinos, cães, suínos, equinos e aves de capoeira. Para além disto todos os 

produtores possuem cães, os quais mantém uma grande proximidade com as espécies 

produtivas. 

Figura 4.2 - Diferentes fontes de rendimento dos produtores visitados 
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Uma boa prática a adotar seria uma separação física entre as diferentes espécies com o 

intuito de evitar a transmissão de eventuais doenças ou contaminações cruzadas. 

As instalações onde são alojados os animais devem ser de fácil limpeza, especialmente 

áreas propícias à acumulação de sujidades. Segundo o CAC/RCP 57 (2004), os 

pavimentos devem ser construídos de modo a facilitar a drenagem de líquidos e uma 

adequada eliminação de resíduos. Tal como indica a Figura 4.3 existem dois produtores, 

das explorações 1 e 5, que possuem pavimento em ripado, pelo que conseguem uma 

limpeza mais facilitada das instalações. No caso dos produtores que possuem 

pavimento em cimento, produtor 2, 3 e 4, a limpeza torna-se mais difícil, pois implica um 

maior cuidado e frequência na higienização das instalações.  

Os animais não se encontram em nenhum caso em contato direto com o pavimento, 

todos os produtores utilizam material de cama nos seus estábulos. Quatro produtores, 1, 

2, 3 e 5, utilizam palha para a cama dos seus animais e apenas um, o produtor 4, 

recorre a uma mistura de mato e palha. A palha é um material adequado às camas dos 

animais visto que possui um bom poder absorvente e portanto tem capacidade de 

manter as camas secas durante um período de tempo considerado adequado. No 

entanto, apesar da palha ser um bom material, a remoção regular das camas não deve 

ser descurada por forma a prevenir um ambiente propício ao desenvolvimento de 

microrganismos patogénicos associados frequentemente a mamites. 

Para abeberamento dos animais, (Figura 4.4), constatou-se que os produtores 1, 2 e 3 

utilizam água de rede, a qual, em princípio, apresenta uma potabilidade assegurada. Já 

os produtores 4 e 5 recorrem a água de furo e para garantir a sua potabilidade, fazem 

análises regulares de monitorização da mesma. 

Figura 4.3 - Pavimento dos estábulos das explorações 
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Para alimentação dos animais (Figura 4.5.) verificou-se que todos os produtores 

recorrem a pastos naturais. No entanto, utilizam também a suplementação com 

concentrado e apenas dois recorrem a feno. A armazenagem correta, em local fechado, 

dos alimentos para os animais é de grande importância visto que estes podem ser 

contaminados com variados fungos, potencialmente produtores de toxinas nocivas para 

os animais (Veiga et al., 2009). Todos os produtores visitados guardavam o alimento 

destinado aos animais em local apropriado e devidamente protegido de contaminações. 

O Regulamento (CE) nº 183/2005 refere que deverão ser aplicadas medidas, sempre 

que necessário, de controlo de pragas, e que as áreas e contentores de 

armazenamento devem ser mantidos limpos e secos de modo a evitar contaminações 

cruzadas.  

Na aquisição de novos animais, os produtores devem assegurar que não compram 

animais passíveis de introduzir doenças nos seus rebanhos. Podem ainda colocar os 

animais adquiridos em quarentena, durante cerca de 3 semanas (Brito, Madanelo & 

Lima, 2004). Os produtores 2, 3, 4 e 5 que adquirem animais, disseram ter como 

principal requisito para a sua aquisição o estatuto indemne de brucelose. Apenas o 

Figura 4.4 - Origem da água utilizada para abeberamento dos animais 
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Figura 4.5 - Diferentes alimentos providenciados aos animais 
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produtor 1 afirmou não comprar animais evitando assim a introdução de possíveis 

doenças no seu efetivo.  

Todos os produtores inquiridos conheciam o estatuto de brucelose das suas 

explorações, pelo que os produtores das explorações 1 e 2, afirmaram ser “oficialmente 

indemne” e os produtores das explorações 3, 4 e 5, “indemne” à brucelose. 

No garantir da saúde dos animais devem ser tomadas todas as providências para 

prevenir doenças, sendo a separação de animais doentes dos saudáveis uma medida a 

adotar (CAC/RCP 57, 2004).  

De todos, apenas o produtor da exploração 4, assume não ter como separar os animais 

doentes. Em termos de saúde das fêmeas a deteção de mamites é fundamental. 

Apenas dois dos cinco produtores, os produtores das explorações 3 e 4, assumem ter 

detetado mamites no ano transato, no entanto é necessário interpretar estes dados com 

precaução, visto que isto poderá não ser sinónimo de bom estado de saúde do úbere, 

mas sim de mamites subclínicas. As mamites subclínicas são as mais frequentes e de 

difícil interpretação tanto por observação como por palpação (Brito et al., 2004). O 

produtor da exploração 3, afirma ter tido “gota negra”, referindo-se talvez a mamite por 

Staphylococcus spp, os quais são os agentes patogénicos mais frequentemente 

indicados como responsáveis por infeções intramamárias em pequenos ruminantes. 

Verificou-se que todos os produtores procedem à aplicação de medicamentos 

veterinários sem a presença do Médico Veterinário (MV), ainda que todos ressalvem 

que os medicamentos aplicados foram receitados pelo MV assistente da exploração. Os 

medicamentos veterinários aplicados aos animais devem ser adequados e devem ser 

aplicados apenas os necessários para efeitos terapêuticos ou profiláticos, devendo 

sempre ser respeitado o intervalo de segurança no sentido de evitar resíduos de 

medicamentos e salvaguardar a segurança dos alimentos e a Saúde Pública (Veiga et 

al., 2009). 

O local onde se realiza a ordenha deve ser construído de forma a minimizar ou a evitar 

a contaminação do leite. A minimização da contaminação do leite durante a ordenha 

requer que sejam aplicadas práticas higiénicas adequadas relativamente a temas como 

a pele do animal, o equipamento ou utensílios de ordenha, o manipulador e o ambiente 

em geral CAC/RCP 57 (2004). 

Todos as explorações visitadas detinham uma sala de ordenha com a adequada 

separação entre a área prevista para esse fim e o local onde os animais se encontram 

estabulados, no sentido de prevenir eventuais contaminações do leite. 

Apenas o produtor da exploração 2 não recorria à ordenha mecânica. Este produtor, 

surpreendentemente, referiu que possuía todo o equipamento necessário para realizar 

ordenha mecânica e que já o havia utilizado no passado, tendo-o posteriormente 



55 
 

abandonado porque explicava que quando utilizava a ordenha mecânica verificava um 

maior número de casos de mamite no seu efetivo e um leite de pior qualidade. Uma 

ordenha mecânica não significa necessariamente que o leite produzido tenha melhor 

qualidade, já que a incorreta utilização ou incorreta higienização das tubagens do 

equipamento de ordenha pode originar uma fonte de contaminação, o que poderá ter 

acontecido no caso deste produtor.  

A limpeza do úbere deverá ser efetuada, quando necessário, antes da ordenha, 

utilizando-se para isso uma toalha individual de papel (Brito et al., 2004), no entanto 

nenhum dos produtores visitados realizava esta tarefa. Visto que os primeiros jatos de 

leite correspondem sempre ao leite mais contaminado dever-se-ia, antes de iniciar a 

ordenha, proceder à sua eliminação para um recipiente de cor escura, sem esguichar 

para o chão ou para as mãos (Brito et al., 2004), no entanto esta prática não era 

realizada por nenhum dos produtores das explorações visitadas. 

O aspeto normal do leite deve ser monitorizado pelo produtor, detetando as anomalias 

organoléticas e físico-químicas do leite de cada animal (CAC/RCP 57, 2004). Todos os 

produtores afirmam verificar as características do leite aquando da ordenha, 

demonstrando assim preocupação com a respetiva qualidade. 

Se o leite não apresentar características normais, não deverá ser utilizado. A Figura 4.6 

indica o modo de eliminação do leite anormal pelos produtores. Todos eles afirmam 

rejeitar o leite quando tal acontece, deitando-o para a terra ou dando-o aos cães, o que 

poderá conduzir a eventual contaminação ambiental no caso do leite eliminado para a 

terra, ou resultar na propagação de doenças quando reaproveitado na alimentação de 

outros animais. A eliminação do leite anormal no esgoto, seria o procedimento mais 

correto visto tratar-se de um leite com elevada carga microbiana.  

Se os animais apresentarem sintomas clínicos de doença devem ser ordenhados no fim 

e o seu leite não deverá ser utilizado (CAC/RCP 57, 2004). Esta prática é realizada por 

Figura 4.6 - Modo de eliminação do leite anormal 
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todos os produtores visitados, os quais evitam desse modo a propagação de doenças 

mamárias entre os animais. Este leite deverá também ser eliminado do modo já referido 

anteriormente.  

Após a ordenha, seria uma boa prática, mergulhar o teto até à base do úbere num 

desinfetante adequado para a sua desinfeção (Brito et al., 2004), no entanto nenhum 

dos produtores põe em prática esta medida, não a considerando importante na 

salvaguarda da saúde do úbere. 

Segundo CAC/RCP 57, (2004), o equipamento de ordenha deve ser cuidadosamente 

limpo e desinfetado após cada ordenha, devendo também ser seco quando necessário. 

Na higienização dos equipamentos deverá recorrer-se primeiro à utilização de 

detergente, de seguida à utilização desinfetante para a eliminação ou redução de 

microrganismos e detergente para remoção de gorduras e outros detritos. Também a 

água utilizada na lavagem deverá ser de qualidade apropriada de modo a não 

contaminar o leite (CAC/RCP 57, 2004). Tal como referido, 3 explorações recorriam a 

água de rede, que em princípio é potável e não apresenta perigo, as restantes duas 

explorações recorrem a água de poço, efetuando análises regulares no sentido de 

assegurarem a sua potabilidade. 

Quanto à manutenção da máquina de ordenha todos os produtores afirmam realizar a 

sua correta higienização após o término da ordenha, ou seja, duas vezes por dia.  

No que diz respeito à limpeza da sala de ordenha três produtores das explorações 1, 2 e 

4 afirmam proceder à sua limpeza diariamente, ao final do dia; e dois, os das 

explorações 3 e 5, referiram apenas proceder à limpeza uma vez por semana (Figura 

4.7). Todos os produtores disseram utilizar água, detergente e desinfetante, na 

higienização da sala de ordenha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ordenhador deverá utilizar vestuário adequado e limpo no início de cada ordenha 

(CAC/RCP 57, 2004). Apenas o produtor 1 utilizava simultaneamente fato de macaco, 

Figura 4.7 - Frequência da limpeza da sala de ordenha 
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avental, botas, barrete e luvas. Todos os outros utilizavam roupa do dia-a-dia 

complementada com botas, barrete, luvas ou avental, tal como indica a Tabela 4.2. 

 

A ordenha não deve ser realizada por pessoas que apresentem feridas abertas nas 

mãos, braços e antebraços. Ao inquirir sobre esta prática, todos os produtores afirmam 

que se tal se verificar o pessoal em questão não realiza a ordenha, exceto o produtor 4 

que apontou o uso de luvas como medida para contornar o problema. 

O pessoal que efetua a ordenha deve manter um elevado nível de higiene pessoal 

devendo por isso, antes de iniciar a ordenha e com frequência durante a operação, lavar 

as mãos e antebraços até ao cotovelo (CAC/RCP 57, 2004). A Figura 4.8 indica o 

método de higienização das mãos antes da ordenha. Apenas o produtor 1 higienizava 

corretamente as mãos recorrendo a água, detergente e desinfetante, promovendo assim 

a eliminação de bactérias e a remoção de detritos. 

Figura 4.8 - Modo de higienização das mãos antes da ordenha 
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Tabela 4.2 - Vestuário utilizado pelos produtores aquando da ordenha 
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O produtor 2 higienizava as mãos apenas com recurso a água e detergente, o produtor 

4 utiliza apenas água, e os produtores 3 e 5 confessam não fazer qualquer tipo de 

higienização. 

Todos os produtores inquiridos utilizavam no armazenamento do leite recipientes em 

metal (inox ou alumínio), os quais apresentam vantagem sobre os de plásticos, visto 

que estes últimos podem danificar-se com maior facilidade, ganhando riscos ou mossas 

que podem dificultar a higienização. Com efeito, a correta higienização dos recipientes, 

é, independentemente do material de que são constituídos, fundamental.   

Quanto à lavagem do recipiente de armazenamento do leite, todos os produtores dizem 

proceder à sua higienização após a recolha do leite, no entanto um deles afirmou 

também executá-la antes de colocar o leite. 

A Figura 4.9 indica a frequência com que realizam a higienização. 

 

Das cindo explorações visitadas, os produtores das explorações 1, 2 e 4, higienizam os 

recipiente de recolha do leite com recurso a água, detergente e desinfetante, sendo que 

os restantes dois, apenas higienizam com água e detergente. Estes últimos produtores 

deverão melhorar a higienização dos recipientes adicionando desinfetante à lavagem 

(Figura 4.10). 

Figura 4.10 - Método de higienização do recipiente de armazenamento do leite pelos 

produtores 
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Figura 4.9 - Frequência de higienização do recipiente de armazenamento do leite pelos 

produtores 
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Os recipientes onde se armazena o leite devem ser de uso exclusivo para esta tarefa, 

contudo podem ser armazenados outros géneros alimentícios desde que tomadas as 

devidas precauções para impedir a contaminação do leite. Substâncias prejudiciais que 

possam contaminar o leite não poderão ser armazenadas no mesmo recipiente 

(CAC/RCP 57, 2004).  

O leite deve ser refrigerado após a ordenha, o mais rapidamente possível, no sentido de 

minimizar a multiplicação da contaminação microbiana inicial do leite (Veiga et al., 

2009). Todos os produtores visitados possuem um tanque de refrigeração com agitador, 

que é o ideal para manter o leite homogéneo e todo à mesma temperatura (AESBUC, 

2003). Estes tanques de refrigeração foram fornecidos pelas queijarias às quais os 

produtores vendem o leite, e a manutenção dos mesmos está também a cargo da 

queijaria.  

Os tanques de refrigeração do leite devem ser cuidadosamente limpos e desinfetados 

após cada utilização e secos sempre que necessário. A água deve ser a adequada a 

esta tarefa de forma a evitar eventuais contaminações do leite (CAC/RCP 57, 2004). 

Quanto à higienização do tanque de leite apenas um dos produtores utilizava apenas 

água e detergente para a limpeza do mesmo. Todos os outros produtores higienizavam 

corretamente o tanque com água, detergente e desinfetante.  

O tempo máximo de espera entre a ordenha e a recolha de leite é de 48 horas para três 

explorações e de apenas 24 horas para os produtores das explorações 1 e 4.  

Se o leite não for transformado nas duas horas que sucedem à ordenha este deve ser 

arrefecido de imediato a uma temperatura não superior a 6ºC caso a recolha seja feita 

diariamente, ou não superior a 4ºC, caso a recolha não seja feita diariamente (CAC/RCP 

57, 2004). 

Segundo Veiga et al. (2009) se o leite, após a ordenha, não for armazenado à 

temperatura de refrigeração e for mantido a altas temperaturas (de cerca de 25ºC) dá-se 

uma proliferação de Streptococcus e coliformes. No entanto, mesmo com a refrigeração, 

há uma proliferação de bactérias psicrotróficas. 

Durante o transporte do leite é necessário manter a temperatura adequada, sendo que 

durante o transporte a cadeia de frio deverá ser mantida e à chegada à unidade de 

destino, a temperatura do leite não deverá exceder os 10ºC (Regulamento (CE) Nº 

853/2004). 

No caso dos produtores visitados, o transporte do leite, era efetuado através de veículo 

apropriado pertencente às queijarias. Trata-se de veículos equipados com caixa 

isotérmica que garante que o leite chega ao destino nas temperaturas e condições 

exigidas. 
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Quanto à proteção de contaminações aquando da recolha do leite constatou-se que 

todos os produtores realizavam a recolha através de tubagens, sendo este o método 

mais seguro para evitar a contaminação do leite aquando da sua recolha. 

Por fim, constatou-se ainda que a documentação e sua manutenção relativa às boas 

práticas da produção de leite, não é, em geral, habitual nem valorizada pelos produtores 

visitados. Registos sobre temperaturas do leite, controlo de pragas, ou potabilidade da 

água, assim como, acerca da qualidade do leite, deverão passar a fazer parte da 

documentação mantida e atualizada de cada exploração. Apenas os produtores das 

explorações 1 e 3 possuem registos relativos a temperatura, limpeza de instalações e 

aplicação de medicamentos veterinários. 

Tendo em consideração as informações recolhidas através dos inquéritos efetuados às 

diferentes explorações, foi possível elaborar uma tabela (tabela 4.3) com as pontuações 

(scores) conseguidas por cada uma em cada secção, bem como a sua pontuação total. 

Relativamente à primeira secção, “Maneio”, todas as explorações tinham 

implementadas boas práticas, sendo que apenas a exploração 3 obteve um score 

inferior a 50% (score de 40%) como se pode observar na Figura 4.11, pelo que deverá 

melhorar alguns aspetos relativos ao maneio animal, tal como o fornecimento de uma 

melhor alimentação, melhoria das condições dos estábulos ou promover uma separação 

mais efetiva entre os animais de produção e as espécies coabitantes. 

 

 

 

 

 

Tabela 4.3 - Score total e scores por secções em auditoria de boas práticas no sector primário 
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Algumas das explorações apresentavam já implementadas boas práticas tal como o 

caso ilustrado pela Figura 4.12. 

 

Figura 4.12 - Ovelhas conduzidas por pedilúvio construído por produtor numa 

das explorações visitadas. 

 

 (Foto original) 

Figura 4.11 - Score (%) de conformidades (Boas práticas) relativas ao maneio animal 

registadas nas explorações visitadas 
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Na secção “Saúde dos animais”, representada na Figura 4.13, todas as explorações 

obtiveram scores muito satisfatórios, tendo até três delas (exploração 1, 3 e 5) obtido 

classificações máximas graças a boas práticas, como a separação de animais doentes 

(Figura 4.14), cuidados na obtenção de novos animais através de critério pelo estatuto 

da brucelose, ou pela quarentena de novos animais. O produtor da exploração 4 obteve 

um score de 50%, pelo que também deverá melhorar e implementar algumas práticas 

tais como, a separação de animais doentes e a implementação de controlo de pragas na 

exploração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 - Separação física de animais doentes numa das explorações visitadas 

  

(Foto original) 

 

Figura 4.13 - Score (%) de conformidades (Boas práticas) relativas à saúde dos animais 
registadas nas explorações visitadas 
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No que se refere à ordenha apenas o produtor da exploração 3 obteve um score de 50% 

(Figura 4.15); todos os outros produtores obtiveram scores mais elevados reveladores 

das boas práticas implementadas nas suas explorações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O produtor detentor da exploração 3 deverá melhorar as instalações onde efetua a 

ordenha e implementar práticas melhoradas tais como uma melhor higienização do local 

e utensílios de ordenha (Figura 4.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 - Score (%) de conformidades (Boas práticas) relativas à ordenha registadas nas 

explorações visitadas 
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Figura 4.16 - Ordenha mecânica e manual numa das explorações visitadas 

  

(Foto original) 
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Em todas as explorações visitadas o transporte do leite estava a cargo da queijaria que 

compra o leite. 

Quanto ao armazenamento do leite, foi possível verificar que todas as explorações 

detinham tanques de armazenamento, fornecidos pelas queijarias que compram o leite. 

A higienização dos tanques ficava a cargo dos produtores. 

Na exploração 3 e 5, ambas com os menores scores (Figura 4.17), esta higienização 

deverá ser melhorada, assim como a higienização dos utensílios de armazenamento do 

leite (Figura 4.18). 

 

 

Figura 4.17 - Score (%) de conformidades (Boas práticas) relativas ao armazenamento e 

transporte do leite registadas nas explorações visitadas 
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Figura 4.18 - Máquina de ordenha mecânica com bilha coletora de leite acoplada 

 

(Foto original) 

 



65 
 

A secção “documentos e manutenção de registos” foi a que registou os scores mais 

baixos em todas as explorações (Figura 4.19). Apenas duas explorações (1 e 3) 

obtiveram um score de 50% graças à manutenção de registos de administração de 

fármacos, registo de limpeza, qualidade do leite (no caso da exploração 1) e 

potabilidade da água. Todas as outras explorações obtiveram scores inferiores a 50%.  

Todos os produtores atribuíram pouco valor à manutenção de registos tais como 

registos de frequência de limpeza de instalações e utensílios, administração de 

fármacos, temperaturas do leite ou qualidade do leite. 

Ao observar a Figura 4.20, relativa ao score total obtido pelas diferentes explorações 

visitadas, é possível verificar que todas elas obtiveram um score total superior a 50%. 

Existem diversas práticas que poderão ainda ser melhoradas ou corrigidas nas 

explorações visitadas, tal como a higienização dos úberes antes e após a ordenha, uma 

Figura 4.19 - Score (%) de conformidades (Boas práticas) relativas à documentação e 

manutenção de registos observadas nas explorações visitadas 
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Figura 4.20 - Score total (%) de conformidades (Boas práticas) observadas nas explorações 

visitadas 
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melhor implementação e manutenção de registos, entre outras. No entanto é possível 

afirmar que em geral todas as explorações apresentam já implementadas um número 

considerável de boas práticas indispensáveis à obtenção de um leite de qualidade e 

seguro. É importantíssimo referir o papel desenvolvido pelas queijarias e associações 

de defesa sanitárias (ADS) locais junto dos produtores de leite. A Beira Baixa é uma 

região com a mais antiga tradição de produção de queijos, muitos deles DOP, pelo que 

para produzir um queijo de grande qualidade organolética mas também um produto 

seguro, os proprietários das queijarias têm vindo a desenvolver programas de 

sensibilização e formação junto dos produtores, os quais se têm revelado bem-

sucedidos através da obtenção de um leite de qualidade.  

4.1.2. Unidades Fabris 

Todas as queijarias visitadas tinham implementada a metodologia HACCP.  

Os resultados mostraram que o tratamento térmico utilizado varia conforme a unidade, 

sendo que algumas recorrem à pasteurização e outras apenas a uma termização do 

leite, obtendo produtos finais variados, com tecnologias variadas, que vão desde o 

queijo fresco ao queijo curado. 

Verificou-se que todas as unidades manuseiam os seus produtos após o seu 

processamento, sendo que as apresentações mais comuns são em caixa de papel, 

parafina ou em papel vegetal. 

Todas as unidades visitadas registaram scores totais e por secções bastante bons 

(Tabela 4.4.). 

Existem vários requisitos legais a contemplar na construção de unidades fabris, como é 

o caso de queijarias. De um modo geral, todas as queijarias visitadas apresentavam 

características gerais, físicas e das instalações adequadas para o fabrico de um produto 

seguro do ponto de vista alimentar. Cinco das sete queijarias visitadas situam-se em 

zonas rurais, isoladas, localizando-se uma destas cinco no mesmo edifício ou residência 

Tabela 4.4 - Score total e Score por secções na auditoria em BPF e BPH em Queijarias  
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do proprietário, ainda que devidamente separadas, precavendo assim o risco de 

possíveis contaminações cruzadas. As restantes duas localizam-se em parques 

industriais.  

Uma das queijarias encontrava-se devidamente licenciada para a produção, fora da 

época de produção de queijos, de compotas, no entanto verificou-se que se procedia ao 

armazenamento conjunto de queijos e compotas, o que poderá conduzir a eventuais 

contaminações cruzadas. Esta situação deverá ser corrigida. 

Algumas queijarias apresentavam algum grau de degradação do pavimento, das 

paredes e do teto. As unidades 4, 5 e 7 foram as que registaram um menor score na 

secção “edifícios e instalações” (Figura 4.21), visto que apresentavam, em especial a 

unidade 4, um estado bastante avançado de degradação das suas paredes e tetos, o 

que na unidade 4 é provavelmente devido a uma incorreta localização das janelas, as 

quais se encontravam localizadas a uma altura inferior à adequada para uma eficiente 

remoção de vapores provenientes da laboração. 

Relativamente à secção “instalações sanitárias”, em geral, todas as unidades visitadas 

apresentavam condições de higiene suficientes e encontravam-se equipadas com todos 

os utensílios necessários, incluindo cacifos. Verificou-se que as unidades de maior 

dimensão possuíam instalações sanitárias separadas por sexos, enquanto as pequenas 

unidades, correspondentes às unidades 1, 4 e 7, a que corresponderam aos scores 

mais baixos, possuíam apenas um sanitário que era partilhado por trabalhadores de 

ambos os sexos, o que trás alguns constrangimentos. Verificou-se também que na 

unidade 4 alguns dos utensílios, como doseadores de sanificador não estavam 

devidamente operacionais. 

Todas as unidades possuíam lava-mãos em número suficiente, no entanto aquando da 

sua utilização, foi possível constatar que, na unidade 4, os pedais não funcionavam e na 

Figura 4.21 - Score (%) de conformidades (Boas práticas) relativas aos “edifícios e instalações” 

observadas nas unidades fabris visitadas 
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unidade 7 não havia toalhas de papel para limpeza das mãos além de que os 

doseadores de detergente/desinfetante se encontravam vazios ou avariados.  

Todas as unidades possuíam eletrocutores para controlo de pragas, no entanto, nem 

todos eles tinham sido submetidos a manutenção frequente, sendo que na unidade 7 

apresentavam uma localização incorreta. Também todas as unidades recorriam ao uso 

de ratoeiras, no entanto, na unidade 5 estas encontravam-se inoperacionais. 

Nas queijarias de menor dimensão, correspondendo às unidades 1, 4 e 7, verificou-se 

que o circuito do leite, desde a entrada até à saída do produto final, nem sempre se 

dava de modo ordenado, ou seja, sem contacto entre o leite que entra na queijaria e o 

produto final que sai para ser comercializado devendo pois ser tomadas medidas que 

visem impedir que tal aconteça. Também nesta secção a queijaria 4 foi das que registou 

menor score (Figura 4.22). 

 

O estado de conservação assim como a higiene dos “equipamentos e utensílios” 

utilizados no fabrico de queijo é fundamental para a qualidade do produto. 

Todas as unidades visitadas apresentavam equipamentos e utensílios (a maior parte em 

aço inoxidável ou plástico alimentar) em relativo bom estado de conservação; no 

entanto as unidades 4 e 5 apresentam utensílios em pior estado de conservação e a 

unidade 1 não tem calibração atualizada de equipamentos, correspondendo a estas 

unidades os menores scores nesta secção (Figura 4.23). 

Figura 4.22 - Score (%) de conformidades (Boas práticas) relativas a “instalações sanitárias” 
observadas nas unidades fabris visitadas 
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Duas das unidades visitadas, correspondente às unidades 3 e 5, dedicadas à produção 

de queijos DOP, recorrem à cura dos queijos em tábuas de madeira. Apesar do recurso 

a estas estruturas ser essencial para conseguir as caraterísticas organoléticas 

desejadas para os queijos, isto obriga a uma maior vigilância e manutenção das 

mesmas, a fim de prevenir perigos comuns, como lascas de madeira (perigo físico) ou 

desenvolvimento de microrganismos nos sulcos das madeiras (perigo microbiológico).  

A contaminação dos queijos por L. monocytogenes pode ser devida ao leite cru ou 

pasteurizado inadequadamente usado no seu fabrico ou ao ambiente de processamento 

tendo assim, como principais vias de introdução o leite cru, o ar, os utensílios e 

equipamentos contaminados, os pisos e drenos da sala de produção, as prateleiras de 

madeira da sala de maturação, as botas e roupas dos trabalhadores, o sistema de 

ventilação, a água condensada e os carros de transporte e, ainda, operários ou 

visitantes doentes (Menendez, Godinez, Rodriguez-Otero & Centeno, 1997; 

Swaminathan, 2001). 

Todas as queijarias visitadas apresentavam boas práticas na secção “higiene e 

sanificação”, removendo todos os resíduos macroscópicos previamente à higienização. 

As unidades 2 e 3, ou seja, as de maior dimensão, têm ETAR's anexas, enquanto as de 

menor dimensão procediam à recolha diária dos resíduos, colocando-os posterior e 

corretamente em contentores apropriados. 

Figura 4.23 - Score (%) de conformidades (Boas práticas) relativas a “equipamentos e 

utensílios” observadas nas unidades fabris visitadas 
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Nas queijarias, a manutenção de um bom estado de higiene e conservação é 

fundamental. Apenas a unidade 4 registou um menor score (Figura 4.24) nesta secção 

visto ter-se verificado que de momento não detinha todos os produtos indispensáveis a 

uma correta higienização, além de que a limpeza das instalações não era 

suficientemente rigorosa. 

A higiene e saúde do operador são fatores importantíssimos para assegurar a qualidade 

do produto final. 

Aquando das visitas às unidades constataram-se, por vezes, alguns comportamentos a 

ser evitados aquando da laboração, como levar as mãos à cara, ou ao cabelo. Sabe-se 

que os estafilococos são ubíquos no meio ambiente e existem no ar, água, esgotos, 

poeira, superfícies ambientais, humanos e animais. Os principais veículos de 

contaminação cruzada dos alimentos por Staphylococus aureus são as narinas e as 

mãos (Almeida & Franco, 2003), contaminação esta que poderá ser evitada pela adoção 

de boas práticas de higiene. 

Foi também possível constatar que, salvo na unidade 3, havia operadores que 

utilizavam, aquando da laboração, brincos e outros adornos, que são potenciais veículos 

de microrganismos. 

Quanto ao vestuário foi possível verificar que em todas as unidades os operadores 

utilizavam vestuário de trabalho adequado e em boas condições de limpeza, e touca 

para proteger o cabelo. A indumentária era apenas utilizada dentro das instalações das 

queijarias. No entanto constatou-se, exceto na unidade 3, que nem sempre o vestuário 

era utilizado corretamente, observando-se por vezes mangas das batas arregaçadas 

deixando visível a roupa do dia-a-dia, assim como cabelos desprotegidos e fora das 

toucas. 

Figura 4.24 - Score (%) de conformidades (Boas práticas) relativas a “higiene e sanificação” 
observadas nas unidades fabris visitadas 
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Nas unidades fabris 1 e 7, ambas de pequena dimensão, também por terem um cariz 

mais familiar, foi possível constatar que raramente são tomadas as devidas precauções 

para impedir a entrada de visitantes na fábrica sem o vestuário adequado. 

A adoção de boas práticas relativas à “produção e controlo do processo”, engloba 

medidas tais como a escolha de fornecedores de leite, sendo que em todas as unidades 

visitadas este é um ponto tido em boa consideração. Todas as queijarias compram o 

seu leite a explorações com estatuto indemne ou oficialmente indemne de brucelose.  

Em algumas das unidades visitadas na Beira Baixa foi referida, pelos responsáveis que 

acompanharam a visita e possível de observar no local, a existência de estirpes de 

Pseudomonas, tais como Pseudomonas niegrifaciens, a qual confere uma coloração 

negra ao queijo, e a Pseudomona fluorecens, a qual confere uma coloração verde 

fluorescente nos queijos, depreciando a sua qualidade e valor económico.  

Tal como a L. monocytogenes, o género Pseudomonas é conhecido por formar biofilmes 

em superfícies de contacto com alimentos, situação essa que reduz a eficácia dos 

agentes antimicrobianos usados na higienização. Nestas situações, encontradas nas 

unidades 3 e 5, deveria haver um controlo de higiene e humidade mais apertados. 

Também o controlo microbiológico deverá ser apertado e periódico e mais frequente no 

sentido de permitir às indústrias detetar falhas nos procedimentos de higienização e agir 

rapidamente na sua resolução. 

As unidades visitadas recolhem amostras de diferentes tipos, resumidas na Tabela 4.5, 

que vão desde a superfície de equipamentos até ao produto final. 

 

 

 

Tabela 4.5 - Tipos de amostras recolhidas para análise nas unidades visitadas 
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Todas as unidades visitadas possuem registos das análises microbiológicas exigidas 

pela legislação. No entanto todas elas têm frequências diferentes de envio para 

laboratório, sendo que nas unidades 4, 5 e 7 se verificou que a frequência era 

claramente insuficiente, tendo por justificação uma menor produção sazonal e a 

tentativa de poupança em alturas de maiores despesas. 

Apenas as unidades 1, 2 e 3 recorriam com frequência a análises relativas a 

microrganismos indicadores de higiene (Figura 4.25). 

 

A rastreabilidade deve ser assegurada desde as matérias-primas até ao produto final, 

no entanto, nas unidades visitadas, apesar de todas possuírem registos para 

rastreabilidade do produto, nem sempre se encontravam devidamente atualizados, o 

que obviamente deve ser corrigido. 

As unidades 1, 2 e 3 registaram um score máximo relativamente à secção “produção e 

controlo do processo”.  

As unidades 1 e 2 são acompanhadas por um Médico Veterinário (MV) com larga 

experiência na indústria queijeira o qual coordena um apertado controlo microbiológico 

mensal, com envio de amostras para laboratório externo. A queijaria 2 realiza ainda 

análises num pequeno laboratório existente nas instalações da própria queijaria. A 

unidade 3 é também acompanhada por uma MV com experiência na área, que realiza 

análises num pequeno laboratório anexo à queijaria e mantém ainda um protocolo com 

um Instituto Politécnico da região para o qual envia mensalmente amostras para análise. 

As restantes queijarias obtiveram scores muito inferiores, embora todas tenham obtido 

scores iguais ou superiores a 50%, tal como se pode observar na Figura 4.26. Ao 

solicitar a consulta dos registos relativos às análises microbiológicas verificou-se que 

algumas destas queijarias não possuíam registos de análises a microrganismos exigidos 

legalmente, nem a microrganismos indicadores de higiene ou possuíam registos mas 

não com a frequência necessária e desejável. 

Figura 4.25 - Frequência de envio de amostras para laboratório 
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A maioria das não conformidades está associada às unidades de pequena dimensão, 

uma possível explicação apontada por Winkler & Freund (2011) para isto acontecer, é o 

facto das pequenas e médias empresas por vezes não possuírem uma equipa 

multidisciplinar e não terem recursos para desenvolver o controlo de todas as 

atividades. Wallace, Holyoak, Powell & Dykes (2014) também realçam a importância 

duma equipa multidisciplinar e conhecimentos de base, adquiridos através da formação.  

Apesar de todos os entraves, todas as unidades fabris visitadas registaram 

percentagens de conformidades (score total) superiores a 50% (26 pontos), tendo a 

maior parte delas registado scores elevados, tal como se pode constatar pela Figura 

4.27. 

 

Figura 4.26 - Score (%) de conformidades (Boas práticas) relativas a “produção e controlo do 

processo” observadas nas unidades fabris visitadas 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

%
 d

e
 c

o
n

fo
rm

id
ad

e
s 

Unidades 

Figura 4.27 - Score total (%) de conformidades (Boas práticas) observadas nas unidades 
visitadas 
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3.1.3. Avaliação do Sistema HACCP na queijaria Miguel Frade da Silva 

Controlar a qualidade microbiológica do leite apresenta-se muitas vezes como uma 

tarefa delicada tendo em conta a variedade de condições encontradas no setor dos 

pequenos ruminantes. No entanto, a qualidade microbiológica do leite é de crucial 

importância não só na conservação assim como aquando da transformação.  

Os critérios microbiológicos estabelecidos com o objetivo de assegurar que os géneros 

alimentícios não contêm microrganismos nem as suas toxinas e/ou metabolitos, 

encontram-se divididos por “critérios obrigatórios –  germes patogénicos” nos quais está 

estipulada a pesquisa de L. monocytogenes e Salmonella  spp. em queijos, e por 

“critérios analíticos – germes  testemunhas  de  falta  de  higiene”,  nos  quais  se  

enquadra  a  determinação  do número  de  ufc/g de estafilococos coagulase positivos  e 

de Escherichia coli e por germes indicadores destinados à avaliação do bom 

funcionamento da unidade fabril e à aplicação do sistema de autocontrolo da produção, 

nos quais se configuravam determinações analíticas referentes aos coliformes a 30ºC e 

ao teor de microrganismos aeróbios totais a 30ºC (Walstra et al, 2001). 

Para avaliar a qualidade higiénica da matéria-prima, leite cru de ovelha, fornecido leite à 

queijaria MFS, procedeu-se à análise dos microrganismos aeróbios totais a 30ºC em 7 

amostras. O leite foi retirado do tanque de armazenamento da queijaria MFS, 

imediatamente antes de ser processado. Os valores obtidos foram bastante díspares 

(Tabela 4.6), com um valor máximo de 1,40x108 ufc/mL, um valor mínimo de 1,90x105 

ufc/mL e uma média de 2,63x107 ufc/mL.  

A informação disponível relativa à qualidade higiénica do leite de pequenos ruminantes 

é bastante diminuta, no entanto, através da consulta de alguns artigos científicos 

existentes, foi possível realizar um estudo comparativo. Assim o valor médio obtido é 

ligeiramente superior ao obtido em leite de ovelha por Ramos (2009), o qual obteve um 

valor médio de 1,04x106 ufc/mL. Outros autores obtiveram valores semelhantes ao de 

Ramos, como é o caso de Gonzalo et al (2006), com um resultado médio de 1,4x105 

ufc/mL, Sevi, Albenzio, Marino, Santillo & Muscio (2003) obtendo valores entre 3,2x103 

Tabela 4.6 - Microrganismos aeróbios totais a 30ºC no leite cru de ovelha retirado do tanque de 

armazenamento imediatamente antes da pasteurização na queijaria MFS 

 

(a) Média geométrica constatada ao longo de um período de seis meses com, pelo menos, duas colheitas mensais. Fonte 

do critério legal adaptado do Regulamento nº 853/2004 do Parlamento e do Conselho de 29 de Abril. 
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ufc/mL e 5,0x105 ufc/mL ou Ponciano (2009) com resultados entre 2,6x104ufc/mL e 

1,8x107ufc/mL. Assim, verificou-se que o valor médio de microrganismos aeróbios a 

30ºC ultrapassa o valor de 1,5x106 ufc/mL previsto na legislação devendo por isso ser 

tomadas medidas no sentido de melhorar a qualidade do leite, tal como melhorar a 

higiene na ordenha e promover a diminuição do tempo de espera entre ordenha e a 

pasteurização. 

A coalhada de queijo fresco revelou valores médios de microrganismos aeróbios totais 

de 1,05x106 ufc/g, enquanto o produto final mostrou 1,89x107 ufc/g (Tabela 4.7). 

Embora não exista legislação para este tipo de produtos, pode comparar-se os 

resultados obtidos com os outros estudos como o de Albenzio et al (2001) os quais 

obtiveram um valor de 1,6x105 ufc/g em queijo fresco de ovelha ou o estudo de Milci, 

Goncu, Alpkent & Yaygin (2005) que obtiveram uma média de 3,5x107 ufc/g em queijo 

fabricado com leite de ovelha. Já Oliveira (2010) obteve uma média de 2,3x107 ufc/g em 

queijo fresco de ovelha. 

Embora não exista legislação que defina os limites microbiológicos máximos 

admissíveis para o queijo fresco e, embora nenhum dos queijos enumerados seja igual 

ao queijo em estudo, estes poderão no entanto servir como termo de comparação. 

Os resultados obtidos nas análises aos microrganismos aeróbios totais da massa 

coalhada de queijo fresco e queijo curado revelaram valores médios de 1,38x108ufc/g e 

de 9,60x108ufc/g respetivamente. Estes são valores bastante elevados, no entanto 

outros autores referem valores ainda superiores, tal como Veiga (2012), que registou 

valores de 1,9x109 ufc/g (Tabela 4.8).  

É necessário ter em consideração que os queijos em análise não eram frescos mas sim 

curados, podendo por isso a contagem estar sobrestimada, uma vez que a contagem de 

aeróbios totais inclui as bactérias acido lácticas que, segundo Giannuzzy, Contreras & 

Zaritzky (1999), nos produtos curados podem alcançar 106 ufc/g. No entanto, os 

mesmos autores referem ainda que valores superiores a 107 ufc/g podem afetar a 

qualidade do queijo por diminuição da sua vida útil. 

Tabela 4.7 - Microrganismos aeróbios totais a 30ºC em coalhada e produto acabado de queijo 

fresco na queijaria MFS 
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Embora exista alguma controvérsia relativamente aos microrganismos mais 

representativos da qualidade microbiológica de um produto alimentício, os coliformes, 

em geral, a Escherichia coli e os Enterococcus, merecem especial destaque como 

indicadores de qualidade higiénica (Sharf, 1972). 

De acordo com o Regulamento (CE) nº 1441/2007, o valor, para E.coli, a partir do qual a 

qualidade microbiológica do queijo pode ser considerada não satisfatória é 1,0x103 ufc/g 

(Tabela 4.9).  

Para todas as amostras de queijo em estudo os resultados foram de <10 ufc/g, resultado 

este satisfatório e que permite inferir as boas práticas de fabrico e higiene na queijaria 

em estudo. Em produtos processados pelo calor como os pasteurizados, a contagem de 

E. coli pode ser uma preciosa ajuda para comprovar a eficácia do processo térmico. A 

sua presença permite ainda fornecer indicações sobre as condições higiénicas da 

unidade e/ou da possibilidade de ocorrência de contaminação pós-processamento 

(Downes & Ito, 2001; Ray, 2004). 

Relativamente aos estafilococos coagulase positivos todos os resultados, tanto nas 

amostras de queijo fresco como de queijo curado, foram também de <10 ufc/g e 

Tabela 4.8 - Microrganismos aeróbios totais a 30ºC em coalhada e produto acabado de queijo 

curado na queijaria MFS 

  

Tabela 4.9 - Critérios de higiene dos processos – Leite e Produtos Lácteos, estabelecidos no 
Regulamento (CE) n.º 2073/2005 da Comissão de 15 de Novembro, com as alterações 

introduzidas pelo Regulamento (CE) n.º 1441/2007 da Comissão de 5 de Dezembro 

 

n = número de unidades que constituem a amostra. 

c = número de unidades da amostra com valores entre m e M. 

Interpretação de resultados: 

Satisfatória: Se todos os valores observados forem ≤ m; 

Aceitável: Se houver um máximo de c/n valores entre m e M e os restantes valores observados forem ≤ m; 

Insatisfatória: Se um ou mais valores observados forem > M ou mais do que c/n valores estiverem entre m e M. 
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portanto estão dentro dos limites legais sendo por isso também satisfatórios (Tabela 

4.10). Estes resultados corroboram a qualidade higiénica do queijo em estudo. 

 

Os coliformes são frequentemente associados com contaminação fecal, sendo por isso 

utilizados como indicadores de higiene e contaminação após o processamento 

(Tornadijo, García, Fresno & Carballo; 2001). 

Para coliformes os critérios microbiológicos encontram-se expressos na Tabela 4.11. 

Tabela 4.10 - Critérios microbiológicos para o leite e produtos lácteos estabelecidos na Portaria 
nº 533/93 de 21 de Maio e respetivas alterações designados por “Critérios analíticos – germes 

testemunhas de falta” de higiene 

 

n = número de unidades que constituem a amostra. 

c = número de unidades da amostra com valores entre m e M. 

Interpretação de resultados: 

Satisfatória: Se todos os valores observados forem ≤ m; 

Aceitável: Se houver um máximo de c/n valores entre m e M e os restantes valores observados forem ≤ m; 

Insatisfatória: Se um ou mais valores observados forem > M ou mais do que c/n valores estiverem entre m e M. 

 

Tabela 4.11 - Critérios microbiológicos para o Leite e Produtos Lácteos estabelecidos na Portaria 
n.º533/93 de 21 de Maio e respetivas alterações, designados por “Germes indicadores –  

diretrizes destinadas à avaliação do bom funcionamento do sistema de autocontrolo e produção” 

 

n = número de unidades que constituem a amostra. 

c = número de unidades da amostra com valores entre m e M. 

Interpretação de resultados: 

Satisfatória: Se todos os valores observados forem ≤ m; 

Aceitável: Se houver um máximo de c/n valores entre m e M e os restantes valores observados forem ≤ m; 

Insatisfatória: Se um ou mais valores observados forem > M ou mais do que c/n valores estiverem entre m e M. 



78 
 

Os níveis destes organismos, (Tabela 4.12), para as amostras de coalhada de queijo 

fresco obtiveram a média de 5,37x103 ufc/g e para coalhada de queijo curado o valor 

médio de 7,06x103 ufc/g. Já no caso do queijo fresco acabado, obtiveram um valor 

médio de 3,37x103 ufc/g e no queijo curado acabado um valor médio de 2,13x104 ufc/g. 

Pelos resultados obtidos, pode concluir-se que os queijos em estudo apresentaram uma 

qualidade higiénica bastante satisfatória, suportada por boas práticas de fabrico.  

Quanto à pesquisa de Salmonella spp., esta bactéria não foi detetada em 25g de 

nenhuma das amostras em estudo. Este é um resultado satisfatório visto que se situa 

dentro dos limites estabelecidos pelo Regulamento (CE) n 1441/2007, que refere a 

ausência desse microrganismo em 25g de alimento. 

A ausência de Salmonella spp. nas amostras pode estar relacionada com a presença de 

bactérias lácticas, que tornam o queijo um meio adverso à sobrevivência de 

microrganismos patogénicos ou pela condição stressante advinda do próprio 

processamento (Flowers, D’Aoust, Andrews &  Bailey, 1992; Almeida & Franco, 2003). 

D’Aoust (1989), atribui a ausência de Salmonella spp., basicamente, a mudanças que 

ocorrem durante o processo de maturação dos queijos, principalmente pela presença de 

grupos microbianos distintos, como bactérias láticas e também enzimas, e outras 

substâncias que modificam as características do produto, tornando-o desfavorável para 

a sua sobrevivência. Vários autores já comprovaram a atividade antimicrobiana de 

bactérias láticas face a 35 microrganismos patogénicos como Listeria monocytogenes, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Salmonella spp (Alexandre, Silva & Souza, 

2002; Caridi, Micari, Foti, Ramondino & Sarullo, 2003; Neto, Souza, Nunes, Nicoli & 

Santos, 2005; Martins, Mendonça & Silva, 2006; Chioda et al, 2007). 

Tabela 4.12 - Microrganismos coliformes em coalhada e produto acabado de queijo fresco e de 

queijo curado na queijaria MFS 
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Relativamente à pesquisa de Listeria monocytogenes, esta bactéria também não foi 

detetada em 25 g de nenhuma das amostras em estudo, o que indica uma boa 

qualidade higiénica, visto a legislação fixar como limite a ausência de L. monocytogenes 

em 25g de alimentos suscetíveis de permitir o seu crescimento e prontos para consumo, 

antes de deixar de estar sob o controlo do operador (critério de segurança) 

(Regulamento (CE) 1441/2007). 

Alexandre et al., (2002) e Neto et al., (2005) nos seus estudos em queijos artesanais 

evidenciam a atividade inibitória de bactérias láticas frente a vários microrganismos 

patogénicos como Listeria monocytogenes e Salmonella spp. 

No que diz respeito às análises microbiológicas efetuadas às luvas dos manipuladores 

constatou-se que os microrganismos aeróbios a 30°C variaram nas luvas higienizadas 

entre <10 ufc/mão e 1,30x104 ufc/mão (Tabela 4.13). Este resultado revela que a 

higienização das luvas dos trabalhadores não é sempre efetuada de modo eficaz.  

Num estudo levado a cabo por Pereira (2009) verificou-se, nas análises microbiológicas 

às mãos dos manipuladores, após a sua lavagem com sabonete líquido desinfetante, 

resultados entre <10 ufc/mão e 4,8x103 ufc/mão para microrganismos aeróbios a 30°C. 

Uma contagem elevada de microrganismos mesófilos aeróbios pressupõe a existência 

de condições favoráveis à sua multiplicação, estando implícitos procedimentos 

inadequados sob o ponto de vista higiénico (Franco & Landgrant, 1996). A colocação de 

água numa tina com uma quantidade de desinfetante onde os trabalhadores se dirigem 

e emergem as mãos (com luvas) para sua higienização, é o processo a que queijaria 

MFS recorre. Assim sendo, algumas das hipóteses que explicam uma pobre 

higienização das mãos podem passar pela utilização de um desinfetante inadequado ou 

em quantidade insuficiente para a quantidade de água utilizada, ou ainda, um tempo de 

exposição insuficiente ao desinfetante ou até um procedimento de higienização 

inadequado, visto que a água com desinfetante é utilizada durante toda a laboração 

diária sem se proceder à sua renovação. 

Tabela 4.13 - Microrganismos aeróbios totais a 30ºC em luvas higienizadas e em luvas em 

laboração na queijaria MFS 
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As mãos dos manipuladores podem estar contaminadas com uma grande diversidade 

de espécies microbianas comensais e patogénicas (Todar, 2006). Os microrganismos 

que colonizam as camadas superficiais da pele são passíveis de ser removidos durante 

a lavagem e desinfeção das mãos (Langley, 2002), no entanto a flora que coloniza as 

camadas mais profundas da pele é mais resistente à remoção.  

Embora sejam realizados inúmeros testes destinados a comprovar a eficácia dos 

produtos usados para a higienização das mãos, muitos deles podem não ser eficazes 

na inativação/remoção de alguns microrganismos, como é o caso do S. aureus, visto 

que estes poderem colonizar as camadas mais profundas, permitindo a sua manutenção 

na epiderme. Tendo isto em consideração, a higienização correta das mãos ou mesmo 

o recurso a luvas, é de suma importância no setor alimentar. 

A pesquisa de E.coli e coliformes nas mãos dos operadores, mesmo que com luvas, tem 

como fim averiguar a existência de contaminação fecal direta ou indireta, podendo ser 

esta última resultado do toque em superfícies ou matrizes alimentares contaminadas. 

Estas bactérias apresentam-se muito resistentes aos produtos de higienização, 

permanecendo nas superfícies e nos utensílios higienizados (Donlan & Costerton, 

2002). 

Nas análises efetuadas às mãos com luvas dos trabalhadores, procedeu-se à pesquisa 

de coliformes (Tabela 4.14) e posteriormente de E.coli tanto nas luvas higienizadas 

como nas luvas em laboração.  

Quanto à pesquisa de E.coli, em nenhuma das amostras recolhidas, tanto relativamente 

às amostras correspondentes às luvas higienizadas quanto às correspondentes às luvas 

em laboração, foi detetada a sua presença, tendo-se todas as análises revelado 

negativas. 

A não deteção de E.coli nas luvas dos trabalhadores é um indício das boas práticas de 

higiene adotadas pelos trabalhadores. 

No fabrico do queijo são utilizados diversos utensílios, tendo-se selecionado um deles, o 

repartidor, utensílio que contacta diretamente com o queijo e é utilizado para a 

Tabela 4.14 - Microrganismos coliformes em luvas higienizadas e em luvas em laboração na 

queijaria MFS 
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moldagem do mesmo. Com isto pretendeu-se avaliar a eficácia dos procedimentos de 

higienização, e se estes são ou não apropriados à produção em causa. 

Quanto aos microrganismos aeróbios a 30°C os resultados relativos ao repartidor 

higienizado revelaram uma média, de 3,84x105 ufc/cm2, sendo que o maior valor obtido 

foi de 1,60x106 ufc/cm2 e o mínimo <10 ufc/cm2. 

Curiosamente os resultados obtidos no repartidor em laboração revelaram uma média, 

de 3,08x105 ufc/cm2, sendo que o maior valor obtido foi de 1,10x106 ufc/cm2 e o mínimo 

1,60x104 ufc/cm2 (Tabela 4.15). 

Estes valores foram algo surpreendentes visto que os valores obtidos nas análises 

revelaram, em média, um valor superior de microrganismos aeróbios a 30°C nos 

utensílios higienizados em relação aos utensílios em laboração. Tal como foi referido 

anteriormente é necessário ter em consideração que nesta queijaria é produzido queijo 

curado, justificando assim os valores elevados de microrganismos aeróbios a 30°C (que 

inclui a contagem das bactérias ácido-láticas), no entanto seria de esperar que o seu 

teor fosse inferior no utensílio higienizado relativamente ao utensílio em laboração, o 

que não se verificou.  

Temelli, Anar, Sen & Akyuva (2006) registaram, durante a produção de queijo, uma 

média de 4,9x102 ufc/cm2 numa cuba de queijo e 4,4x103 ufc/cm2 num tabuleiro de 

queijo, no entanto os resultados obtidos são bastante superiores tanto no utensílio 

higienizado como no utensílio em laboração. 

Os resultados obtidos evidenciam que os procedimentos de higienização destes 

utensílios não eram efetuados devidamente, situação que poderá conduzir à produção 

de um queijo de má qualidade higiénica. 

Também para os repartidores se procedeu à pesquisa de coliformes (Tabela 4.16) e 

posterior pesquisa de E.coli. Também para estas amostras os resultados para a 

pesquisa de E.coli foram sempre negativos. 

Tabela 4.15 - Microrganismos aeróbios totais a 30ºC em repartidores higienizados e repartidores 

em laboração na queijaria MFS 
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Tabela 4.16 - Microrganismos coliformes em repartidores higienizados e repartidores em 

laboração na queijaria MFS 
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5. Conclusões 

Graças ao estudo realizado nas explorações produtoras de leite que fornecem as 

diferentes queijarias foi possível concluir que duma maneira geral, todas as explorações 

apresentavam implementadas várias práticas de higiene de grande importância para a 

obtenção de leite com bons padrões de higiene e segurança. Contudo, existem ainda 

práticas que deviam ser melhoradas.  

De forma resumida, os pontos mais relevantes a ser revistos e implementados pelos 

produtores, são os seguintes: 

 O pavimento do estábulo que não permita uma eficiente limpeza deverá ser 

substituído por outro que o permita; 

 Os produtores deverão ter mais em consideração a necessidade de ter estábulos 

bem ventilados especialmente nos meses quentes do ano; 

 As camas dos animais deverão em alguns casos ser substituídas com maior 

frequência; 

 Deverá ser restringido o contacto entre as diferentes espécies animais existentes 

na exploração. 

 Todos os produtores deverão adotar práticas de higiene com intuito de promover 

a saúde do úbere; 

 É importante que os produtores estejam devidamente informados sobre os 

procedimentos e frequências da correta higienização dos utensílios e 

equipamentos; 

 Todos os produtores devem procurar utilizar proteções adequadas no caso de 

feridas; 

 Os produtores deverão ser sensibilizados para a importância duma correta 

armazenagem do leite, e da temperatura adequada, controlando-a através de 

registos. 

 Os produtores deverão ainda evitar aplicar medicamentos veterinários sem a 

presença do médico veterinário assistente da exploração; 

 Os produtores deverão ser sensibilizados a adotar as boas práticas na 

eliminação do leite com características anormais ou proveniente de fêmeas 

doentes; 

 Deverá ser realizado o registo de todas as informações pertinentes para a 

exploração, tal como registo do controlo de potabilidade da água, registo de 

temperatura de armazenamento do leite, registos de limpezas, entre outros.  
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Relativamente aos resultados obtidos neste estudo, refira-se como constrangimento que 

o reduzido número de explorações visitadas, poderá ter sido significativo na influência 

dos resultados. Também as diferenças de interpretação de cada produtor visitado 

podem ter induzido a respostas não muito coincidentes com a realidade vivenciada. No 

entanto, é importante referir que as explorações pecuárias visitadas, apresentavam 

todas elas, grande número de boas práticas implementadas, estando a maioria dos 

produtores bastante informados e sensibilizados para a obtenção de leite de boa 

qualidade, e seguro.  

Dentro do estudo realizado para averiguar a qualidade higiénica da queijaria MFS foi 

possível concluir que o leite fornecido, apresentava um resultado relativo a 

microrganismos aeróbios a 30°C superior ao admitido na legislação. Estes resultados 

apontam para a necessidade duma melhoria na higienização e manutenção dos 

sistemas de ordenha mecânica e tirar melhor partido das vantagens higiénicas deste 

tipo de sistema. É importante ter em conta que a exploração que fornece o leite à 

queijaria em causa possui um efetivo bastante grande (cerca de 300 animais), e recorre 

à ordenha mecânica, o que corrobora os achados de alguns autores que encontraram 

contagens microbianas mais elevadas em efetivos de maior dimensão devido a uma 

maior carga bacteriana presente no ambiente e também as contagens microbianas mais 

elevadas nos sistemas de ordenha mecânica comparativamente ao sistema manual. 

Perante os resultados obtidos, o produtor deverá recorrer a acompanhamento técnico 

rigoroso, no sentido de serem averiguadas as possíveis causas dos resultados obtidos e 

assim atuar na melhoraria da qualidade higiénica do leite. 

O queijo analisado apresenta uma qualidade higiénica satisfatória e todos os 

parâmetros microbiológicos analisados dentro dos valores aceitáveis. No entanto, os 

resultados poderão ainda ser melhorados recorrendo a medidas tais como, uma melhor 

seleção da matéria-prima, uma redução no tempo que decorre entre a ordenha e o 

processamento térmico, e a um melhor controlo da temperatura de armazenamento 

durante o tempo de espera até ao processamento térmico. 

Os resultados obtidos nas análises às luvas dos trabalhadores revelaram boas práticas 

na higienização, no entanto é necessário não descurar frequentes ações de 

sensibilização de todos os colaboradores sobre este ponto, no sentido de os manter 

sempre cientes da importância dessa prática. 

Relativamente à higienização das superfícies de trabalho os resultados obtidos não 

foram os desejados, o que nos leva a concluir os procedimentos de higienização não 

estavam a ser corretamente postos em prática. Neste caso a formação sobre o modo 

correto de proceder à higienização dos utensílios, é de grande importância para reverter 

a situação. 
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Em relação aos resultados obtidos, reconhece-se a contingência de ter sido possível a 

ocorrência de fatores de erro respeitantes à colheita de amostras, à quantidade de leite 

ser insuficiente, ou à homogeneização ser inadequada, ou ainda, um esfregaço 

impreciso das zaragatoas tanto das luvas quanto das superfícies de trabalho, entre 

outros, fatores estes que podem ter influenciado os resultados. 

Graças às auditorias realizadas nas diferentes unidades visitadas, foi possível constatar 

que as unidades que obtiveram um menor score, corresponderam às unidades de 

menor dimensão. Verificou-se ainda que o investimento na formação dos trabalhadores, 

assim como um controlo microbiológico frequente e completo, é muitas vezes 

desvalorizado, não sendo encarado como um investimento que trará um retorno à 

empresa. 

Quanto às instalações e características físicas das unidades visitadas, em geral, todas 

elas, possuíam edifícios, equipamentos e utensílios, em razoável estado de 

conservação, tendo em conta as condições de fabrico do queijo, sendo que as unidades 

de maior dimensão eram as que por vezes apresentavam utensílios e equipamentos em 

pior estado, no entanto eram também estas unidades as que procediam com maior 

frequência à sua manutenção e substituição. 
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6. Recomendações e perspetivas futuras 

Seria interessante, de futuro, que todas as empresas investissem em formação 

profissional específica que lhes permitisse elevar os níveis de qualificação para além 

das várias competências técnicas específicas que possuem. Destaca-se ainda, a 

importância da adoção de comportamentos mais adequados em matéria de ambiente, 

higiene e segurança no trabalho, os quais melhorariam certamente, através também de 

formação mais frequente.  

Neste trabalho, por questões económicas, apenas foram realizadas análises 

microbiológicas ao leite fornecido à queijaria MFS, no entanto, seria interessante realizar 

análises a todas as outras queijarias visitadas bem como ao leite utilizado pelas 

mesmas, o que permitiria relacionar as características higiénicas das explorações com a 

qualidade do leite obtido por estas e posteriormente relacioná-lo com as características 

higiénicas das queijarias visitadas e a qualidade do produto final obtido, o queijo.  
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Anexos 

 

Anexo A 

 

INQUÉRITO PARA AUDITORIA HACCP 

Identificação da Exploração………………………………….. 

 

Caracterização do produtor: 

Número de ovinos: _________Ovelhas reprodutoras: _________           

Número de caprinos: _________Cabras reprodutoras: _________ 

Área aproximada da exploração: _________ 

Fonte de rendimento: Produção agrícola        Produção animal (carne)       Produção animal (leite)       

Outra  

Nº de funcionários: Familiares: _______Assalariados: _______ 

 

Maneio animal: 

Profilaxia geral:  

Existe plano analítico para a exploração? Sim        Não 

Instalações: 

Pavimento: Terra       Cimento       Mosaico ou semelhante      Ripado       Outro  

Cama: Palha      Mato      Aparas de madeira       Outro _________  

Ventilação adequada? Sim       Não 

Iluminação adequada? Sim       Não 

Alimentação: 

Pastos cultivados      Pastos naturais      Feno/Palha      Concentrado      Outro______________ 

Como guarda o concentrado? Armazém fechado       Armazém aberto      Outro_____________ 

 



96 
 

Abeberamento: 

Água da rede pública       Água de poço/ furo        Ribeiro        Outra _____________ 

Aquisição de animais: 

Onde adquire reprodutores? Outro produtor       Negociante       Feira/mercado       Outro______ 

Quais as exigências na aquisição? Brinco       Estatuto brucelose        Condição corporal 

Outras ___________ 

Parto 

Tem partos todo o ano? Sim       Não     → de ____________ a ____________ 

Espécies co-habitantes 

Gatos      Cães       Bovinos      Suínos      Equídeos       Aves capoeira       Outros____________ 

 

Saúde dos animais: 

Têm médico veterinário assistente da exploração? Não       Sim → OPP       ADS       Privado    

Dos serviços oficiais 

Estatuto da brucelose: Oficialmente indemne        Indemne        Não indemne        Não sabe 

Tem forma de separar animais doentes? Sim       Não       

Quantas fêmeas com mamite teve este ano? _______ 

Animais com mastites crónicas ou resistência a AB são reformados antecipadamente? Sim      Não 

Aplica medicamentos veterinários aos animais (sem a presença do veterinário)? Sim      Não 

Como realiza o controlo das moscas? Produtos químicos       Armadilhas      Redes      Não faz 

Como realiza o controlo dos ratos? Empresa      Produtos químicos       Armadilhas       Não faz 

 

Ordenha: 

Sala de ordenha? Sim      Não      → Onde ordenha?________________ 

Pavimento da sala de ordenha: Terra      Cimento       Mosaico ou semelhante       Outro 

Tipo de ordenha? Manual       Mecânica       Manual e mecânica 

O local de ordenha é dotado de sistema adequado de escoamento de líquidos? Sim       Não 

Acesso fácil a pontos de água para lavagens? Sim       Não 
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Origem da água utilizada na ordenha: Água da rede pública       Água de poço/ furo     

Outra_______ 

Horários de ordenha: ___________ e ______________ 

Os funcionários têm tarefas específicas para evitar contaminações cruzadas? Sim      Não 

Roupa usada ordenha: Fato      Avental      Barrete      Botas       Luvas       Roupa normal 

Como lava as mãos/braços? Água      Detergente      Desinfetante       Não higieniza 

Se apresentar feridas como faz? Penso       Luvas descartáveis      Outra proteção      Nenhuma 

Proteção      Não ordenha 

Higienização do úbere: Sim       Não 

Elimina os primeiros jatos de leite? Sim       Não 

Verifica as características do leite (ex.: cor, textura, cheiro) em ordenha? Sim      Não 

Qual o destino do leite quando este não está normal?_________________________________ 

Desinfeta os tetos após a ordenha? Não        Sim     → Produto _________________________ 

Se é realizada a ordenha mecânica, qual a frequência de lavagem do equipamento de ordenha? 

Após cada ordenha      Outro ______________. O que usa? Água      Detergente      Desinfetante 

Manutenção da máquina de ordenha: diária        semanal       mensal      outra _______________ 

Lavagem sala de ordenha: Diariamente      , ____x/semana, ____x/mês 

Como ordenha as fêmeas doentes? Com as outras      No fim       No princípio 

O que faz ao leite destes animais? Não separa        Elimina, deitando na terra       Elimina no 

esgoto      Dá a outros animais         Outro destino ________________ 

 

Armazenamento e transporte do leite: 

Qual o material do recipiente de armazenagem do leite? Inox        Plástico      Outro________ 

Frequência de lavagem do recipiente de armazenagem do leite? Após a recolha do leite      Antes 

de colocar o leite        Outra _______________________ 

Como higieniza o recipiente de armazenagem do leite? Água       Detergente       Desinfetante 

Armazena outros produtos/alimentos no recipiente de armazenagem do leite? Sim        Não 

Tempo máximo de espera entre a ordenha e a recolha? _________ horas 

Onde armazena o leite: Frigorífico       Tanque de refrigeração       Sala de ordenha  

Outro________ 
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Transporta o leite para a queijaria? Sim     Não      →A cargo de quem? ________ 

Transporte do leite é realizado no período mais ameno do dia? Sim       Não 

A recolha de leite está protegida de contaminações? Sim      Não 

 

Documentação e manutenção de registos: 

Realiza algum tipo de registos? Sim       Não 

Diário de estábulo: Sim       Não 

Administração de fármacos: Sim       Não 

Registos de limpeza de instalações: Sim        Não 

Registo de Limpeza de equipamentos/utensílios: Sim       Não 

Registo de temperaturas: Sim       Não  

Controlo potabilidade da água: Sim        Não  

Quantidade de leite: Sim       Não 

Qualidade físico-química: Sim       Não 

Qualidade microbiológica: Sim       Não 

Registos de controlos de saúde dos trabalhadores: Sim       Não      →Mas faz controlo de saúde? 

____xs/ano 

Outros registos __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Data ___/______/______ 

Observações 

__________________________________________________________________________ 
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Anexo B 

 

INQUÉRITO PARA AUDITORIA HACCP 

Identificação da Fábrica………………………………….. 

Edifícios e Instalações 

1- A planta de fábrica foi aprovada pelas autoridades competentes?        Sim            Não 

2- Localização:………………………………………………… 

Área Rural           Parque Industrial                 Vila 

3- Tratamento de resíduos por ETAR?     Sim             Não  

4- Seleção e separação de resíduos sólidos?      Sim              Não  

(Seleção e separação de papel, vidro, material orgânico, etc) 

5- Fornecimento de água:  

           Rede           Outra (ex. furo) 

6- Avaliação do Lay Out: as instalações estão concebidas de modo a evitar linhas 

cruzadas? Sim    Não 

 (O Edifício e as Instalações devem permitir a circulação de produtos e pessoal, apenas 

num sentido, sem retrocessos). 

7- Instalações: Materiais utilizados na construção (paredes, chão, teto, portas, janelas) são 

apropriados e de fácil limpeza?      Sim               Não  

8- Estado de conservação das paredes e chão? Inspeção visual 

                   Mau            Suficiente                Bom 

9- Nível de higiene do chão e paredes?  Inspeção visual 

  Mau              Suficiente             Bom   

 

10- As janelas têm rede de proteção contra entrada de insetos?      Sim           Não   

11- Existem eletrocutores?         Sim                  Não   

12- As lâmpadas das áreas de preparação e processamento têm proteções adequadas?                                            

Sim  Não 
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13- Ventilação (nos locais onde se processam tratamentos com calor): Existe ventilação 

suficiente e adequada, ou equipamento que minimize a presença de odores e vapores 

previna a condensação de água? Sim  Não  

14- Existe equipamento para lavagem de calçado nas zonas de entrada?  Sim          Não 

Instalações Sanitárias: 

15- O estabelecimento está a operar de acordo com um/algum Código de Boas Práticas de 

Higiene?       Sim                  Não 

16- Nas áreas de processamento existem lavatórios de mãos adequados e em número 

suficiente? 

 Sim            Não   (Regra: 1 lavatório para 10 funcionários) 

17- Nas áreas de processamento não se encontram objetos que não deveriam estar 

presentes no local? (Como por exemplo mata-moscas, ou outros objetos potencialmente 

contaminantes. 

 Sim            Não  

18- Lavatórios de mãos estão equipados e construídos de modo a permitir a lavagem e 

higienização, sem risco de recontaminação? (Torneiras com pedal ou automáticas) 

 Sim               Não  

19- Existem produtos adequados à lavagem e desinfeção das mãos?         

 Sim      Não 

20- Presença de secadores de mãos:  

Presença de toalhas de papel ou outros dispositivos semelhantes               Outros 

21- Existem caixotes do lixo?  Sim              Não 

22- Existem casas de banho e urinóis?   Sim      Não 

23- Existem áreas de descanso?         Sim                         Não 

24- Nível de higiene das casas de banho, urinóis e áreas de descanso. Inspeção visual  

Mau             Suficiente              Bom 

25 – O acesso às instalações por parte de visitantes é sempre feito com equipamento 

adequado (kit para visitantes) de modo a evitar contaminações? Sim  Não 
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26- Controlo de Pragas: Existe algum programa de controlo de insectos e ratos? 

Sim    Não    

Equipamento 

27-O equipamento e utensílios são desenhados e construídos com matérias que permitam 

uma higienização adequada? Sim     Não 

28-O equipamento e os utensílios são feitos de material inócuo e adequado, que não cause 

contaminação dos alimentos?   Sim      Não 

29- O equipamento está aprovado pelo European Hygiene Equipment Design Group 

(EHDG) ou outro similar ?  Sim          Não                 Não sabe  

30- O equipamento está devidamente calibrado e apresenta a data de revisão em dia?                  

                                     Sim          Não                 Não sabe  

Higiene e Sanificação  

31- Pessoal: Controlo de Doenças – têm exame médico de rotina?   

 Sim  Não 

32- Existe um Certificado de Saúde?    Sim  Não 

33- Todos os trabalhadores utilizam vestuário adequado? (Touca, máscara, avental, 

botas)   Sim            Não 

34- Todos os trabalhadores apresentam o vestuário de proteção em boas condições de 

higiene?     Sim            Não  

35- Os anéis, relógios e outros adereços são retirados antes do início das operações?  

Sim          Não 

36- Com que frequência é a roupa de proteção substituída?  

Duas vezes por dia             Todos os dias             Quando está suja           Outra 

  37- Os trabalhadores que apresentem feridas abertas ou qualquer outra fonte de contaminação 

microbiana, não estão em contacto direto com os alimentos? 

Sim    Não 

38- É fornecida aos trabalhadores educação e treino específico e adequado (Higiene e 

Processamento)? 

Sim  Não  
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39- Frequência de limpeza do chão das instalações? 

Diária                 Duas vezes por semana                   Outra        

40- Frequência de limpeza das paredes das instalações?   

Duas vezes por semana            Todas as semanas                    Outra 

41- Frequência de limpeza dos tetos?   

Duas vezes por semana            Todas as semanas                    Outra 

42- Frequência de limpeza e desinfeção do equipamento? 

 No fim de cada utilização                      Diária                Outra          

43- Os resíduos macroscópicos são removidos antes do início da operação de limpeza? Sim               

Não     

44- Método de limpeza : 

   Água    

   Água + detergente + água     

   Água + sanificador + água 

   Água + detergente+ água + desinfetante + água 

45- A lavagem é feita com:  

Scotch brite /Escovas  Espuma  Sistema de alta pressão  

46- Que detergente/sanificador é utilizado na lavagem?…………………………. 

Alcalino              Ácido                Neutro 

47- Que desinfetante é utilizado? 

         Hipoclorito e derivados            Quaternário de amónio           Outros           Quais? 

48- Existe equipamento específico para a esterilização de utensílios? 

Sim  Não  Se sim ver questão seguinte 

 

49- Como é feita a esterilização? 

 Água quente  Químicos   Ultravioletas              

50- Os produtos químicos (pesticidas, herbicidas, agentes de limpeza, lubrificantes) estão 

armazenados em áreas específicas? 

Sim  Não 
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51- Relativamente ao pasteurizador, é feita uma esterilização prévia com água a alta temperatura 

imediatamente antes do início do processo de pasteurização? 

Sim  Não 

Produção e controlo do processo 

52- Existem pré-requisitos específicos para a aquisição de matérias-primas? Sim                     Não 

53- O prazo de validade das matérias-primas e outros ingredientes é verificado?  

Sim               Não 

54- Existem registros de receção de matérias-primas e outros ingredientes?            

Sim                    Não 

55- Os aditivos alimentares estão armazenados em áreas apropriadas e protegidas?  

Sim         Não 

56- Está em funcionamento algum sistema de controlo do processo?   Sim         Não 

57- Existe algum plano de recolha de amostras para análises de controlo? 

 Sim               Não 

Se sim ver as questões 56, 57, 58, 59 e 60 

58- Que tipo de amostras são recolhidas? 

Superfície dos equipamentos         Massa coalhada       Ingredientes 

Produto final              Outros utensílios             Ar ambiente           Outros 

59- Com que frequência são efetuadas? 

Todas as semanas                 Todos os meses                      Outra              

60- Que tipo de análises são feitas? 

Testes microbiológicos rápidos  Análises microbiológicas clássicas  

Qutras 

61- Que tipo de contagens microbianas são realizadas? 

Contagens Microbianas Totais       Enterobacteriaceae             E. coli       Coliformes 

Estafilococos coagulase +         Listeria monocytogenes         Salmonella spp.          Outros 
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62- As análises são feitas com que periocidade? 

Sempre com a mesma periocidade, mensalmente         Sempre com a mesma periocidade, 

semanalmente          Variável, dependendo da produção          Sempre com a mesma periocidade 

mas variando o tipo de análise 

63- Faz-se a deteção de resíduos químicos nas amostras? Sim             Não 

Se sim, quais?…………………… 

64- Existe algum tipo de monitorização do tempo e temperatura do processo tecnológico?  

Sim               Não 

65- Existe algum plano de calibração do equipamento, feito por uma empresa especializada?   

Sim               Não  

66- São mantidos registros destas informações?   Sim                Não 

67- Os documentos importantes são mantidos em registros específicos?   Sim      Não 

68- Existe algum tipo de controlo da documentação? Sim      Não 

69- Se existe controlo documental (para fins de rastreabilidade do produto, etc.) este é mantido 

atualizado e de fácil acesso? 

 Sim             Não 

Descrição do Produto 

Nome comum dos queijos?  

Características (diâmetro, altura & peso) ?  

Quantidade produzida (por semana ou por ano) ?  

Capacidade de armazenamento do produto final ?  

Tipo de embalagem?  

Prazo de validade qual a temperatura de conservação ?   

Instruções fornecidas, pelo rótulo, ao consumidor (S/N)? Se sim, 

especificar. 

 

Locais de comercialização e venda?  

Condições de distribuição e comercialização?   

 

Data ___/______/______ 

Observações 

__________________________________________________________________________ 


