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RESUMO 

 

Durante o fabrico do queijo podem estar presentes microrganismos indesejáveis e até 

mesmo patogénicos, como Listeria monocytogenes. Este microrganismo, ubiquitário, é 

considerado um agente patogénico emergente como revelam os dados do último relatório da 

European Food Safety Authority. 

A sua importância está relacionada com a sua resistência a factores de stress, como 

concentrações de sal elevadas e pH ácido, com a sua capacidade de crescer em 

refrigeração, ocorrência em vários alimentos e responsabilidade por diversos surtos 

(inclusive em Portugal), envolvendo a ingestão de alimentos manipulados inadequadamente, 

crus ou mal cozinhados, incluindo o queijo.  

O queijo Serra da Estrela (QSE) é um produto tradicional importante pela sua qualidade 

gastronómica e tradição que encerra. Existem registos da ocorrência de Listeria spp. neste 

produto, importando estabelecer-se qual o risco para o consumidor e como varia este com 

as possíveis medidas de controlo. Nestas incluem-se não só as práticas de higiene e de 

manufatura a melhorar, mas também as condições de conservação praticadas pelo 

consumidor de queijo Serra da Estrela. O objectivo deste trabalho é contribuir com os 

elementos necessários à construção de um modelo de avaliação de risco de listeriose por 

consumo de produtos tradicionais prontos-a-comer. Os dados recolhidos e produzidos no 

âmbito deste projecto são referentes às condições de crescimento de Listeria 

monocytogenes e sua averiguação nas queijarias da região demarcada da Serra da Estrela, 

e à caracterização do tipo de consumidor, verificando se existem práticas de risco que 

possam ser corrigidas.  

Numa avaliação geral, foi demonstrado haver boas condições para o fabrico do queijo, nas 

queijarias visitadas. Em relação às práticas de fabrico verificaram-se diferenças 

substanciais, especialmente nos tempos, temperaturas e humidades praticados no processo 

de maturação do queijo. Ainda que se tenham verificado algumas falhas na fase de 

produção, entre todas as amostras recolhidas durante as visitas, apenas um queijo foi 

positivo para a presença de Listeria monocytogenes. 

Quanto à caracterização do consumidor de queijo Serra da Estrela, pode-se dizer que este 

tem entre 15-59 anos de idade, come cerca de 44,1 g de queijo por dia e tem preferência 

pelo frigorífico como local de armazenamento do queijo, especialmente em meses quentes. 

Este trabalho esteve inserido num projecto inovador financiado pela Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia, no âmbito do SAFEFOODERA, com a designação “Avaliação de 

risco de Listeria em alimentos tradicionais prontos a consumir (Lisrisk)”. 

 

Palavras-chave: Listeria monocytogenes, queijo Serra da Estrela, avaliação de risco, 

segurança alimentar, listeriose. 
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ABSTRACT 

 

Contribution to a risk assessment of Listeria monocytogenes in Serra da Estrela cheese 

During the cheese’s manufacture undesirable and even pathogenic microorganisms might be 

present, such as Listeria monocytogenes. This organism, ubiquitous, is considered an 

emerging pathogen as referred in the last report of the European Food Safety Authority. 

Its importance in foods is related to its high resistance to stress factors, like high salt 

concentrations and low pH, and with its ability to grow at refrigeration temperatures, 

occurring in various foods and being responsible for several outbreaks (including in Portugal) 

involving the ingestion of improperly handled, raw or undercooked food, including cheese. 

Serra da Estrela cheese is an important artisanal product for its quality cuisine and tradition 

that contains. There are records of the occurrence of Listeria spp. in this product, caring to 

establish not only which hygiene and production practices can be improved at time of 

manufacture, but also the conditions of conservation and consumption of the Serra da 

Estrela cheese in order to characterize the type of consumer and verify if there are risk 

practices that can be corrected. Therefore, the aim of this paper is to contribute with the 

elements needed to build up a model of risk assessment of listeriosis from consumption of 

traditional ready-to-eat products. The data collected and produced under this project are 

related to the growth conditions of Listeria monocytogenes and their occurrence in cheese 

factories of the demarcated region of Serra da Estrela, and to characterize the type of 

consumer, checking for risky practices that can be corrected. 

From a general overview, satisfactory conditions were observed in the visited cheese 

factories. Regarding manufacturing practices there were substantial differences especially in 

time, temperature and humidity in the process of cheese maturation. Although some failures 

have been detected in the production phase, among all the samples collected during the 

visits, only one cheese was positive for the presence of Listeria monocytogenes. 

As for the characterization of Serra da Estrela cheese’s consumer, it can be said that he/she 

is between 15-59 years old, eats about 44,1 g of cheese per day and has a preference for 

the fridge as the place of cheese storage, especially during hot months. 

This work was developed under an innovator project of SAFEFOODERA “Risk assessment 

of Listeria in traditional ready to eat products (LisRisk)”, financed by FCT. 

 

Keywords: Listeria monocytogenes, Serra da Estrela cheese, risk assessment, food safety, 

listeriosis. 
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CAPÍTULO I -  INTRODUÇÃO 

 

O número crescente e a gravidade das doenças de origem alimentar a nível mundial, 

podendo atingir anualmente até 30% da população em países desenvolvidos (WHO, 2007), 

têm aumentado consideravelmente o interesse de entidades governamentais, indústrias e 

consumidores em relação à segurança sanitária dos alimentos. Qualquer pessoa está em 

risco de contrair este tipo de doenças, geralmente de natureza infecciosa ou tóxica, 

provocadas por agentes que entram no organismo através da ingestão de alimentos 

(Forsythe, 2000). 

Estes perigos são definidos como propriedades biológicas, físicas ou químicas que podem 

tornar os alimentos inseguros para o consumo humano (Forsythe, 2000). Os produtos de 

origem animal, tais como carne de vaca e porco, aves, peixe, marisco, ovos e lacticínios, 

são muitas vezes veículos de bactérias, vírus ou parasitas que podem ser nocivos para os 

humanos (WHO, 2007). Estes perigos inerentes, em conjunto com os perigos que podem 

ser introduzidos em fases seguintes da cadeia alimentar, podem conduzir a lesões, doenças 

ou morte (Forsythe, 2000). 

Além do prejuízo social inaceitável decorrente de doenças por contaminação de alimentos, 

devem ser tidos em conta outros factores como custos de devoluções do produto, perda de 

confiança dos consumidores e potenciais custos de indemnizações com enorme prejuízo 

económico das empresas que operam neste ramo (Jouve & Baird-Parker, 1998; Forsythe, 

2000). Por esta razão, Governo e Indústria começaram a focar a sua atenção na produção 

de produtos alimentares como possíveis fontes de risco para a Saúde Pública (WHO, 2007). 

 

Alguns dos mais importantes perigos para a segurança dos alimentos são de natureza 

microbiológica (FAO/WHO, 2003; EFSA-ECDPC, 2011). A degradação dos alimentos ocorre 

naturalmente por acção de microrganismos que os utilizam como a sua fonte de nutrientes, 

tornando-os impróprios para consumo. Muitas vezes, embora a degradação do alimento 

ainda não seja perceptível, este pode encontrar-se de tal forma contaminado que o seu 

consumo pode originar doenças no consumidor, se estiverem presentes microrganismos 

patogénicos ou as suas toxinas. Assim, na maioria dos casos de doenças provocadas por 

alimentos será necessário que: o microrganismo patogénico se encontre em quantidade 

suficiente para causar uma infecção ou para produzir toxinas, o alimento seja capaz de 

sustentar o crescimento dos microrganismos patogénicos, seja ingerida uma quantidade 

suficiente do alimento, de modo a ultrapassar o limiar de susceptibilidade do consumidor em 

causa (Forsythe, 2000). 
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Embora genericamente conhecidas como toxinfecções alimentares, as doenças transmitidas 

por alimentos podem ser classificadas como infecções1, intoxicações2 ou toxinfecções3 

(Forsythe, 2000). No caso da listeriose, a doença é resultante da ingestão de alimentos 

contendo organismos vivos prejudiciais, tratando-se portanto de uma infecção transmitida 

por alimentos. 

Em anos recentes Listeria monocytogenes, surgiu como uma importante preocupação 

alimentar sendo considerada um agente patogénico emergente como revelam os dados do 

último relatório da EFSA (2011), que evidenciam um aumento de 19,1% de casos humanos 

de listeriose, em relação a 2008, continuando a haver uma elevada taxa de fatalidade 

(16,6%). De entre as doenças zoonóticas é a que apresenta a taxa de fatalidade mais 

elevada, especialmente entre grupos mais vulneráveis (Garrido, García-Jalón, Vitas & 

Sanaa, 2010). O aumento da população susceptível a esta doença de origem alimentar, 

especialmente os idosos (≥ 60 anos) e imunodeprimidos que sofrem de outras doenças 

subjacentes, e o aumento da produção de alimentos susceptíveis à contaminação 

microbiana, levou a que o controlo de Listeria monocytogenes fosse um dos objectivos 

impostos por vários Governos e pela Indústria (Garrido et al., 2010). 

Em Portugal, reporta-se a ocorrência de surtos de listeriose envolvendo a ingestão de 

alimentos manipulados inadequadamente, crus ou mal cozinhados, entre os quais o queijo 

(Mena, Almeida, Carneiro, Teixeira, Hogg & Gibbs, 2004; Almeida, Gibbs, Hogg & Teixeira, 

2006; EFSA, 2009).  

 

No contexto actual do comércio internacional de alimentos, a análise de risco (adoptada 

após a celebração de um acordo de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, elaborado pelos 

países signatários da Organização Mundial do Comércio, em 1995), em particular a 

avaliação de risco, é uma ferramenta objectiva para ajustar as regulamentações de higiene 

e segurança dos alimentos e para determinar a efectividade das práticas adoptadas de 

gestão dos riscos. Pretende-se com ela adoptar medidas de controlo dos perigos baseadas 

em critérios praticáveis, reduzindo significativamente os problemas relativos à falta de 

inocuidade dos alimentos devido aos microrganismos patogénicos. 

Após a avaliação do impacto dos microrganismos contaminantes de alimentos na saúde da 

população, os diferentes pontos de controlo na cadeia alimentar são identificados e as 

opções de intervenções, e respectivos custos e benefícios de cada medida são avaliados, 

permitindo a gestão eficiente dos riscos (Coleman & Marks, 1999; FAO/WHO, 2003).  

                                                
1
 Doença que resulta da ingestão de alimentos contendo microrganismos vivos prejudiciais. (Forsythe, 2000) 

2
 Doença causada quando as toxinas estão presentes no alimento ingerido, mesmo que os microrganismos que lhe deram 

origem tenham sido eliminados. (Forsythe, 2000) 
3
 Doença causada pela produção da toxina após a ingestão do alimento, quando este possui uma determinada quantidade de 

microrganismos patogénicos, que as produzem ou libertam depois de ingeridos. (Forsythe, 2000) 
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A informação resultante de uma análise de risco tanto pode ser aplicada ao nível da 

produção (como fabricar), como ao nível da distribuição/ retalho (distribuir/fornecer ou não; 

condições de armazenamento) e como ao nível do consumidor (comer ou não; como 

preparar o alimento) (Garrido et al., 2010). 

Neste âmbito, ferramentas como o sistema HACCP4, são utilizadas pelos responsáveis da 

gestão de risco, especialmente ao nível da Indústria, para, através da identificação de 

pontos críticos de controlo do processo e parâmetros a cumprir nesses pontos, assegurar a 

produção de um produto seguro por cumprimento de padrões de qualidade e segurança 

específicos (Coleman & Marks, 1999). 

 

Neste contexto, a análise de risco é composta por três componentes: a avaliação de risco 

microbiológico, a gestão de risco e a comunicação de risco (Figura 1) (Codex Alimentarius 

Commission, 2011). 

 

Figura 1 - Estrutura de uma Análise de Risco (Adaptado de WHO - About risk analysis in food) 

 

A avaliação de risco, processo de base científica, é composta por quatro etapas: (i) 

identificação do perigo5, (ii) caracterização do perigo (incluindo a avaliação da relação dose-

resposta); (iii) avaliação da exposição e (iv) caracterização do risco6 (Codex Alimentarius 

Commission, 2011). Ela fornece uma estimativa qualitativa ou quantitativa da probabilidade 

e severidade dos efeitos adversos para uma determinada população. 

A identificação do perigo microbiológico é feita com base em dados epidemiológicos e 

biológicos relativos ao agente patogénico e ao alimento estudados, estabelecendo-se o seu 

envolvimento como causa de doença nos consumidores.  

                                                
4
 Hazard Analysis Critical Control Points (Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos) é um sistema que identifica, avalia 

e controla perigos que são significativos para a segurança sanitária dos alimentos.(Codex Alimentarius Commission, 1997) 
5
 Agente biológico, químico ou físico, ou propriedade do alimento com potencial de causar efeito adverso à saúde. (Codex 

Alimentarius Commission, 2011) 
6
 Função da probabilidade da ocorrência de um efeito adverso à saúde e da gravidade desse efeito, causado por um perigo ou 

perigos existentes no alimento. (Codex Alimentarius Commission, 2011) 
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Na fase de caracterização do perigo, pode-se dizer que avaliação da dose-resposta, que 

estima a relação entre a quantidade de agente patogénico ingerido e a frequência e 

gravidade dos efeitos adversos na população, é talvez o passo mais importante. 

Segue-se a fase de avaliação da exposição da população ao agente em consequência da 

ingestão do alimento considerado. Esta baseia-se em modelos preditivos matemáticos que 

levam em conta a probabilidade de ocorrência do agente no alimento, o impacto do 

processamento e manuseamento sobre o mesmo, a frequência de exposição da população, 

a duração dessa exposição e o seu padrão de susceptibilidade (Codex Alimentarius 

Comission, 2011).  

A caracterização do risco é a etapa final da avaliação do risco e envolve a integração dos 

resultados das avaliações de dose-resposta e de exposição, fornecendo uma estimativa da 

probabilidade de ocorrência do problema, bem como da sua magnitude (Wooldridge, 2008). 

 

Na área biológica, o risco zero não existe. Este deve ser estimado para que seja possível 

prever e dimensionar os danos potenciais e planear uma estratégia de gestão dos mesmos, 

incluindo o fornecimento de informação suficiente e de qualidade aos consumidores a 

propósito destas questões sobre o risco. 

 

Na maioria dos países, especialmente em Portugal, Avaliações de Risco são difíceis de se 

realizar devido às inúmeras lacunas, com destaque para a insuficiência de dados 

epidemiológicos sobre a prevalência e as características das doenças de origem alimentar. 

Além dessa deficiência, também os dados quantitativos de microrganismos patogénicos de 

relevância na cadeia produtiva de alimentos são ainda escassos, e os de consumo, 

praticamente inexistentes. 

Embora várias análises de risco tenham sido desenvolvidas para L. monocytogenes 

(Bemrah et al., 1998; Pouillot et al., 2009; Ross et al., 2009; Garrido et al., 2010), poucos 

estudos foram elaborados a partir de dados de Portugal, em parte devido à escassez e 

dispersão de informação.  

 

Assim, e no âmbito do projecto SAFEFOODERA 0003/2008, surge este trabalho, com o 

objectivo de recolher e produzir dados qualitativos e quantitativos sobre Listeria 

monocytogenes em queijo Serra da Estrela contribuindo para a elaboração de um modelo 

de avaliação quantitativa de risco microbiológico. Foram definidos como aspectos essenciais 

à construção do modelo, a fase de produção e os dados de consumo deste queijo, sendo-

lhes prestada especial atenção. 

O projecto incidiu sobre o risco de listeriose em produtos tradicionais prontos-a-comer, 

envolvendo também o País Basco, Chipre e Islândia. Para Portugal foi seleccionado o queijo 

Serra da Estrela uma vez que este produto tem uma grande tradição e importância 
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económica, para além de ser um alimento susceptível de permitir o crescimento desta 

bactéria, que é uma preocupação da indústria de lacticínios. 

 

Os principais factores que se tiveram em conta para colheita de dados estão na base da 

caracterização do perigo e da avaliação da exposição. Foram eles: 

1. Processo de produção e temperaturas de refrigeração/conservação praticadas no 

processamento; 

2. Características do produto relacionadas com a capacidade de suportar o crescimento 

de Listeria monocytogenes durante a conservação em refrigeração; 

3. Produções totais anuais do produto; 

4. Frequência (valores de prevalência) e concentrações de Listeria monocytogenes no 

alimento nos pontos de venda (na queijaria e no comércio); 

5. Factores ao nível do armazenamento em casa, incluindo duração da conservação e 

as temperaturas praticadas pelo consumidor antes do consumo; 

6. Quantidade e frequência de consumo do alimento. 

 

Para obtenção desta informação foram realizadas pesquisas bibliográficas no que diz 

respeito aos pontos 1, 2, 3 e 4 (Capítulo III, grupo 1). Para os pontos 5 a 6 a informação 

recolhida teve como base um estudo junto ao consumidor português que indicou alguns dos 

hábitos de consumo do produto (Capítulo III, grupo 2). Para os pontos 1 e 4 foram ainda 

utilizados os resultados do estudo em queijarias da zona da Serra da Estrela (Capítulo III, 

grupo 3).  
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CAPÍTULO II -  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1. Listeria monocytogenes 

1.1. O Microrganismo 

Listeria monocytogenes é uma bactéria Gram-positiva, desprovida de cápsula, não 

formadora de esporos e anaeróbia facultativa (Ryser & Marth, 2007). Apresenta-se na forma 

de bastonetes curtos, regulares com extremidades arredondadas e de dimensões entre 0,5 

a 2 µm de comprimento e 0,5 µm de diâmetro (Ryser & Marth, 2007; Vos et al., 2009).  

Em culturas mais antigas, algumas células perdem a sua capacidade de reter a coloração 

de Gram podendo ser confundidas com outras espécies bacterianas, Gram-negativas. 

Também se pode observar o aparecimento de células longas, finas e filamentosas em 

culturas mais antigas e irregulares e em culturas expostas a condições adversas, como no 

caso de choque osmótico (Ryser & Marth, 2007). 

Se o crescimento se verificar entre os 20 e os 25 °C, a bactéria apresenta mobilidade por 

meio de flagelos perítricos (entre 2 a 5).  Para temperaturas superiores a 37 °C a formação 

destas estruturas é muito reduzida ou nula (Ryser & Marth, 2007). O movimento rotativo que 

é conferido por estes flagelos é muito característico (cambalhota), sendo utilizado na 

identificação deste microrganismo (Goldfine & Shen, 2007; Ryser & Marth, 2007).  

 

A primeira descrição completa deste microrganismo data de 1926, quando Murray e os seus 

colaboradores isolaram uma bactéria Gram-positiva em forma de bastonete, não 

esporulante, causadora de doença em coelhos e cobaios, que designaram por Bacterium 

monocytogenes por esta infectar os monócitos. Alguns anos mais tarde, Pirie isolou a 

bactéria a partir de um gerbo selvagem no Norte de África e nomeou-a de Listerella 

hepatolytica (em homenagem a Lord Lister). Em 1940, chegou-se à conclusão que 

Bacterium monocytogenes e Listerella hepatolytica eram o mesmo microrganismo, 

adoptando-se, então, a designação de Listeria monocytogenes (Ryser & Marth, 2007). 

 

Ao contrário de outros agentes patogénicos responsáveis por grandes surtos que têm 

marcado a história da humanidade ao longo dos séculos, a história da bactéria L. 

monocytogenes e da listeriose é mais recente. Somente nos anos 20, é que foi confirmada 

pela primeira vez, a sua responsabilidade num caso de meningite num soldado da I Guerra 

Mundial, sendo reconhecido como um microrganismo patogénico para os humanos (Ryser & 

Marth, 2007). No entanto, só a partir de 1985, quando foi associada a um surto de origem 

alimentar de grandes repercussões, é que passou a ser considerada uma fonte de 

preocupação para a saúde pública, indústria alimentar e agências reguladoras. Desde essa 

altura, inúmeros casos e surtos de infecção por Listeria monocytogenes, relacionados com 
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alimentos contaminados, têm sido descritos em vários países, em todo o mundo 

(Swaminathan & Gerner-Smidt, 2007). 

 

1.1.1. Taxonomia 

A introdução de métodos de biologia molecular permitiu uma melhor apreciação dentro do 

Género Listeria. Este pertence, juntamente com o Género Brochothrix, à Família 

“Listeriaceae”, Ordem Bacillales, Classe “Bacilli” (Figura 2) e Filo Firmicutes e contém seis 

espécies, reconhecidas com base em estudos de ADN: L. grayi, L. innocua, L. ivanovii, L. 

monocytogenes, L. seeligeri e L. welshimeri (Ryser & Marth, 2007; Vos et al., 2009). 

 
Figura 2 - Dendograma consensual reflectindo as relações filogenéticas da Ordem Bacillales, dentro 
da Classe “Bacilli” (adaptado de Bergey's Manual of Systematic Bacteriology: Volume 3: The 

Firmicutes, 2009).  
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Apenas L. monocytogenes é considerada patogénica para o Homem e animais sendo, 

portanto, um agente zoonótico7 (Vázquez-Boland et al., 2001; Allerberger, 2003; Le Monnier 

& Leclercq, 2009). No entanto, as espécies L. ivanovii, patogénica para animais, e L. 

seeligeri, que apresentam também actividade hemolítica, foram, em casos raros, 

causadores de infecções em seres humanos (Vázquez-Boland et al., 2001; Allerberger, 

2003). As restantes espécies são, geralmente, consideradas não patogénicas. 

 

1.1.2. Serotipificação  

Existem vários métodos de tipificação para L. monocytogenes. Aqui incluem-se os métodos 

fenotípicos (serotipificação e fagotipificação) e os genotípicos (electroforese multilocular, 

ribotipificação, PFGE8 e PCR9) (Favretti, 2010). Estes testes têm grande interesse 

epidemiológico, na medida em que possibilitam uma maior discriminação entre as estirpes 

encontradas em alimentos suspeitos e as estirpes isoladas de casos humanos (Bubert et al., 

1999; Malak, Vivier, André, Decallonne & Gilot, 2001). 

A serotipificação10 proporciona uma forma útil e conveniente de classificar as diferentes 

estirpes de L. monocytogenes. Com base nos seus antigénios somáticos (O) e flagelares (H) 

existentes na superfície celular, este microrganismo pode ser classificado em 13 serovares11 

(1/2a, 1/2b, 1/2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4ab, 4b, 4c, 4d, 4e, e 7), distribuídos por 4 grupos (1/2, 3, 4 

e 7) (Allerberger, 2003; Vos et al., 2009). 

 

Tabela 1 - Antigénios somáticos e flagelares usados para serotipar Listeria
a 
(adaptado de “ Bergey’s 

Manual of Systematic Bacteriology: Volume 3: The Firmicutes”, 2009) 

Serovar 
Antigénios Somáticos 

(factor O)b,c 
Antigénios 

flagelares (factor H)b 

L. monocytogenes:   
1/2a I, II, III A, B 
1/2b I, II, III A, B, C 
1/2c I, II, III B, D 
3a II, III, IV, (XII), (XIII) A, B 
3b II, III, IV, (XII), (XIII) A, B, C 
3c II, III, IV, (XII), (XIII) B, D 
4a III, (V), VII, IX A, B, C 
4ab III, V, VI, VII, IX, X A, B, C 
4b III, V, VI A, B, C 
4c III, V, VII A, B, C 
4d III, (V), VI, VIII A, B, C 
4e III, V, VI, (VIII), X A, B, C 
7 III, XII, XIII A, B, C 

 

                                                
7
 Qualquer vírus, bactéria, fungo, parasita ou outra entidade biológica que é susceptível de causar doença e/ou infecção 

naturalmente transmissível directa ou indirectamente entre os animais vertebrados e os seres humanos («WHO.  Zoonoses», 
sem data) 
8
 Pulsed Field Gel Electrophoresis 

9
 Polymerase Chain Reaction 

10
 Procedimentos sorológicos utilizados para diferenciar estirpes (sorovares ou sorotipos) de microorganismos que têm 

diferenças na composição antigénica (Prescott, 2002). 
11

 Microrganismos com propriedades antigénicas distintas (Prescott, 2002). 
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Tabela 1 (continuação) 

Serovar 
Antigénios Somáticos 

(factor O)b,c 
Antigénios flagelares 

(factor H)b 

L. gravi:   
Não designado III, XII, XIV A, B, C 
L. innocua:d   
4ab III, (V), VI, VII, IX A, B, C 
6a III, V, (VI), (VII), (IX), XV A, B, C 
6b III, (V), (VI), (VII), IX, XXI A, B, C 
L. ivanovii:   
5 III, V, VI, (VII), X A, B, C 
L. seeligeri:d   
1/2b I, II, III A, B, C 
4c III, V, VII A, B, C 
4d III, (V), VI, VIII A, B, C 
6b III, (V), (VI), (VII), IX, XXI A, B, C 
L. welshimeri:   
6a III, V, (VI), (VII), (IX), XV A, B, C 
6b III, (V), (VI), (VII), IX, XXI A, B, C 
a
() Indicam factores nem sempre detectados 

b
Dados de Seeliger e Hohne (1979) 

c
Factor II é termolábil 

d
 Combinações não designadas do factor O também podem ocorrer 

 

Embora a listeriose humana possa ser causada por qualquer um dos 13 serovares (Jemmi & 

Stephan, 2006), alguns (1/2a, 1/2b, 1/2c e 4b) são isolados mais frequentemente de casos 

clínicos e de alimentos. Destes, são os serotipos 1/2a, 1/2b e 4b que contribuem para 89 - 

96% dos casos em todo o mundo em humanos e animais (Bruhn, Vogel & Gram, 2005; Britz 

& Robinson, 2008). 

A aplicação de vários procedimentos de hibridação de ADN-ADN12 resultou na classificação 

de estirpes13 de L. monocytogenes em três linhagens (Leite et al., 2006; Liu, 2006; Ryser & 

Marth, 2007). Esta classificação tem algum interesse epidemiológico, embora na literatura 

existam algumas diferenças dignas de serem assinaladas, no agrupamento dos vários 

serótipos entre as linhagens I e II, como se pode observar na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Agrupamento dos serovares nas três linhagens, segundo diferentes autores 

Autor Linhagem I Linhagem II Linhagem III 

Leite et al., 2006 1/2b e 1/4 b 1/2a e 1/2c Sem referência 

Liu, 2006 1/2b, 3b, 4b, 4d e 4e 1/2a, 1/2c, 3a e 3c 4a e 4c 

Ryser & Marth, 2007 1/2a, 1/2c, 3a, e 3c 1/2b, 3b, 4b, 4d, 4e e 7 4a e 4c 

Goldfine & Shen, 2007 1/2a, 1/2c e 3a 1/2b, 4b e 4e 4a e 4c 

 

Segundo Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology: Volume 3: The Firmicutes (2009), a 

linhagem I compreende os serovares 1/2a, 1/2c e 3c, a linhagem II compreende os 

serovares 1/2b, 3b, e 4b, e a linhagem III compreende os serovares 4a e 4c. As duas 

                                                
12

 Técnica de biologia molecular que determina o grau de semelhança genética entre combinações de sequências de ADN. 
Esta técnica geralmente é usada para determinar a distância genética entre duas espécies (Prescott, 2002). 
13

 População de organismos que é distinguível de pelo menos uma outra população dentro de uma categoria taxonómica 
particular. É considerado ter descendido de um único organismo ou cultura pura isolada (Prescott, 2002). 
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primeiras são as que estão associadas aos grandes surtos de origem alimentar, bem como 

à maioria de casos esporádicos de listeriose humana (Forsythe, 2000; Jemmi & Stephan, 

2006; Goldfine & Shen, 2007; Swaminathan & Gerner-Smidt, 2007; Vos et al., 2009). A 

linhagem III (4a e 4c) é considerada menos significativa, sendo associada a casos de 

listeriose em animais (Liu, 2006; Ryser & Marth, 2007).  

Ainda assim, e porque os métodos de serotipificação não permitem discriminar 

completamente as estirpes patogénicas das não-patogénicas ou menos virulentas, todas as 

estirpes de L. monocytogenes devem ser consideradas como potencialmente patogénicas 

(Forsythe, 2000; Jemmi & Stephan, 2006). Devido a esta necessidade de avaliar com 

precisão o potencial patogénico de estirpes de L. monocytogenes, para um controlo e 

prevenção efectivos, têm sido desenvolvidos alguns métodos laboratoriais nesse sentido. 

Estes incluem ensaios de virulência em ratos, ensaios celulares in vitro e detecção de 

proteínas e genes associados a virulência (Liu, 2006).  

 

1.1.3. Metabolismo e propriedades bioquímicas 

L. monocytogenes é uma bactéria catalase positiva (tem capacidade de desactivar os 

radicais peróxido, podendo assim sobreviver dentro das células-hospedeiro) e oxidase 

negativa (Jemmi & Stephan, 2006). 

Os testes bioquímicos úteis para fazer a distinção entre as 6 espécies pertencentes ao 

género Listeria são os de formação de ácido a partir de D-xilose, L-ramnose, K-metil-D-

manósido e D-manitol. Listeria monocytogenes é capaz de fermentar ramnose, dextrose, e 

maltose mas não é capaz de fermentar xilose e manitol (Farber & Peterkin, 1991; 

Allerberger, 2003; Jemmi & Stephan, 2006). 

Outro teste, complementar para a diferenciação de Listeria monocytogenes das outras 

espécies, em especial de L. innocua (a espécie não-patogénica mais vezes isolada), é a 

capacidade de hemólise (Allerberger, 2003). Além de L. monocytogenes, apenas L. ivanovii 

e L. seeligeri, são produtoras de hemolisina. Para as diferenciar é utilizada a reacção de 

CAMP14. Neste teste, L. monocytogenes, ao contrário das outras duas espécies, produz uma 

zona sinergética de hemólise em presença de hemolisinas de Staphylococcus aureus em 

agar-sangue de ovelha (Allerberger, 2003). 

 

1.1.4. Ecologia  

As bactérias do Género Listeria são microrganismos ubíquos, que existem amplamente 

distribuídos pelo ambiente (urbano e rural), podendo ser encontrados no solo, na superfície 

da água, em plantas, na vegetação em decomposição, em silagem de má qualidade, e em 

fezes de animais, mesmo saudáveis, incluindo do Homem (Nightingale et al., 2004; Jemmi & 

                                                
14

Acrónimo de Christie, Atkins, Munch, Petersen. Corresponde a um teste de hemólise que permite a distinção entre L. 
monocytogenes e L. ivanovii (Jemmi & Stephan, 2006). 
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Stephan, 2006; Goldfine & Shen, 2007; Ryser & Marth, 2007; Le Monnier & Leclercq, 2009; 

Mohammed et al., 2009).  

Parece existir alguma tendência para se detectar determinadas espécies conforme o tipo de 

ambiente. De acordo com Wiedmann (2010), Listeria spp, pode ser isolada com frequências 

superiores a 20% em amostras colhidas de ambientes naturais, urbanos e de explorações 

agrícolas, assim como pode ser isolada de ambientes associados a alimentos (e.g. unidades 

processadoras, ou no retalho). Segundo o mesmo autor, de várias amostras colhidas, L. 

innocua e L. monocytogenes tiveram maior representação em ambientes urbanos, ao passo 

que L. seeligeri e L. welshimeri foram isoladas mais frequentemente de ambientes naturais. 

A prevalência das espécies nas amostras colhidas também pode variar com a estação do 

ano conforme a existência de condições mais ou menos favoráveis ao seu crescimento. 

Num estudo realizado por Waak, Tham & Danielsson-Tham (2002), obtiveram-se mais 

resultados positivos para L. monocytogenes e para L. innocua no Inverno do que no Verão, 

em amostras colhidas de silos de colheita de leite. Também no trabalho de Nightingale et al. 

(2005), foi verificada uma maior prevalência no Inverno, tanto em amostras fecais de 

bovinos e pequenos ruminantes, como em amostras de alimentos para estes últimos.  

 

1.2. Factores que afectam o crescimento e a sobrevivência de Listeria 

monocytogenes com importância para a Saúde Pública e Indústria Alimentar 

O objectivo do processamento de alimentos é produzir um produto seguro e saudável que 

tenha uma vida útil adequada e que seja aceitável para o consumidor. Para alcançar este 

objectivo, os fabricantes de produtos alimentares recorrem a vários métodos de 

processamento para inactivar ou inibir o crescimento de microrganismos saprófitas15 e 

patogénicos, sem que se alterem as características físicas e sensoriais dos alimentos. O 

sucesso desses processos depende do conhecimento, não só do produto em si, como das 

características dos microrganismos que o podem contaminar. Como qualquer outro 

microrganismo, Listeria monocytogenes, é influenciada pelo meio em que se encontra. Os 

principais factores que afectam o seu crescimento e sobrevivência serão seguidamente 

expostos. 

 

1.2.1. Temperatura 

A temperatura a que os alimentos são expostos pode ser propícia ao crescimento, à 

preservação ou à destruição dos microrganismos. Listeria monocytogenes consegue 

crescer, em extensão variável, entre 0 a 45 °C, desde que presente num meio adequado 

(Ryser & Marth, 2007). Temperaturas abaixo de 0 °C congelam o meio de cultura ou o 

alimento e preservam ou inactivam moderadamente o agente patogénico. Embora não haja 

                                                
15

 Organismos que obtêm nutrientes dissolvidos de matéria orgânica morta e crescem normalmente em matéria orgânica em 
decomposição (Prescott, 2002) 
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crescimento a temperaturas abaixo de -1,5 °C, este microrganismo consegue sobreviver a 

temperaturas inferiores (Ryser & Marth, 2007). A congelação e o consequente 

armazenamento provocam inactivação limitada de L. monocytogenes, portanto, a 

contaminação de alimentos congelados deve ser prevenida. Temperaturas acima dos 50 °C 

são letais para o microrganismo (Ryser & Marth, 2007). 

A variabilidade de temperaturas que permitem o crescimento de L. monocytogenes tem 

particular interesse para os processadores de alimentos, uma vez que se trata de um 

microrganismo psicotrófico16. Isto quer dizer que o armazenamento de alimentos a 

temperaturas de refrigeração (método de preservação mais comum na indústria alimentar e 

em casa dos consumidores) retarda mas não previne o crescimento desta bactéria. 

A influência da temperatura no crescimento e na sobrevivência deste microrganismo tem 

sido estudada em conjunto com outras variáveis importantes. Alguns investigadores 

procuraram averiguar este factor e a sua interacção com o pH, a atmosfera e a 

concentração de cloreto de sódio e de nitrato de sódio (McClure, Beaumont, Sutherland & 

Roberts, 1997; Faleiro, Andrew & Power, 2003; Vialette, Pinon, Chasseignaux & Lange, 

2003). Estas investigações mostraram que a cinética de crescimento deste microrganismo é 

dependente da interacção destes factores. Por exemplo, os limites de crescimento a uma 

temperatura de refrigeração dependem fortemente do valor de pH do meio (Ryser & Marth, 

2007). 

Na ausência de componentes antimicrobianos, manter os alimentos entre os 20 e os 43 °C 

permite o crescimento rápido deste agente patogénico (Ryser & Marth, 2007).  

A temperatura óptima de crescimento para L. monocytogenes, como frequentemente é 

indicada em várias publicações, ocorre entre os 30 e os 37 °C. Estes são valores estimados, 

uma vez que nem sempre as condições que produzem o tempo de geração17 mais curto 

resultam na fase lag18 mais curta ou na maior densidade celular (Ryser & Marth, 2007).  

A temperatura de crescimento é um factor importante na variação da virulência de L. 

monocytogenes. Esta aumenta quando o agente patogénico é cultivado a temperaturas de 

refrigeração em vez da temperatura óptima. Estudos laboratoriais mostraram que estirpes 

pouco virulentas de L. monocytogenes tornaram-se consideravelmente virulentas depois de 

incubadas a 4 °C (Ryser & Marth, 2007).  

Deve-se evitar também manter os alimentos a temperaturas elevadas, mas que ainda assim 

não sejam letais, uma vez que este agente patogénico poderá ganhar resistência a 

processamentos térmicos subsequentes. De uma forma geral, as células de L. 

monocytogenes adaptadas ao calor são mais resistentes a outros factores de stress que as 

células submetidas a temperaturas óptimas de crescimento (Ryser & Marth, 2007). 

                                                
16

 Microrganismo que consegue crescer a 0°C, mas que tem uma temperatura óptima de crescimento entre os 20 e os 30 °C, e 
um máximo de cerca de 35 °C (Prescott, 2002). 
17

 Período de tempo, durante a fase exponencial, em que há duplicação da população bacteriana (Prescott, 2002) 
18

 Período de tempo em que há adaptação dos microrganismos a um novo meio de cultura, não havendo multiplicação celular 
(Prescott, 2002) 



13 
 

A relação entre temperatura de incubação e tempo de geração deve ser usada com 

precaução devido às variações que têm sido observadas para uma dada temperatura. 

 

1.2.2. pH 

Tal como muitas outras bactérias, L. monocytogenes tem crescimento óptimo a um pH 

próximo da neutralidade. Na ausência de outros factores limitantes de crescimento, as 

populações finais mais elevadas foram obtidas com pH entre os 6,0 e os 8,0 (Ryser & Marth, 

2007). O crescimento de L. monocytogenes tem sido descrito para valores de pH que variam 

de 4,0 a 9,6 (Ryser & Marth, 2007). Aparentemente, as células de Listeria monocytogenes 

recuperam melhor do stress provocado por um meio alcalino do que por um meio ácido ou 

por um choque osmótico, que provocam alterações importantes nos seus parâmetros de 

crescimento (Cheroutre-Vialette, Lebert, Hebraud, Labadie & Lebert, 1998; Vasseur, 

Baverel, Hébraud & Labadie, 1999). 

Um pH baixo é um dos determinantes mais críticos para a qualidade e segurança dos 

alimentos fermentados. Embora o crescimento de L. monocytogenes não tenha ainda sido 

documentado para valores inferiores a 4,0, este microrganismo parece ser razoavelmente 

resistente a estas condições (Rogga et al., 2005; Ryser & Marth, 2007). Contudo, o efeito do 

pH na viabilidade celular depende grandemente de outros factores ambientais e do estado 

fisiológico do microrganismo (Davis, Coote & O’Byrne, 1996; Vialette et al., 2003). Por 

exemplo, a ausência de crescimento ou a diminuição da viabilidade celular, podem ser 

observados a um pH igual ou inferior a 5,5, quando outras condições ambientais, tais como 

a temperatura ou a % de sal, não são óptimas para a sobrevivência de L. monocytogenes 

(Conner, Brackett & Beuchat, 1986; Vialette et al., 2003). 

Os limites mínimos de pH que permitem o crescimento desta bactéria também dependem do 

tipo de ácido. A taxa de crescimento de L. monocytogenes na presença de ácidos orgânicos 

varia consideravelmente com o tipo e a concentração do ácido e com o pH do meio. Para 

valores iguais de pH e de concentrações de ácidos, o ácido acético foi estabelecido como o 

mais prejudicial para o crescimento do microrganismo, seguido pelo ácido láctico e o ácido 

cítrico. Contudo, na sua forma não dissociada (não iónica), a ordem da actividade 

listeriostática é inversa. Estes ácidos orgânicos mostraram ser agentes bacteriostáticos mais 

potentes que o ácido clorídrico (Vasseur et al., 1999; Ryser & Marth, 2007). 

É amplamente aceite que a actividade antimicrobiana de ácidos orgânicos fracos, tais como 

o ácido acético, está associada à sua forma não dissociada, para a qual a membrana celular 

mostra maior permeabilidade (Vasseur et al., 1999). A concentração da forma não 

dissociada aumenta com a diminuição do pH do meio.  

Também a concentração do ácido tem um papel importante na sua acção. Em 

concentrações elevadas, o ácido cítrico tem acção listeriostática, em concentrações mais 
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baixas ele promove o crescimento de L. monocytogenes, sugerindo que o mesmo contribui 

para o metabolismo deste microrganismo patogénico (Ryser & Marth, 2007). 

 A actividade bactericida dos ácidos aumenta com a temperatura. Em condições listericidas, 

a refrigeração diminui a letalidade do ácido (Ryser & Marth, 2007). Já quando são usadas 

doses listeriostáticas de ácidos orgânicos, a conservação a temperaturas de refrigeração 

são essenciais para prevenir o crescimento do agente patogénico. Num estudo feito por 

Faleiro et al. (2003), foi observado que a uma temperatura mais baixa foi associada uma 

diminuição da resistência de L. monocytogenes a um pH baixo. 

 

1.2.3. Actividade da água e teor em sal (NaCl) 

A melhor forma de expressar a disponibilidade de humidade para o crescimento bacteriano 

é através da actividade da água (aw)19. A maioria dos produtos frescos tem uma actividade 

da água superior a 0,98. Como a maioria das bactérias, Listeria monocytogenes tem um 

crescimento óptimo a valores de aw ≥ 0,97. Ainda assim, esta sobrevive ou consegue mesmo 

crescer em alimentos com actividade de água relativamente baixa (valores próximos de 

0,90), o que torna esta sua capacidade única, quando comparada com outros agentes de 

toxinfecções alimentares. 

Esta tolerância de L. monocytogenes a baixas aw deve ser considerada em tecnologias 

alimentares que impliquem um processamento mínimo ou que envolvam a desidratação ou 

a salmoura.  

A secagem e a adição de sal ou de açúcar são métodos tradicionais de baixar a actividade 

da água nos alimentos e assim aumentar o seu tempo de vida útil.  

NaCl é um ingrediente alimentar muito importante. Elevadas concentrações de sal reduzem 

o crescimento de L. monocytogenes pela diminuição da aw e do potencial electroquímico da 

membrana celular. 

No entanto, esta bactéria consegue tolerar concentrações de sal bastante elevadas, ao 

ponto de conseguir crescer a concentrações de 10% de NaCl e sobreviver a uma 

concentração de 23,8% de NaCl, durante 259 dias (Ryser & Marth, 2007).  

A influência de NaCl sobre L. monocytogenes está também relacionada com o pH e a 

temperatura de incubação. Por exemplo, a sobrevivência de Listeria na presença de 

concentrações superiores a 12% de NaCl diminui com o aumento gradual das 

concentrações ou com a temperatura de incubação (Ryser & Marth, 2007). Concentrações 

de 26% de NaCl diminuíram as populações de Listeria em 2 e 3,5 logs quando o agente 

patogénico foi incubado a 0 e a 4 °C, respectivamente, por um período de 33 dias. A 

incubação de L. monocytogenes a concentrações de 14% de NaCl, por 36 dias, a 10 e a 25 

                                                
19

 Relação entre pressão de vapor de água de um substrato alimentar e a pressão de vapor de água pura à mesma 
temperatura (Ryser & Marth, 2007). 
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°C, diminuiu as populações em cerca de 2 e em mais de 6 logs, respectivamente (Ryser & 

Marth, 2007).  

Para além das concentrações de NaCl (e assim da aW) a influência que o stress osmótico20 

tem sobre uma população bacteriana depende também da temperatura. Em temperaturas 

mais baixas, como já foi demonstrado, a resistência a valores elevados de NaCl, por parte 

de L. monocytogenes, aumenta (Faleiro et al., 2003; Vialette et al., 2003; Bergholz et al., 

2010). Isto pode ser explicado porque os mecanismos que contribuem para a resistência ao 

stress osmótico, tais como os transportadores glicina-betaína e carnitina, também 

desempenham um papel importante na capacidade de L. monocytogenes crescer a baixas 

temperaturas (Vasseur et al., 1999; Bergholz et al., 2010). Esta resistência é também 

influenciada pela estirpe de L. monocytogenes. Dados de um estudo desenvolvido por 

Bergholz et al. (2010) sugerem que são as estirpes mais vezes associadas a doença em 

humanos e animais as mais resistentes ao stress osmótico, a uma temperatura de 37 °C, 

condições semelhantes às encontradas no tracto gastrointestinal do hospedeiro. 

 

1.2.4. Flora fermentativa e seus componentes antimicrobianos nos alimentos  

A flora fermentativa consiste em microrganismos que são utilizados como culturas “starter” 

no fabrico de muitos produtos tradicionais fermentados (queijos e enchidos) e geralmente 

são considerados seguros. As bactérias mais conhecidas e mais utilizadas nestes processos 

e que ajudam a controlar o crescimento de microrganismos indesejáveis são as bactérias 

formadoras de ácido láctico, vulgarmente designadas como flora láctica (de Carvalho, de 

Paula, Mantovani & de Moraes, 2006).   

As bactérias lácticas competem com outros microrganismos por nutrientes produzindo 

compostos antimicrobianos, tais como ácidos orgânicos, que promovem a diminuição do pH, 

peróxido de hidrogénio e bacteriocinas (Guerra & Bernardo, 2005; de Carvalho et al., 2006; 

Albano et al., 2007; Ryser & Marth, 2007). 

No caso do controlo de L. monocytogenes em armazenamento a temperaturas de 

refrigeração, é importante recorrer ao uso de bactérias psicotróficas antagonistas 

adequadas. Por exemplo, as espécies de Lactococcus produtoras de nisina são 

microrganismos pouco eficazes no controlo de Listeria monocytogenes pois não crescem 

correctamente a temperaturas de refrigeração nem em produtos cárneos (Ryser & Marth, 

2007). Também num estudo realizado por Guerra & Bernardo (2005) e noutro por Chioda et 

al. (2006), verificou-se que o uso de culturas lácticas, em condições naturais, não foi 100% 

eficaz no controlo do agente patogénico. Ainda assim, em condições laboratoriais, algumas 

estirpes inoculadas nos alimentos estudados foram suficientemente eficientes na eliminação 

de L. monocytogenes, como o caso da estirpe de Lactobacillus acidophilus C1 (Chioda et 

al., 2006) e de um isolado de uma cultura láctica, PD 6.9 (de Carvalho et al., 2006). Este 

                                                
20

 É consequência de alterações osmóticas entre a celular bacteriana e o meio extracelular. 
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último conseguiu inibir estirpes de L. monocytogenes de várias origens e manteve a sua 

actividade numa grande variedade de valores de pH e temperatura. 

Estirpes de Lactococcus lactis, Lactobacillus bavaricus, Lb. reuteri, Lb. acidophilus, Lb. 

curvatus, Lb. sake, Lb. plantarum, Leuconostoc carnosum, Leuconostoc mesenteroides, 

Carnobacterium piscicola, Pediococcus acidilactici, Propionibacterium thoenii e 

Entrecococcus spp. estão incluídas nas bactérias que produzem bacteriocinas anti-listeria 

(Chioda et al., 2006; Ryser & Marth, 2007; Degenhardt & Sant’Anna, 2007; Costa, Vanetti & 

Puschamann, 2009). 

As bacteriocinas são consideradas auxiliares adequados no controlo de microrganismos 

indesejáveis, complementando outros processos de preservação de alimentos, tais como a 

refrigeração e a higienização (de Carvalho et al., 2006; Ryser & Marth, 2007; Costa et al., 

2009). 

Nisina e pediocina são as bacteriocinas mais investigadas para acção contra L. 

monocytogenes (Costa et al., 2009; Martins, Cerqueira, Souza, Carmo Avides & Vicente, 

2010). As pediocinas são produzidas por estirpes de Pediococcus spp. A sua actividade 

listeriostática tem sido demonstrada em vários alimentos, incluindo carne, lacticínios e 

produtos hortícolas (Costa et al., 2009), no entanto, os estudos feitos têm registado 

conclusões divergentes na sua actividade em mais que um tipo de alimentos (Ryser & 

Marth, 2007). 

A nisina é produzida por um número limitado de estirpes de Lc. lactis subsp. lactis e tem 

actividade antimicrobiana contra bactérias Gram positivas, tais como Clostridium botulinum e 

Listeria monocytogenes (Martins et al., 2010). Este composto tem actividade listeriostática 

que varia com as condições ambientais, aumentando, por exemplo, com a diminuição da 

temperatura e do pH, sendo que a própria sensibilidade que Listeria monocytogenes 

apresenta à acção da nisina também varia com a estirpe estudada (Ryser & Marth, 2007). 

 

1.2.5. Composição da atmosfera  

As modificações da atmosfera têm tido menos interesse para o controlo de L. 

monocytogenes pois também aqui esta bactéria tem demonstrado uma grande capacidade 

de resistência, tendo-se verificado tempos de geração semelhantes em condições de 

aerobiose, microaerobiose e anaerobiose, sem que ocorra um efeito inibidor causado por 

elevadas concentrações de CO2, excepto quando a baixas temperaturas (Fraqueza, Ferreira 

& Barreto, 2006; Ryser & Marth, 2007). 

Considera-se “atmosfera modificada” uma alteração feita sobre o meio gasoso envolvente 

de um alimento com o objectivo de se estender o seu tempo de vida útil. Isto é conseguido 

através de um acondicionamento correcto, onde uma mistura de azoto (N2), dióxido de 

carbono (CO2) e oxigénio (O2) irá substituir o ar existente dentro da embalagem. 
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Listeria monocytogenes cresce bem tanto em condições de aerobiose como de anaerobiose 

e a temperaturas de refrigeração. L. monocytogenes não é inibida em alimentos que são 

embalados a vácuo ou em atmosferas com concentrações elevadas de oxigénio. Estas 

propriedades tornam este microrganismo uma ameaça potencial à segurança sanitária de 

alimentos embalados a vácuo ou com atmosferas modificadas. 

Ainda assim, têm sido obtidos alguns resultados positivos quando se utilizam técnicas 

sinérgicas na inibição ou destruição de Listeria monocytogenes como é o caso de se juntar a 

uma atmosfera rica em dióxido de carbono (mais de 50%), uma diminuição de pH e de 

temperatura. Também a junção de bacteriocinas ou de ácidos orgânicos promovem um 

aumento da segurança sanitária de alimentos embalados em atmosferas modificadas (Ryser 

& Marth, 2007). 

 

1.2.6. Formação de biofilmes21 

Tem sido evidenciada a adesão de diferentes estirpes de L. monocytogenes a diferentes 

materiais utilizados nos sistemas de processamento de alimentos incluindo aço inoxidável, 

vidro, madeira, porcelana, ferro, plástico, poliéster, propileno, borracha, papelão encerado e 

papel (Ryser & Marth, 2007). 

Estudos feitos com aço inoxidável (Figura 3), um dos materiais mais vulgarmente utilizados 

nas instalações de processamento de alimentos, de lacticínios incluídas, demonstram a 

capacidade de adesão e transferência de Listeria monocytogenes neste material (Mai & 

Conner, 2007; Poimenidou et al., 2009; Oliveira et al., 2010). 

 

Figura 3 – Imagens electrónicas de varrimento mostrando a aderência de Listeria monocytogenes a 
uma superfície de aço inoxidável. (Adaptado de Oliveira et al., 2010). 

 
(A) Células aderidas à superfície, muitas das quais em fissão binária. (B) Visualização de uma área 
de campo maior mostrando pouca aderência celular. (C) Baixa densidade celular. (D) Alta densidade 
celular. (E) Biofilme maduro com presença de substâncias poliméricas extracelulares, indicadas pelas 
setas. (F) Células aderidas uniformemente. 

 

Consequentemente, em instalações de processamento de alimentos, as superfícies e 

equipamentos são reservatórios potenciais para esta bactéria, devido à difícil remoção, 

                                                
21

 Sistema organizado de microrganismos, na sua forma séssil, associados a superfícies bióticas ou abióticas, com 
consequente produção de substâncias poliméricas extracelulares (EPS) (Oliveira, Brugnera, Alves & Piccoli, 2010). 
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durante os processos de limpeza e desinfecção,  dos biofilmes que forma, podendo levar à 

contaminação de alimentos (Waak, Tham & Danielsson-Tham, 2002; Ryser & Marth, 2007).  

O crescimento de L. monocytogenes em biofilmes nas unidades de produção de alimentos, 

aumenta o nível geral de contaminação da unidade e pode ser indicador de procedimentos 

de higienização e desinfecção insuficientes (Britz & Robinson, 2008). Assim, devem ser 

aplicados procedimentos de limpeza e desinfecção com técnicas e produtos adequados, 

dando especial atenção ao equipamento de processamento, onde os microrganismos 

podem sobreviver por períodos de tempo muito prolongados (Poimenidou et al., 2009), 

dependendo dos resíduos existentes, da temperatura ambiente e da humidade (Britz & 

Robinson, 2008).  

A capacidade, demonstrada por Listeria spp., de adesão a objectos com diferentes 

características, sugere que o material de acondicionamento será também uma fonte 

potencial de contaminação de alimentos com este agente, ainda que diferentes materiais 

não tenham a mesma capacidade de alojar este microrganismo (Ryser & Marth, 2007). 

 

A adesão e a formação de biofilme de L. monocytogenes em superfícies sólidas evoluem 

segundo uma sequência (Figura 4) – deposição celular na superfície, adesão à superfície, 

colonização da superfície, formação e desenvolvimento de biofilme (Ryser & Marth, 2007). 

 

Figura 4 - 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. 

 

A adesão de Listeria tem sido atribuída a interacções hidrofílicas, presença de flagelos, 

formação de fibrilas (estirpes altamente aderentes) e de síntese de polissacáridos. Listeria 

monocytogenes é um microrganismo hidrofílico, desta forma, a adesão celular e a 



19 
 

colonização da superfície serão rápidas (≤ 2h a 20h e a 37 °C) em substratos hidrofílicos e 

ambientes húmidos (Ryser & Marth, 2007). 

A adesão de L. monocytogenes varia na presença de outras espécies bacterianas. A sua 

aderência foi favorecida na presença de Flavobacterium spp. e diminuída quando o agente 

patogénico foi cultivado com uma estirpe de Lc. lactis produtora de nisina (Ryser & Marth, 

2007). 

Num biofilme, Listeria é mais difícil de remover e inactivar do que quando na sua forma 

suspensa livre (planctónica) (Poimenidou et al., 2009). A resistência a tratamentos 

antimicrobianos aumenta com o tamanho do inoculo inicial, idade do biofilme, e quando a 

temperatura ambiente diminui (Ryser & Marth, 2007). Os resíduos alimentares protegem 

também o biofilme dos processos de limpeza (Poimenidou et al., 2009). 

Revestir superfícies com nisina ou com uma cultura “starter” antagonista (e.g. produtora de 

bacteriocinas), são exemplos de formas de evitar a adesão bacteriana e a colonização de 

superfícies (Ryser & Marth, 2007; Martins, et al., 2010). 

Devido à presença do agente patogénico nos sistemas de processamento, distribuição e 

armazenamento de alimentos, aliada à sua capacidade de se adaptar às condições de 

stress, potencial de biotransferência e possível aumento da virulência das células 

destacadas dos biofilmes (Bergholz et al., 2010; Oliveira et al., 2010;  Wiedmann, 2010), o 

controlo de Listeria monocytogenes constitui um grande desafio para a indústria alimentar. 

 

1.3. Listeriose 

É uma doença, de carácter zoonótico, que tem origem numa infecção oportunista causada 

por L. monocytogenes. Além de afectar humanos, a forma invasiva está associada também 

a doença noutros animais, especialmente em ruminantes, manifestando-se clinicamente 

como encefalite (“circling”) ou como infecção uterina (e consequente aborto) (Nightingale et 

al., 2004, 2005; Goldfine & Shen, 2007). Contudo, os animais podem ser, de forma regular, 

portadores assintomáticos e disseminar o microrganismo, em números significativos, no 

ambiente.  

Em humanos, existem essencialmente duas formas clínicas associadas à infecção por L. 

monocytogenes, a invasiva e a não-invasiva. A forma invasiva é chamada de listeriose e 

ocorre normalmente em pessoas com sistemas imunitários debilitados. A forma não-invasiva 

da doença, menos grave, é chamada de gastroenterite febril, i.e. uma gastroenterite 

associada a sintomas gripais, que pode ocorrer em pessoas saudáveis que tenham ingerido 

elevados números de células de L. monocytogenes (Salamina et al., 1996; Swaminathan & 

Gerner-Smidt, 2007). Além destes 2 quadros, pode ainda ser observada listeriose cutânea, 

que, tal como a gastroenterite febril, é auto-limitante. Apresenta-se como uma infecção 

cutânea eczematosa, causada por exposição directa de pele intacta a L. monocytogenes, 
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como ocorre no contacto com animais doentes e com materiais infectados resultantes de 

aborto (Swaminathan & Gerner-Smidt, 2007) . 

A infecção provocada por L. monocytogenes depende principalmente do estado imunitário 

do hospedeiro, da virulência da estirpe, da quantidade de células bacterianas ingeridas 

(Delgado, 2008) e da composição do alimento, como por exemplo, do teor de sal, de água 

disponível e acidez. 

 

1.3.1. Formas clínicas e grupos de risco 

1.3.1.1. Listeriose invasiva 

Devido à taxa de mortalidade elevada que pode ir até 30%, ou até ser superior (Denny & 

McLauchlin, 2008), a listeriose situa-se entre as causas mais frequentes de morte devidas a 

doenças de origem alimentar (Altekruse, Cohen & Swerdlow, 1997; Jemmi & Stephan, 

2006). 

As taxas de infecção mais elevadas são registadas em crianças com menos de 1 mês de 

idade e em adultos com mais de 60 anos (Goldfine & Shen, 2007).  

As mulheres grávidas representam cerca de 30% de todos os casos e 60% dos casos da 

faixa etária entre os 10 e os 40 anos de idade. Estas têm um risco estimado de desenvolver 

bacteriémia cerca de 17 vezes superior ao dos restantes grupo de risco (Goldfine & Shen, 

2007). Quase 70% das infecções não perinatais ocorrem em indivíduos imunodeprimidos 

(e.g. doentes oncológicos, HIV-positivos, transplantados, com patologia hepática, diabéticos 

ou que estejam a receber corticoterapia), mas aparentemente pessoas saudáveis podem 

também desenvolver a forma invasiva da doença, particularmente aqueles com mais de 60 

anos de idade (Bento, Januário, Silva & Oliveira, 1999; Goldfine & Shen, 2007). 

Nos idosos, imunocomprometidos e recém-nascidos, a listeriose manifesta-se 

principalmente sob a forma de infecção do sistema nervoso central (SNC), com efeitos a 

longo-prazo, como por exemplo, meningite, e bacteriémia, com elevadas taxas de fatalidade 

(Vázquez-Boland et al., 2001; Goldfine & Shen, 2007). Nas grávidas, os sintomas 

confundem-se muitas vezes com síndroma gripal, ocorrendo a propagação da infecção da 

mãe ao feto, através da placenta, podendo provocar aborto no final do segundo trimestre ou, 

mais frequentemente, já no terceiro trimestre, parto prematuro ou o nascimento de bebés 

com patologias graves devidas a septicemia generalizada (Rocourt, 1996; Vázquez-Boland 

et al., 2001; Goldfine & Shen, 2007; Delgado, 2008). O diagnóstico de listeriose em 

grávidas, pode ser dificultado pelo tipo de sintomas, fazendo com que a doença possa 

progredir dando origem a quadros clínicos de maior gravidade, como é o caso da meningite. 

Casos de listeriose em recém-nascidos devido a contaminações cruzadas em enfermarias 

foram também documentados (Vázquez-Boland et al., 2001; Goldfine & Shen, 2007). 

O período de incubação da doença em humanos é longo e bastante incerto podendo ir de 

11 a 70 dias, ou até 90 dias, após contacto com o agente patogénico, sendo em média entre 
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21 a 30 dias. A duração da doença é também variável necessitando, por norma, de 

tratamento médico (McLauchlin, 1996; Forsythe, 2000; Vázquez-Boland et al., 2001; Jemmi 

& Stephan, 2006). 

L. monocytogenes é susceptível a um grande número de antibióticos, mas a penicilina e a 

ampicilina, associadas a um aminoglicosídeo (e.g. gentamicina) é considerada a 

combinação de escolha (Goldfine & Shen, 2007; Posfay-Barbe & Wald, 2009). 

 

1.3.1.2. Gastroenterite febril 

Apesar de ser uma apresentação menos frequente da doença, muitos dos doentes com 

listeriose invasiva, tanto em casos esporádicos como em surtos, tiveram história de doença 

gastrointestinal, acompanhada de febre, antes de se instalar meningite ou outro quadro 

clínico de listeriose invasiva (Salamina et al., 1996; Goldfine & Shen, 2007). 

A forma não invasiva de listeriose foi reconhecida durante os anos 90 (Salamina et al., 1996) 

em adultos imunocompetentes, previamente saudáveis. 

Embora a aptidão de L. monocytogenes para causar somente uma gastroenterite já tivesse 

sido considerada anteriormente, uma vez que os quadros isolados de doença 

gastrointestinal devidos a L. monocytogenes são difíceis de diagnosticar (Salamina et al., 

1996; Goldfine & Shen, 2007), somente com o recente surgimento de surtos esta 

capacidade foi determinada. 

Pelo menos oito grandes surtos de gastroenterite alimentar devido a L. monocytogenes 

foram já documentados (Tabela 3). 

Tabela 3 - Surtos de listeriose gastrointestinal entre 1993-2001 (Adaptado de  Swaminathan & 
Gerner-Smidt, 2007) 

Ano Local Nº de 
casos 

Alimento Implicado Serótipo Teor celular 
(ufc/g ou mL) 

1993 Norte de Itália 18 Salada de arroz 1/2b >103 

1994 EUA, Ilinóis 44 Leite achocolatado 1/2b 109 

1997 Norte de Itália 1566 Salada fria de atum e milho 4b 106 

1998 Finlândia  Peixe fumado 1/2a 2x 105 

2000 Nova Zelândia 32 Carnes prontas-a-comer 1/2 >2x 105 

2001 
EUA, 

Califórnia 
16 

Carne de peru pronta-a-
comer 

1/2a >109 

2001 Suécia 48 Queijo de leite cru 1/2a 101 – 107 

2001 Japão 38 Queijo 1/2b Desconhecida 

 

No maior surto registado até agora, 1566 indivíduos, na maioria crianças entre os 6 e os 10 

anos de idade, ficaram doentes após comerem comida de refeitório contaminada, e 19% 

foram hospitalizados (Goldfine & Shen, 2007).  

Estes surtos diferem dos de listeriose invasiva por terem menor tempo de incubação e pelos 

sintomas serem sobretudo gastrointestinais. A doença ocorre tipicamente 24 horas (entre 6 

horas até 10 dias) após a ingestão de grandes quantidades de bactérias e normalmente 
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dura 1 a 3 dias (entre 1 e 7 dias), sendo auto-limitante. Os sintomas mais comuns incluem 

febre, diarreia aquosa, náuseas, dores de cabeça e dores nas articulações e musculares 

(Goldfine & Shen, 2007; Swaminathan & Gerner-Smidt, 2007). 

Uma particularidade destes surtos é que têm tido taxas de ataque22 bastante elevadas (entre 

52 e 100%). Isto pode ser devido à virulência das estirpes envolvidas ou às doses ingeridas 

serem bastante elevadas (Salamina et al., 1996). L. monocytogenes deve ser considerada 

como um agente etiológico possível na ocorrência de um surto de gastroenterite febril 

quando os meios de diagnóstico de rotina falham na detecção do microrganismo envolvido 

(Goldfine & Shen, 2007). 

 

1.3.2. Patogenia  

Muitas vezes, a infecção começa após a ingestão de alimentos contaminados com L. 

monocytogenes. Após a ingestão por um humano susceptível, a bactéria é capaz de fazer 

uma transição para um estado fisiológico que promove a sua sobrevivência e replicação nas 

células-hospedeiro (Freitag, Port & Miner, 2009). A alcalinização do estômago com 

antiácidos, bloqueadores de H2, inibidores da bomba de protões, ou cirurgia a úlceras 

podem promover a infecção (Goldfine & Shen, 2007). Já no intestino, L. monocytogenes 

passa a barreira mucosa, ajudada por endocitose activa pelas células endoteliais. Existem 

modelos tanto intra-gástricos como intravenosos para a infecção por L. monocytogenes em 

ratos, em porquinhos-da-Índia, em gerbos e em macacos (Bakardjiev, Stacy, Fisher & 

Portnoy, 2004; Lecuit, 2007; Freitag et al., 2009). 

Bactérias que tenham sido expostas, na produção dos alimentos, a processos de tratamento 

e conservação com recurso a níveis de pH sub-letais, poderão tornar-se ácido-tolerantes. 

Esta resposta adaptativa (ATR – Acid Tolerance Response) é indicadora que algumas 

bactérias terão maior facilidade em colonizar e disseminar-se no hospedeiro (Conte et al., 

2000). Também estirpes que conseguem crescer a temperaturas de 37 °C, na presença de 

concentrações de sal elevadas, são consideradas mais capazes de sobreviver e disseminar-

se no hospedeiro (Bergholz et al., 2010).  

Após a colonização do tracto gastrointestinal, há migração da bactéria pela corrente 

sanguínea para o fígado e multiplicação nas células fagocitárias (células de Kupffer) deste 

órgão (Freitag et al., 2009). A menos que haja por parte do hospedeiro uma resposta 

imunológica eficiente, a bactéria consegue continuar a multiplicar-se. A partir daí a bactéria 

reentra na corrente sanguínea para causar infecções sistémicas ou do SNC, potencialmente 

fatais (Freitag et al., 2009). L. monocytogenes tem uma predilecção particular para o SNC e 

para a placenta. Na generalidade, acredita-se que o microrganismo alcança o SNC via 
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 Termo usado frequentemente durante um surto de doença numa população estritamente definida num curto espaço de 

tempo. Pode ser calculado como o número de pessoas afectadas dividido pelo número de expostas (Bonita, Beaglehole & 
Kjellström, 2006) 
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sanguínea, mas experiências em animais sugerem que a romboencefalite (infecção do 

tronco cerebral) pode-se desenvolver através de propagação intra-axonal desde locais 

periféricos até ao SNC (Goldfine & Shen, 2007). 

A Figura 5 representa a infecção por Listeria monocytogenes no Homem e as várias formas 

de manifestações clínicas possíveis. 

 

Figura 5 - Representação esquemática da infecção por Listeria monocytogenes (Adaptado de 
Vázquez-Boland et al., 2001) 

 
 

1.3.3. Factores de virulência  

Tem sido identificada uma expressão aumentada de vários produtos genéticos, designados 

factores de virulência, que permite que L. monocytogenes funcione como um microrganismo 

intracelular. Estes permitem que a bactéria entre na célula-hospedeiro (célula fagocitária ou 

macrófagos), promova a lise vacuolar, se multiplique no citosol e se dissemine célula-a-

célula (Jemmi & Stephan, 2006). Estes produtos genéticos são geralmente expressos em 

níveis mais baixos fora do hospedeiro (Freitag et al., 2009).  

A capacidade de L. monocytogenes para se replicar no citosol de células infectadas e de se 

propagar célula-a-célula permite-lhe evitar respostas imunológicas humorais (Freitag et al., 

2009). 

Cada passo da infecção requer a expressão de factores de virulência específicos (Jemmi & 

Stephan, 2006). Os vários grupos de factores de virulência que se pensa serem importantes 

para a patogenicidade de Listeria monocytogenes têm vindo a ser caracterizados. A grande 

maioria dos que contribuem para a sobrevivência e virulência de L. monocytogenes são 

regulados por um activador transcricional conhecido como factor regulador positivo A (PrfA) 

(Posfay-Barbe & Wald, 2009). 

A hemolisina foi o primeiro factor de virulência a ser reconhecido em Listeria 

monocytogenes. Esta desempenha um papel importante na evasão da bactéria a partir dos 
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fagossomas e colonização das células-hospedeiro, funções vitais para a sobrevivência do 

microrganismo como parasita de células eucariotas (Vázquez-Boland et al., 2001). 

Para aderir e invadir as células do hospedeiro, esta bactéria utiliza várias proteínas 

conhecidas como invasinas ou internalinas (InlA e InlB), que interagem com receptores 

celulares de membrana que permitem a internalização da bactéria na célula-hospedeiro 

(Posfay-Barbe & Wald, 2009; Freitag et al., 2009). A InlA liga-se a uma caderina-E, uma 

molécula de adesão da célula-hospedeiro, enquanto a InlB se liga a um receptor de factor 

de crescimento do hepatócito (HGF), Met; a ligação a estes receptores permite que a 

bactéria consiga entrar nas células-hospedeiro através dos seus mecanismos de endocitose 

(Freitag et al., 2009). Uma vez no ambiente intracelular, a bactéria medeia a sua libertação 

do vacúolo segregando uma citolisina, listeriolisina O (LLO), e duas fosfolipases C 

(fosfotidilinositol – PI-PLC e fosfotidilcolina – PC-PLC), que actuam em conjunto na 

destruição o fagossoma. Ao ser libertada para o citoplasma, a bactéria pode multiplicar-se 

utilizando vários nutrientes da célula hospedeiro. Após isto, move-se através da célula e 

para as células adjacentes através dos filamentos de actina que orienta através da proteína 

actina-A (ActA). Quando alcança a membrana celular, induz a sua internalização na célula 

adjacente e o ciclo repete-se. Na Figura 6 estão esquematizados os vários passos da vida 

intracelular de L. monocytogenes. 

 

Figura 6 – Esquema do ciclo de vida intracelular de Listeria monocytogenes (Vázquez-Boland, et al 
2001) 

 
1 – entrada na célula hospedeiro; 2 – bactéria sobrevive no interior do vacúolo fagocítico 
(fagossoma); 3 – ruptura da membrana fagossomal e saída da bactéria para o citoplasma; 4 – 
replicação da bactéria no citoplasma; 5 – mobilidade da bactéria através da cauda de actina; 6 – 
propagação para a célula vizinha; 7 – bactéria sobrevive no fagossoma de dupla membrana 
(fagossoma seundário) e 8 – lise da membrana do fagossoma secundário e libertação da célula para 
o citoplasma. 

 

Uma proteína de ligação da fibronectina, FbpA, foi recentemente descrita como um novo 

factor de virulência multifuncional de L. monocytogenes e parece estar envolvida nos 

processos de colonização intestinal e hepática (Jemmi & Stephan, 2006). 
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1.3.4. Dose infecciosa 

A dose infecciosa, ou seja, o número mínimo de microrganismos patogénicos necessário 

para causar doença, está dependente da susceptibilidade do consumidor, variando de 

acordo com o seu sistema imunitário, idade e estado de saúde geral (Forsythe, 2000). Não 

está ainda bem definida, devido à variabilidade e inconsistência nos valores referidos, 

estimando-se que pode variar desde 102 ufc (unidades formadoras de colónias) até 109 ufc, 

dependendo do estado imunitário do hospedeiro (Jemmi & Stephan, 2006). 

Alguns estudos têm sido desenvolvidos utilizando modelos animais para estimar a dose 

infecciosa, simulando algumas das diferentes possibilidades encontradas em humanos 

(Schlech III, Chase & Badley, 1993). 

A variedade do grau de virulência observada entre os diferentes isolados de Listeria 

monocytogenes foi tida em conta, pela primeira vez, para o desenvolvimento de modelos 

dose-resposta num estudo de análise de risco onde foi determinado que o risco de contrair 

listeriose através de exposição a pequenas doses, é menor do que anteriormente se tinha 

estimado (FDA, 2003). 

 

Porque a dose infecciosa para L. monocytogenes ainda não foi bem definida, a 

determinação de limites aceitáveis da bactéria nos alimentos não tem sido consensual. 

Em 1999, já alguns países dos continentes americano (Canadá e EUA), europeu (Áustria, 

Itália, Alemanha, Holanda, França e Dinamarca) e da Oceânia (Nova Zelândia e Austrália) 

tinham definido critérios microbiológicos para alimentos prontos para consumo. No entanto, 

estes eram muito díspares entre si, variando com o país e o tipo de alimento em causa 

(FAO, 1999). 

Além destas diferenças nos critérios microbiológicos para L. monocytogenes, também os 

planos de amostragem e as metodologias utilizadas eram diferentes nos vários países, 

tornando o tema ainda mais complexo. Foi nesta altura que se tomou consciência que havia 

a necessidade de harmonizar, ao nível internacional, os critérios microbiológicos para L. 

monocytogenes em alimentos (FAO, 1999). 

No caso específico dos EUA, a presença de L. monocytogenes em alimentos prontos para 

consumo é considerada um risco para a saúde pública. É aplicado o princípio “tolerância 

zero” para a presença detectável de L. monocytogenes (ausência de 1 ufc em 25 g de 

alimento, ou seja, menos de 0,04 ufc/g) em todas as classes de produtos prontos para 

consumo que não sejam comercializados estéreis. Em vez de existirem procedimentos 

diferentes para produtos de classes de risco diferentes, a frequência de amostragem é 

ajustada de acordo com o risco, com produtos de maior risco a serem analisados com maior 

frequência (J. Smedra, comunicação pessoal, Novembro 22, 2011).  

Na Europa, os critérios microbiológicos fornecendo os níveis limite para esta bactéria nos 

alimentos foram introduzidos de modo uniforme em 2005, através do Regulamento N.º 2073.  
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Os critérios estabelecidos pelo Regulamento N.º (EC) 2073/2005 para L. monocytogenes, 

cobrem principalmente os produtos prontos-a-comer e exigem:  

 Ausência de L. monocytogenes em 25 g para alimentos prontos para consumo 

destinados a lactentes e alimentos prontos para consumo destinados a fins 

medicinais específicos; 

 Níveis inferiores a 100 ufc/g de L. monocytogenes, durante o período de vida útil 

para outros alimentos prontos para consumo; 

 Em alimentos prontos para consumo susceptíveis de permitir o crescimento de L. 

monocytogenes esta deve estar ausente em 25 g antes de o alimento deixar de estar 

sob o controlo imediato do operador da empresa do sector alimentar que o produziu. 

Contudo, se o operador conseguir demonstrar, a contento da autoridade competente, 

que o produto não excederá o limite de 100 ufc/g até ao termo do seu período de 

vida útil, este critério não se aplica; 

 Para alimentos prontos para consumo susceptíveis de permitir o crescimento de L. 

monocytogenes, o critério microbiológico a ser aplicado depende da fase da cadeia 

alimentar e se o fabricante consegue demonstrar que o produto não excederá o 

limite de 100 ufc/g até ao fim do seu período de vida útil. 

Mais recentemente foram propostos critérios microbiológicos para os alimentos prontos para 

consumo, pela Comissão do Codex Alimentarius, na tentativa de os harmonizar entre os 

vários países, facilitando as trocas comerciais internacionais. Assim sendo, foi estipulado 

que, em alimentos prontos para consumo em que o crescimento de L. monocytogenes não 

irá ocorrer, o limite máximo aceitável detectado será de 100 ufc/g em 5 amostras colhidas do 

lote, desde o final da produção ou porta de entrada de um país (para alimentos importados), 

até ao momento de venda. Para alimentos prontos para consumo em que é possível haver 

crescimento desta bactéria, o critério de aceitabilidade será a ausência em 25 g (< 0,04 

ufc/g) para 5 amostras colhidas, desde o final da produção ou porta de entrada de um país 

(para alimentos importados), até ao momento de venda (Codex Alimentarius Commission, 

2009). 

 

1.3.5. Casos clínicos e surtos 

Listeria spp. tem distribuição mundial, mas a doença em humanos é mais frequentemente 

relatada em países desenvolvidos. Isto pode ser justificado não só pela existência de redes 

de vigilância mais eficazes nestes países, como também pela mudança dos hábitos 

alimentares nas sociedades industrializadas, onde há cada vez mais procura por alimentos 

prontos-a-comer, apontados como um dos principais responsáveis por casos de doença 

(McLauchlin, 1996). 

A implementação de redes de vigilância tem tido um papel importante na detecção precoce 

de surtos de listeriose, bem como no seu controlo e determinação das fontes de infecção 
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(Goldfine & Shen, 2007). Nos EUA, foi incluída na lista de doenças notificáveis, em 2001 

(«CDC - Surveillance - Listeriosis», sem data).  

 

1.3.5.1. Surtos em países industrializados 

As infecções por Listeria monocytogenes têm sido relacionadas tanto com casos 

esporádicos como com grandes surtos de doença em várias partes do mundo (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Exemplos de surtos de listeriose humana invasiva, 1976 – 2005 (Adaptado de Jemmi & 
Stephan, 2006 e de Swaminathan & Gerner-Smidt, 2007) 

País Ano Alimento implicado Nº de Casos Nº de mortes Serótipo 

EUA 1976 Salada crua (?) 20 5 4b 

Nova Zelândia 1980 Peixe (?) 22 7 1/2a 

Canadá 1981 Chucrute 41 18 4b 

EUA 1983 Leite pasteurizado 49 14 4b 

EUA 1985 Queijo tipo mexicano 142 48 4b 

Suíça 1983-87 Queijo de pasta mole 122 34 4b 

Reino Unido 1987-89 Paté 366 94 4b 

Dinamarca  1989-90 Queijo  26 7 4b 

França 1992 Língua de porco em geleia 279 85 4b 

França 1993 Rillettes de porco 38 10 4b 

Suécia 1994-95 Peixe 9 2 4b 

França 1995 Queijo de pasta mole 17 4 4b 

EUA 1998-99 Cachorros quentes 108 14 4b 

Finlândia 1998-99 Manteiga 25 6 3a 

Finlândia 1999 Peixe 5 ND 1/2a 
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País Ano Alimento implicado Nº de Casos Nº de mortes Serótipo 

França 1999-2000 Rilletes de porco 10 3 4b 

França 1999-2000 Língua de porco em geleia 32 10 4b 

EUA 2000 Carne de perú 30 7 1/2a 

EUA 2000 Queijo tipo mexicano 13 5 4b 

EUA 2002 Carne de peru 54 8 4b 

Canadá 2002 Queijo de leite cru 17 0 ND 

EUA 2003 Queijo tipo mexicano 12 ND 4b 

Suíça 2005 Queijo de pasta mole 3 1 ND 

ND – Não Determinado 
? – Alimento mais provável 

 

Ao nível europeu, a taxa de incidência varia entre os 0,3 e os 0,75 casos por milhão de 

habitantes com uma taxa de fatalidade entre os 20 e os 30% (Almeida et al., 2006).  

Dados do último relatório da European Food Safety Authority (2011), referente ao ano de 

2009, demonstram que, depois de dois anos de diminuição de casos de listeriose, a taxa de 

notificação de casos confirmados (com base em países que forneceram dados durante cinco 

anos consecutivos) aumentou novamente (Figura 7).  

Houve um aumento de 19,1% de casos humanos de listeriose, em relação a 2008, 

continuando a haver uma elevada taxa de fatalidade (16,6%), mais evidente em adultos com 

mais de 45 anos. 

Como em anos anteriores, os idosos (mais de 65 anos) foram especialmente afectados pela 

doença (1,1 casos por 100.000 habitantes), abrangendo 58,5% de todos os casos 

notificados. Segundo o mesmo relatório, um total de 1645 casos confirmados foi referido por 

26 Estados-Membros, em 2009. A taxa de notificação na UE foi de 0,4 casos por 100.000 

habitantes. Dos 78 casos em crianças com menos de cinco anos de idade, 88,5% eram 

crianças com menos de 1 ano de idade. 
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Figura 7 - Taxas de notificação de casos confirmados de listeriose humana em 23 Estados-Membrosª, 
2005-2009 (EFSA, 2011)

 
a. Inclui apenas Estados-Membros com dados de 5 anos consecutivos: Alemanha, Áustria, Bélgica, 
Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, 
Itália, Irlanda, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polónia, Reino Unido, República Checa e Suécia. 

 

A evolução da doença foi conhecida para 757 dos casos confirmados (46%). Destes, 126 

casos foram declarados como falecido devido à doença (16,6%). Usando a taxa de 

fatalidade relatada e o número total de casos confirmados de listeriose em 2009, este seria 

correspondente a aproximadamente 270 mortes na UE devido a listeriose. 

A via de transmissão foi identificada em 71 (4,3%) dos casos confirmados. Sessenta casos 

foram resultantes de infecção por Listeria monocytogenes via alimento suspeito e nove dos 

casos foram associados a gravidez. Um caso foi relatado como sendo transmissão pessoa-

a-pessoa e outro como sendo outra forma de transmissão. Dos casos de infecção via 

alimento, o queijo foi mencionado como o veículo suspeito para 14 casos e o leite para dois 

dos casos, enquanto para os restantes 42 não foi fornecida qualquer informação sobre a 

origem alimentar. 

 

Mais recentemente, foi registado um surto multinacional causado por dois clones23 do 

serótipo 1/2a de L. monocytogenes, envolvendo casos em Áustria, Alemanha e República 

Checa. O surto foi causado pelo consumo de “Quargel”, um queijo de leite coalhado 

produzido por um fabricante austríaco. O surto contou com 28 casos notificados no total e 8 

mortes registadas, num espaço de tempo que foi de Junho de 2009 a Fevereiro de 2010. 

Em Janeiro de 2010, o queijo foi retirado do mercado (Fretz et al., 2010).  

 

Apesar de tudo, a tendência da última década tem sido para uma diminuição da incidência 

de listeriose na maioria dos países industrializados. Por exemplo, a incidência de casos 

esporádicos de listeriose diminuiu em cerca de 40% entre 1996-98 e 2004 para 2,7 casos 

por milhão de pessoas, nos Estados Unidos, e em cerca de 68% entre 1987 e 1997 para 4,1 

casos por milhão de pessoas, em França. Isto deve-se provavelmente, à implementação 
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 População de células geneticamente idênticas, derivadas de uma célula parental comum (Prescott, 2002) 
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agressiva de medidas de controlo de Listeria, nesses países (Swaminathan & Gerner-Smidt, 

2007; Voetsch et al., 2007). 

 

1.3.5.2. Ocorrência de casos clínicos e surtos em Portugal  

A sub-notificação é um dos grandes problemas nos estudos epidemiológicos das doenças 

de origem alimentar (Forsythe, 2000).  

Em Portugal, e especialmente porque a listeriose não faz parte da lista de doenças de 

declaração obrigatória da DGS (Direcção Geral de Saúde), este problema é ainda mais 

grave. No caso português, e embora todos os Estados-Membros estejam obrigados a 

notificar casos humanos de listeriose (Denny & McLauchlin, 2008), não existe um sistema de 

vigilância epidemiológica implementado (EFSA-ECDC, 2011). Os dados que existem são 

por isso escassos.  

Num trabalho feito por Almeida et al. (2006), na tentativa de melhorar o conhecimento sobre 

a doença no país, foram identificados 35 casos esporádicos entre 1994 e 2003. Da 

informação obtida, constatou-se que, tal como acontece noutros países, a maioria dos casos 

foram não maternais/neonatais e a taxa de fatalidade foi elevada situando-se entre os 17% 

(para o número total de casos notificados) e os 37,5% (para o número total de casos com 

história clínica completa). Noutro trabalho feito pelo mesmo grupo de autores (Almeida, 

Magalhães, Barbosa, Hogg & Teixeira, 2009), as conclusões obtidas foram semelhantes, 

sendo que, apesar de apresentar uma incidência baixa (67 casos entre 2004 e 2007), a taxa 

de fatalidade foi bastante elevada (40% para os 24 casos em que foi conhecida a evolução 

da doença). Os grupos mais afectados foram as grávidas e recém-nascidos, os idosos (com 

aumento gradual da incidência ao longo do período de tempo estudado) e os 

imunodeprimidos.  

Estes trabalhos vieram demonstrar que, apesar de não haver registos oficiais de casos de 

listeriose, a ameaça de L. monocytogenes para a saúde pública em Portugal é tão grave 

quanto noutros países.  

Esta ameaça foi confirmada com o surto ocorrido em Agosto de 2010, envolvendo casos 

ocorridos na Região de Lisboa e Vale do Tejo (DGS, 2010). Embora não confirmado 

oficialmente pelas Autoridades Competentes, foram afectadas no total 39 pessoas e 

registadas 13 mortes. Em Março de 2011, foi encerrada uma unidade de produção de 

queijos secos e semi-secos, com a suspeita de ter sido a fonte de contaminação (Rosendo, 

2011). 

 

1.3.6. Vias de transmissão  

Consideram-se que os alimentos contaminados com L. monocytogenes são a principal fonte 

de infecção de listeriose para os seres humanos, sendo mais raras a transmissão por 
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contacto directo com animais doentes e seus materiais infectados e a infecção cruzada no 

período neonatal, em ambiente hospitalar (McLauchlin, 1996). 

 

1.3.6.1. Alimentos implicados  

L. monocytogenes deve ser considerada potencialmente presente em todos os alimentos e 

ingredientes crus. Pode estar presente em alimentos cozinhados como resultado de 

contaminações cruzadas em pós-confecção. O risco colocado é provavelmente maior em 

alimentos cozinhados prontos-a-comer com tempos de vida útil mais longos em que L. 

monocytogenes pode crescer. Esta tem sido isolada numa vasta variedade de produtos 

prontos-a-comer e em alimentos crus em muitos estudos. Em estudos quantitativos de 

produtos alimentares são tipicamente detectados níveis baixos deste agente patogénico 

(<100 ufc/g), ainda que possam também ser descritos valores bastante elevados. 

 

Posteriormente à notícia de 1983 sobre um grande surto de listeriose humana de origem 

alimentar devido a chucrute contaminado, um grande número de outros surtos resultando 

em listeriose invasiva (bacteriémia, meningite) têm sido documentados, com veículos 

incluindo o leite, queijos de pasta mole, manteiga, bem como truta fumada, produtos de 

porco prontos-a-comer, cachorros quentes e produtos à base de carne de peru. Um surto 

em 2002 devido a carne de peru transformada, envolveu 54 pacientes em 9 Estados e 

resultou na devolução de mais de 13 milhões de quilos de produtos alimentares, uma das 

maiores devoluções na história dos EUA. Casos esporádicos têm sido relacionados com 

queijo contaminado, salsichas de peru, entre outros. A importância dos alimentos como 

fonte de listeriose esporádica foi ilustrada por dois estudos do CDC nos quais 11% de todas 

as amostras de alimentos refrigerados estavam contaminadas, 64% dos doentes tinham 

pelo menos um alimento contaminado e, em 33% dos casos, os isolados de doentes e de 

alimentos eram da mesma estirpe. 

Cerca de 32% dos casos esporádicos podem ser atribuídos a queijos de pasta mole ou a 

produtos expostos em balcão de charcutaria (Goldfine & Shen, 2007). 

 

Numa avaliação de risco microbiológica levada a cabo pela FDA (Food and Drug 

Administration) em 2003, várias categorias de alimentos foram distribuídas por 5 grupos de 

risco (Tabela 5). A integração de cada alimento por grupo teve em linha de conta o risco 

calculado para cada porção ingerida ou ingestão anual; as taxas de contaminação do 

alimento; o suporte do crescimento de L. monocytogenes pelo alimento em refrigeração; o 

tempo de armazenamento e a frequência de consumo. 

Esta indicação do risco determina o tipo de atenção que é necessária despender com cada 

alimento no que toca à diminuição da incidência de listeriose, conduzindo ao 
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desenvolvimento de novas estratégias de controlo e/ou programas de educação do 

consumidor adequados para esses produtos. 

 

Tabela 5 - Distribuição das Várias Categorias de Alimentos por Grupos de Risco (FDA, 2003) 

Indicação de 

Risco 
Alimentos incluídos 

Risco Muito 

Elevado 
Produtos de charcutaria; Salsichas não aquecidas 

Risco 

Elevado 

Produtos lácteos com alto teor de gordura e outros produtos lácteos; Leite 

pasteurizado, Patê e pastas de carne; Queijos de pasta mole não curados; 

Pescado fumado e Leite não-pasteurizado. 

Risco 

Moderado 

Crustáceos cozinhados prontos-a-comer; Saladas; Enchidos Secos/Semi-

secos (salame, mortadela); Salsichas aquecidas, Queijo fresco, Queijo de 

pasta semi-mole, Queijo curado de pasta mole, Vegetais e Fruta. 

Risco Baixo Peixe conservado e Marisco cru 

Risco Muito 

Baixo 

Produtos lácteos fermentados, Queijo de pasta dura, Gelados e Outros 

Produtos Lácteos Congelados, Queijo Fundido 

 

Vale a pena salientar que duas categorias de alimentos, Queijo fresco e Queijo curado de 

pasta mole, foram anteriormente classificadas como produtos de maior risco. Esta mudança 

reflecte uma aquisição extensiva de novos dados de exposição que indicam uma redução 

significativa nas taxas de contaminação. As mudanças nas taxas de contaminação, por sua 

vez, parecem ser o resultado de um aumento do uso de leite pasteurizado ou de leite tratado 

termicamente, reflectindo a alteração do risco relativo resultado de programas eficazes de 

segurança sanitária dos alimentos. 

Na Europa, numerosas pesquisas para L. monocytogenes em diferentes categorias de 

alimentos prontos-a-comer foram levadas a cabo pelos Estados-Membros, em 2009. Na 

Figura 8 é possível observar os resultados obtidos de amostras colhidas de alimentos 

prontos para consumo na transformação e no retalho, em 2009 (EFSA/ECDC, 2011). 

Ao nível do retalho, a proporção de amostras de produtos prontos-a-comer identificadas 

como não-conformes com os critérios europeus de ≤ 100 ufc/g, foi muito baixa. Contudo, na 

fase de processamento e transformação, a proporção de produtos testados que não 

cumpriam o critério de ausência de L. monocytogenes foi maior. Como em anos anteriores, 

os níveis mais elevados de não cumprimento no retalho foram encontrados em produtos 

prontos-a-comer de pescado (1,0% das amostras), em queijos (especialmente nos de pasta 

mole e semi-mole, com 1,1% das amostras) e em produtos prontos-a-comer de carne 

(0,3%), seguidos de “outros produtos prontos-a-comer” (EFSA, 2011). 
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Figura 8 - Proporção de amostras na transformação e retalho
a
 não-conformes com os critérios da UE 

para L. monocytogenes, 2006-2009 (Adaptado de EFSA, 2011) 

 
 

1.3.6.2. Prevalências nos alimentos em Portugal   

Como acontece na notificação de casos humanos de listeriose, as mesmas dificuldades são 

sentidas relativamente à ocorrência da bactéria em géneros alimentícios. A inexistência de 

bases de dados centralizados com os resultados das análises a alimentos dificulta a 

percepção da real dimensão deste problema. Na tentativa de contribuir com alguns dados e 

melhorar o conhecimento sobre o problema real em Portugal, alguns estudos foram já feitos 
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de forma a obter informação sobre a ocorrência de L. monocytogenes em algumas 

categorias de produtos conhecidos como sendo de alto risco em relação à contaminação por 

Listeria (Guerra, McLauchlin & Bernardo, 2001; Mena et al., 2004; Pintado, Oliveira, 

Pampulha & Ferreira, 2005; Pinto et al., 2006).  

Em 2004, num trabalho de Mena et al., foram colhidas 1035 amostras de diferentes 

alimentos comercializados em Portugal. Dessas amostras, 72 (7,0%) foram positivas para L. 

monocytogenes, sendo que a grande maioria correspondeu a produtos crus (leite, carne, 

peixe, farinha) embora algumas das amostras colhidas de produtos prontos-a-comer 

(processados termicamente ou fermentados) fossem também positivas. Foi verificado 

também que, devido à grande predilecção dos portugueses por queijo fresco, este poderá 

ser uma potencial fonte de risco para os consumidores.  

Num estudo publicado pela ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica), em 

2009 (Veiga e tal., 2009), produtos como os enchidos (alheira e farinheira, essencialmente) 

e alguns queijos curados, foram alvo de notificação ao RASFF (Rapid Alert System for Food 

and Feed) devido à presença de L. monocytogenes. Também o queijo curado (que engloba 

o queijo curado; o queijo de ovelha curado; o queijo de cabra curado; o queijo de vaca, 

ovelha e cabra curado; o queijo de ovelha, cabra e vaca curado; o queijo de cabra, vaca e 

ovelha curado; o queijo de cabra, ovelha e vaca curado, os queijos DOP, etc.) foi o género 

alimentício, que pertencente ao grupo do leite e produtos lácteos, apresentou mais 

resultados não satisfatórios nas determinações microbiológicas, devido a positividade ou 

valores superiores aos estipulados para Listeria monocytogenes.  

 

2. Queijo Serra da Estrela 

2.1. Considerações sumárias sobre o Queijo Serra da Estrela 

Segundo o Caderno de Especificações elaborado pelo GPP, e publicado em Diário da 

República, 2.ª série - N.º 45 - 4 de Março de 2011, o “Queijo Serra da Estrela” é definido 

como um queijo de ovelha curado (tempo mínimo de maturação de 30 dias e máximo de 120 

dias, passando a designar-se Serra da Estrela Velho), de pasta semi-mole, amanteigada, 

branca ou ligeiramente amarelada, com poucos ou nenhuns olhos e sabor ligeiramente 

acidulado, obtido por dessoramento lento da coalhada após coagulação do leite de ovelha 

cru, estreme, pela acção do cardo (Cynara cardunculus, L.), com um peso compreendido 

entre os 0,5 kg (vulgarmente conhecido por merendeira ou queijeta) e os 1,7 kg. 

O leite é proveniente de ovelhas da raça Bordaleira Serra da Estrela e/ou Churra 

Mondegueira. Mantém a forma tradicional de fabrico e revela características atribuíveis ao 

leite, e portanto, à forma tradicional de maneio das ovelhas (regime extensivo ou semi-

extensivo). 
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A área geográfica de produção (Figura 9) abrange os concelhos de Carregal do Sal, 

Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do 

Hospital, Penalva do Castelo e Seia e algumas freguesias dos concelhos de Aguiar da 

Beira, Arganil, Covilhã, Guarda, Tábua, Tondela, Trancoso e Viseu. 

 

Figura 9 - Área Geográfica da Produção do Queijo Serra da Estrela - DOP (in Caderno de 
Especificações, GPP) 

 
 

 

O queijo “Serra da Estrela” é uma das variedades de queijo mais apreciadas em Portugal e 

é economicamente uma das variedades mais importantes dos queijos tradicionais fabricados 

no nosso país (Macedo, Malcata & Oliveira, 1993). É um queijo amplamente distribuído a 

nível nacional e o facto de ser um queijo com “Denominação de Origem Protegida” (DOP) 

acresce a sua importância económica.  

Além da sua importância económica, o queijo Serra da Estrela encerra em si um legado 

histórico e cultural que o torna num cartão de visita não só da região da Beira Interior, como 

do nosso país. 

Os últimos dados disponibilizados pelo GPP, dizem respeito a 2006/2007 e confirmam a 

dimensão que este queijo tem para economia, não só local (número de produtores de leite e 

número de queijarias - Tabela 7), como nacional (produção de queijo, em Kg, e preço por Kg 

- Tabela 7 e Tabela 6, respectivamente). 
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Tabela 6 – Distribuição de preços entre queijos certificados e não certificados (preço da 1ª transacção 
incluindo I.V.A) (Adaptado de GPP - Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 

Pescas, 2007) 

Produto 

Preço mais frequente para 
produto com nome protegido 

(EUR/Kg) 

Preço mais frequente para 
produto não certificado 

(EUR/Kg) 

2006 2007 2006 2007 

Queijo de Azeitão DOP 17,00 17,50 12,00 12,00 

Queijos da Beira Baixa DOP 

Queijo Amarelo da B. Baixa 
DOP 

8,97 8,61 7,77 7,45 

Queijo de Castelo Branco 
DOP 

12,23 11,74 10,55 10,10 

Queijo Picante da B. Baixa 
DOP 

10,20 9,90 8,90 8,54 

Queijo de Cabra 
Transmontano DOP 

8,40 8,40 6,50 6,50 

Queijo de Évora DOP n.d. n.d.   

Queijo de Nisa DOP
 (1) 

18,12 15,08   

Queijo de Serpa DOP n.d. n.d.   

Queijo Mestiço de Tolosa IGP 18,33 18,35   

Queijo Rabaçal DOP  14,00  12,00 

Queijo São Jorge DOP
 (2) 

4,55 4,55 3,18 3,23 

Queijo Serra da Estrela DOP 14,70 14,70 12,50 12,50 

Queijo Terrincho DOP 13,00 13,00 11,50 11,50 

Requeijão Serra da Estrela 
DOP 

1,10 1,10   

n.d. – valor não disponível 
(1)

 preço médio ponderado para queijo normal e merenda 
(2)

 preço médio ponderado para queijos de 3, 4  e 7 meses de cura 

 

Tabela 7 - Caracterização da produção de queijos com nomes protegidos (Adaptado de GPP - 
Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, 2007) 

Produto 

Nº de Explorações 
abastecedoras de 

leite 

Nº de 
Queijarias 

Produção (Kg) 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Queijo de Azeitão DOP 25 25 9 9 152.553 167.000 

Queijos da Beira Baixa DOP 

Queijo Amarelo da B. Baixa 
DOP 

98 98 7 7 59.600 80.640 

Queijo de Castelo Branco DOP 23 14 3 2 40.425 40.750 

Queijo Picante da B. Baixa 
DOP 

65 49 3 4 38.850 49.000 

Queijo de Cabra Transmontano 
DOP 

75 69 1 1 13.892 20.003 

Queijo de Évora DOP n.d. n.d. n.d. n.d. 18.741 19.734 

Queijo de Nisa DOP 18 21 8 8 13.8914 10.5234 

Queijo de Serpa DOP n.d. n.d. n.d. n.d. 65.011 89.541 

Queijo Mestiço de Tolosa IGP 1 1 1 1 140 128 

Queijo Rabaçal DOP  19  3  95 

Queijo São Jorge DOP 350 340 7 7 637.852 668.492 

Queijo Serra da Estrela DOP 97 96 24 17 81.000 98.610 

Queijo Terrincho DOP 77 72 2 2 59.761 64.495 

Requeijão Serra da Estrela DOP   73 70 1.314.502 1.416.649 
n.d. – valor não disponível 
Nota: os valores da produção de 2006 dos Queijos de Nisa e São Jorge são provisórios; a fonte da informação da produção de 
2006 e de 2007 do queijo de Évora, do queijo de Serpa e do queijo Terrincho e de 2007 do queijo de Nisa e de São Jorge foi o 
Organismo de Controlo e Certificação respectivo.  
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2.2. O processo de fabrico 

Durante o fabrico do queijo pretende-se obter uma composição óptima em termos de 

humidade, acidez (pH), gordura, proteína e minerais (em especial cálcio). Este objectivo é 

alcançado fazendo uma criteriosa selecção das matérias-primas e um apertado controlo das 

condições de processamento. A introdução de variações no processo pode afectar a taxa de 

produção de ácido, a perda de humidade e consequentemente as características finais do 

queijo. Na Figura 10 está representado o fluxograma do processo de fabrico do queijo Serra 

da Estrela, que engloba um certo número de etapas fundamentais comuns ao fabrico da 

maioria dos queijos. 

 
Figura 10 - Fluxograma de fabrico do queijo Serra da Estrela

 
 

LEITE DE OVELHA CRU ESTREME  

(COADO) 

ADIÇÃO DE SAL E AGENTE COAGULANTE  

(flor de cardo - Cynara cardunculus) 

ACERTO DA TEMPERATURA DO LEITE 

(28 - 32ºC) 

AGITAÇÃO MODERADA 

COAGULAÇÃO 

(40 - 60 MINUTOS) 

TRABALHO DA COALHADA 

• CORTE SUAVE DA COALHADA (com lira ou à mão) 

• TRABALHO DA MASSA E DESSORAMENTO 

• ENCHIMENTO E MOLDAGEM 

• COLOCAÇÃO DA MARCA DE CASEÍNA 

PRENSAGEM  

(manual ou mecânica) 

SALGA EXTERNA  

(facultativo) 

MATURAÇÃO 

(MÍNIMO DE 30 DIAS) 
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A presença de L. monocytogenes em queijo Serra da Estrela pode dever-se à presença 

desta bactéria no leite cru, à contaminação na queijaria durante o processo de fabrico ou à 

contaminação pós-processamento. 

Na Tabela 8 é feita uma descrição geral dos aspectos que são importantes para assegurar a 

obtenção de um queijo seguro. Para cada uma das etapas é feita uma referência aos 

principais perigos, identificação das respectivas causas e as medidas preventivas a tomar. 

Essas medidas fazem parte das Boas Práticas de Higiene (BPH) e das Boas Práticas de 

Fabrico (BPF). 

Tabela 8 – Principais fontes de perigos microbiológicos e medidas preventivas no fabrico do queijo 
Serra da Estrela (Pintado & Couto, 2003) 

Fase do 
processo 

Perigos Causas Medidas Preventivas 

R
e
c
e
p
ç
ã
o
 d

o
 l
e

it
e

 

 Presença de 
microrganismos 
patogénicos (incluindo 
Staphylococcus, Listeria, 
Salmonella, alguns 
coliformes) 

Animais doentes (mamites) 
Falta de higiene na ordenha 
e no acondicionamento e 
transporte do leite 

BPH – Controlo 
higiossanitário do pessoal – 
higienização (mãos e 
vestuário), tratamento, 
protecção de feridas 
BPH – Controlo 
higiossanitário dos animais, 
instalações e equipamentos 
(chão, tecto, paredes, 
tubagens, etc.) 

R
e
fr

ig
e
ra

ç
ã
o

 

 Contaminação e 
desenvolvimento de 
microrganismos 
patogénicos, incluindo 
Listeria monocytogenes  

Deficiente higiene do 
tanque de refrigeração 
Deficiente higiene do 
pessoal 
Deficiente fornecimento de 
frio por má regulação ou 
avaria 
Refrigeração prolongada do 
leite (L. monocytogenes 
consegue multiplicar-se a 
temperaturas de 
refrigeração) 

BPH – Correcta 
higienização do pessoal 
BPH – Correcta 
manutenção e higienização 
do tanque de frio 
Tanque em bom estado de 
conservação, sujeito a 
inspecções periódicas 
Monitorização da 
temperatura (entre 4-8ᴼC) 
BPF – Fazer queijo logo a 
seguir à ordenha evitando 
períodos de refrigeração 
prolongados 

R
e
c
e
p
ç
ã
o
 e

 

A
rm

a
z
e
n

a
m

e
n
to

 d
e
 

o
u
tr

ra
s
 m

a
té

ri
a
s
-

p
ri
m

a
s
 

Contaminação por 
bactérias ou bolores 

Mau acondicionamento do 
sal 
Mau acondicionamento da 
flor de cardo  

Controlo da qualidade do 
sal 
Controlo da qualidade do 
cardo 
Acondicionamento 
adequado 

C
o
a
g

e
m

 

d
o
 L

e
it
e

 Contaminação do leite por 
microrganismos 
patogénicos durante a 
passagem pelo filtro (ou 
pano branco) 

Má higienização do filtro (ou 
pano branco) 

BPH – Correcta 
higienização do filtro (ou 
pano branco) – lavagem e 
desinfecção após cada 
utilização 
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Tabela 8 (continuação) 

Fase do 
processo 

Perigos Causas Medidas Preventivas 

C
o
a
g

u
la

ç
ã

o
 

Contaminação com 
microrganismos 
patogénicos 
eventualmente na cuba 

Má higienização da cuba 
de coagulação 
Deficiente higiene 
pessoal do operador 

BPH – Correcta higienização da 
cuba de coagulação 
BPH – Correcta higiene pessoal 
do operador 

C
o
rt

e
 d

a
 

C
o
a
lh

a
d

a
 

Contaminação com 
microrganismos 
patogénicos 

Má higienização dos 
utensílios de corte 
Deficiente higiene 
pessoal do operador 

BPH – Higienização dos 
utensílios de corte após cada 
utilização 
BPH – Consciencialização do 
operador para a higiene pessoal 
e das suas tarefas 

D
e
s
s
o
ra

m
e
n

to
 

Contaminação e 
crescimento de 
microrganismos 

Má higienização da 
francela e panos 
Deficiente higiene 
pessoal do operador 

BPH – Higienização da francela 
após cada utilização. 
Higienização e desinfecção dos 
panos 
BPH – Consciencialização do 
operador para a higiene pessoal 
e das suas tarefas (tratamento, 
higiene e desinfecção) 

E
n
c
h
im

e
n
to

 

e
 

M
o
ld

a
g

e
m

 

Contaminação e 
crescimento de 
microrganismos 
indesejáveis 

Má higienização dos 
moldes e panos 
Deficiente higiene 
pessoal do operador 

BPH – Higienização e 
desinfecção após cada 
utilização dos moldes e panos 
BPH – Consciencialização do 
operador para a higiene pessoal 
e das suas tarefas  

P
re

n
s
a
g

e
m

 

Contaminação e 
crescimento de 
microrganismos 
indesejáveis 

Má higienização da 
prensa ou dos pesos 
Deficiente higiene 
pessoal do operador 

BPH – Higienização após cada 
utilização da prensa ou dos 
pesos 
BPH - Consciencialização do 
operador para a higiene pessoal 
e das suas tarefas  

S
a
lg

a
 

Contaminação com 
microrganismos 
patogénicos pelas mãos 

Deficiente higiene das 
mãos 

BPH – Correcta higiene pessoal 
do operador 

C
u
ra

 

Sobrevivência de 
microrganismos 
patogénicos 
Crescimento anormal de 
bolores indesejáveis 

Tempo de maturação 
insuficiente 
Humidade e 
temperaturas 
inadequadas, falhas do 
equipamento 

BPF – Respeitar o tempo de 
maturação mínimo de 30 dias 
Controlar a temperatura e 
humidade e os respectivos 
aparelhos que as geram 

L
a
v
a
g
e

m
 d

o
 

Q
u
e
ijo

 

Contaminação dos 
utensílios e produtos 
finais com 
microrganismos 
indesejáveis 

Uso de água imprópria 
para consumo 
Lavagem dos queijos 
com água ou soro 
comuns entre vários 
lotes 

Promover um controlo 
bacteriológico e químico regular 
da água 
Lavar queijos com água corrente 
e por lotes de fabrico 

E
x
p
e
d

iç
ã
o
/ 

E
m

b
a
la

g
e

m
 

Contaminação e 
desenvolvimento de 
microrganismos 
indesejáveis 

Não lavagem das mãos 
após uma ida à casa de 
banho 
Transporte do queijo a 
temperatura excessiva 
Mau acondicionamento 
do material de 
embalagem do queijo 

BPH – Correcta higiene pessoal 
do operador 
Transporte do queijo em carro 
de frio com temperatura 
controlada, entre 0 e 10ºC 
Correcto armazenamento do 
material de embalagem, livre de 
vectores bacterianos 
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2.3. Características químicas e microbiológicas do queijo Serra da Estrela 

As características físico-químicas e bioquímicas do queijo Serra da Estrela foram já alvo de 

vários estudos. Freitas & Malcata (2000) compilaram alguns dados sobre a variação das 

principais características físico-químicas e bioquímicas de queijos com Denominação de 

Origem Protegida da Península Ibérica, incluindo as do queijo Serra da Estrela. Na Tabela 9, 

são apresentados a média e o desvio-padrão das características seleccionadas do queijo 

Serra da Estrela no dia de produção (0 d) e ao fim de 35 dias de maturação (35 d), obtidos 

num período de produção de Novembro a Maio.  

 

Tabela 9 - Características físico-químicas e bioquímicas ao longo da maturação do Queijo Serra da 
Estrela (Freitas & Malcata, 2000) 

 0 d 35 d 

Parâmetros Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão 

pH 6,45 0,06 5,24 0,14 

Humidade (% p/p) 55,61 2,71 49,65 1,83 

NaCl (% p/p de ST) 2,32 0,34 4,68 0,50 

Cinzas (% p/p de ST) 6,06 0,04 7,90 0,40 

Gordura (% p/p de ST) 43,66 1,61 49,07 2,45 

Proteínas totais (% p/p de ST) 38,53 0,82 37,51 2,48 

N solúvel (% p/p de NT) 9,53 2,20 36,41 4,49 

N NPN (% p/p de NT) 1,75 0,28 5,77 0,38 

N APT (% p/p de NT) 0,93 0,04 1,24 0,08 
% p/p de ST – percentagem da massa de Sólidos Totais 

% p/p de NT – percentagem da massa de Azoto Total 

N NPN – Azoto não-proteico 

N APT – Azoto solúvel em Ácido Fosfotungstico 

 

Outros valores, algo diferentes, são indicados como valores de referência no Caderno de 

Especificações do Queijo Serra da Estrela. Neste documento, os indicadores analíticos, 

referentes ao resíduo seco, são de 26 a 33% de proteína, 45 a 60% de gordura, 61 a 69% 

de humidade e 5 a 6,5% de cinzas.  

 

Algumas destas características bioquímicas desempenham um papel importante no controlo 

de bactérias indesejáveis ou patogénicas, nomeadamente o pH baixo e a elevada 

concentração de NaCl. No entanto, estas condições não impedem a sobrevivência e até o 

desenvolvimento de L. monocytogenes. Num estudo feito por Faleiro (2003), verificou-se 

que as estirpes de L. monocytogenes isoladas de amostras de queijo eram mais resistentes 

a estes dois factores de stress (pH ácido e concentrações de NaCl elevadas) e que a 

exposição a cada um deles, em doses não letais, induziu protecção cruzada nestas 

bactérias contra condições de choque osmótico ou de choque ácido. 

 

Do ponto de vista microbiológico, o queijo Serra da Estrela contém uma microflora de cura 

bastante diversa, muitas vezes imprevisível. Esta é fortemente afectada pela variabilidade, 
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qualitativa e quantitativa, da composição microbiana do leite, associada a protocolos de 

ordenha e de manufactura diferentes, que levam a variações nas condições higiénicas 

prevalentes nas diferentes queijarias (Macedo et al., 1993). Uma vez que o leite usado não é 

alvo de qualquer tratamento físico ou químico antes da sua coagulação com coalho vegetal, 

a sua flora nativa tem um papel importante durante a maturação do queijo.  

Vários microrganismos, incluindo bactérias, leveduras e bolores, têm sido identificados neste 

produto tradicional. Estes contribuem para a maturação do queijo, tanto directamente, via 

actividade metabólica, como indirectamente, através da libertação de enzimas na matriz do 

queijo, após autólise (Pereira, Graça, Ogando, Gomes & Malcata, 2010). 

A maior parte da microflora identificada no queijo Serra da Estrela corresponde a bactérias 

ácido lácticas, nomeadamente Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus casei, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus paracasei spp. paracasei, 

Lactobacillus plantarum, Lactococcus lactis, Leuconostoc lactis, Leuconostoc mesenteroides 

e Streptococcus lactis (Macedo et al., 1993; Dahl, Tavaria & Malcata, 2000; Freitas & 

Malcata, 2000; Pereira, Graça, Ogando, Gomes & Malcata, 2010); no entanto, 

microrganismos indesejáveis, considerados contaminantes, como coliformes, estafilococos 

(Staphylococcus xylosus, Staph. aureus e Staph. epidermis), pseudomonas e até Listeria, 

podem estar também presentes, e por vezes em números tão elevados como 107 ufc de 

coliformes por grama de queijo ao fim de 35 dias de maturação (Freitas & Malcata, 2000), 

pondo em risco a qualidade do produto e implicando riscos potenciais para a saúde pública 

(Pereira et al., 2010).  

Quanto às leveduras isoladas do queijo, pertencentes essencialmente às famílias 

Rhodotorulaceae e Torulopsidaceae, reconhece-se que estas, juntamente com os bolores 

das espécies Geotrichum candidum e Penicillium roqueforti, têm uma acção importante 

sobre o leite ou no processo de manufactura dos queijos, embora se encontrem em 

números muito inferiores aos das bactérias (Macedo et al., 1993; Pereira et al., 2010). 

Para além da própria variedade existente entre as diferentes queijarias, considera-se que os 

resultados das análises microbiológicas são afectados também pela época de fabrico do 

queijo, pela localização axial da amostra colhida no queijo e, de forma mais importante, pelo 

tempo de cura (Freitas & Malcata, 2000). 

Esta dinâmica microbiana ao longo do processo de maturação, terá influência nas 

características organolépticas finais, como a textura e sabor do queijo.  

A grande maioria dos microrganismos referidos, inclusivamente as bactérias presentes 

devido a falhas higiénicas do processo, vai estar envolvida, em maior ou menor grau, na 

libertação de compostos resultantes do metabolismo de açúcares (maioritariamente lactose), 

aminoácidos livres (especialmente, valina e leucina) e lípidos (ácidos gordos livres), 

contribuindo para as características do produto final. Estes produtos consistem sobretudo 

em compostos voláteis de ácidos gordos de cadeia curta (acético, propiónico, butírico, 
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isobutírico e isovalérico), tipicamente produzidos a partir dos aminoácidos livres do leite, e 

ácidos gordos de cadeia média (caprílico, cáprico e capróico) e seus ésteres 

correspondentes que, aparentemente, resultam da acção lipolítica de leveduras e bactérias 

psicotróficas sobre a gordura do leite (Dahl et al., 2000). O padrão de compostos voláteis no 

queijo é alterado consoante o leite é ou não refrigerado. Este é mais rico no caso de queijos 

feitos com leite refrigerado, onde os componentes encontrados em maior abundância são os 

ácidos isobutírico e isovalérico, e alguns acetaldeídos. Além de alterar o tipo e 

concentrações dos compostos voláteis, a refrigeração do leite parece estar também 

relacionada com um controlo do crescimento de Enterobacteriaceae, com a predominância 

de lactobacilos e leveduras, e com a formação de uma matriz proteica mais grosseira e solta 

nos queijos, tornando-os mais cremosos (Tavaria, Reis & Malcata, 2006). 

Outra das características que se altera durante a maturação do queijo é o valor do pH, que 

diminui, resultado, sobretudo, da acção das bactérias lácticas, não havendo efeitos 

significativos da microflora contaminante sobre este (Pereira et al., 2010). Além da 

diminuição do pH, as bactérias lácticas vão ser responsáveis pelo início da fermentação da 

lactose e pela degradação proteica, no processo de maturação (Pereira et al., 2010). 

Ainda segundo o estudo de Pereira et al. (2010) as alterações nos teores de humidade e 

NaCl, durante a maturação do queijo estão sobretudo dependentes do tempo de maturação. 

 

Além do interesse tecnológico que algumas destas bactérias apresentam, elas podem trazer 

outros benefícios. O papel da microflora de cura na ocorrência e evolução da população de 

Listeria nos queijos tem sido alvo de interesse por vários investigadores. 

Como já foi referido anteriormente (Capítulo II, ponto 1.2.4), algumas bactérias lácticas têm 

capacidade de produzir compostos bactericidas, como a pediocina ou a nisina, que inibem 

parte da microflora indesejável em produtos alimentares, incluindo Listeria monocytogenes. 

Ainda assim, trabalhos como os de Guerra & Bernardo (2005) e Gameiro, Ferreira-Dias, 

Ferreira & Brito (2007) vieram demonstrar que os queijos, e em particular o queijo Serra da 

Estrela, apresentam condições de sobrevivência e crescimento deste agente patogénico, 

independentemente do tempo de maturação e dos valores elevados de bactérias lácticas. 

Além disso, verifica-se também que, embora diminua a contaminação por coliformes, a 

refrigeração do leite antes do fabrico do queijo pode promover o crescimento de Listeria 

monocytogenes, uma vez que se trata de um microrganismo psicotrófico e que os valores 

mais elevados de bactérias lácticas em períodos de maturação inferiores a 90 dias (como no 

caso do queijo Serra da Estrela) apresentaram-se em queijos feitos com leite cru não-

refrigerado (Dahl et al., 2000).  

Estes resultados chamam a atenção para o máximo cuidado que deve ser tomado para 

evitar a contaminação do leite com este microrganismo.  
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2.4. Fontes de contaminação do queijo 

Tal como a maior parte dos queijos tradicionais, o queijo Serra da Estrela é produzido com 

leite cru. Especialmente nestes casos, deverão ser tomadas rigorosas medidas de 

prevenção da contaminação do leite na sua recolha e durante o seu processamento.  

As principais vias de entrada de microrganismos no leite estão relacionadas, quer com 

factores externos aos animais – como é o caso do ambiente, a água, o pessoal encarregue 

da ordenha, os equipamentos e utensílios que entram em contacto directo com o leite, quer 

com factores relacionados directamente com os animais – destacando-se aqui o papel da 

glândula mamária (Queiroga et al., 2007; Pintado et al., 2009). 

O ambiente do estábulo, sob determinadas condições de temperatura, humidade e higiene 

pode criar um meio propício ao desenvolvimento de microrganismos. No caso de Listeria 

monocytogenes, é reconhecido que as práticas de maneio, a higiene e saúde dos animais e 

a qualidade da silagem, contribuem para a introdução, manutenção e disseminação deste 

agente através das fezes de animais aparentemente saudáveis, numa exploração leiteira 

(Nightingale et al., 2005; Mohammed et al., 2009).  

Outra via de contaminação do leite, está relacionada com a contaminação que decorre 

durante a ordenha (por exemplo, conspurcação dos úberes, mãos dos operadores com 

fezes) ou nos passos subsequentes, estando, por norma, associada ao incumprimento das 

boas práticas de higiene pessoal – seja do pessoal encarregue de efectuar a ordenha, seja, 

ao nível do estado de higiene e conservação dos utensílios e equipamentos de ordenha, dos 

tanques de refrigeração, dos meios e equipamentos de transporte e de outros equipamentos 

e utensílios. No estudo feito por Kousta, Mataragas, Skandamis & Drosinos (2010), estão 

compilados os vários dados de prevalências de Listeria monocytogenes obtidos a partir de 

silos e tanques de armazenamento de leite, ao nível da exploração leiteira (Tabela 10).  

 

Tabela 10 - Prevalência de L. monocytogenes em leite cru de tanques e silos de armazenamento 
(Adaptado de Kousta et al., 2010) 

Amostra 
Prevalência % 

(total de amostras) 
País de origem 

Leite de tanque de armazenamento (farm bulk milk) 1,0 (294) Suécia 

Leite de silo de armazenamento (dairy silo milk) 19,6 (295) Suécia 

Leite de tanque de armazenamento (farm bulk milk) 6,5 (861) EUA 

Leite de tanque de armazenamento (farm bulk milk) 5,3 (113) Irlanda do Norte 

Leite de silo de armazenamento (dairy silo milk) 33,3 (113) Irlanda do Norte 

Leite de tanque de armazenamento (farm bulk milk) 5,9 (948) EUA 

Leite de tanque de armazenamento (farm bulk milk) 3,6 (774) Espanha 

Leite de tanque de armazenamento (farm bulk milk) 4,6 (131) EUA 

Leite de tanque de armazenamento (farm bulk milk) 2,73 (1720) Canadá 

Leite de tanque de armazenamento (farm bulk milk) 7,9 (589) Irlanda 
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Também a água utilizada para limpeza dos equipamentos e utensílios de ordenha é uma 

fonte potencial de contaminação do leite. Esta pode contribuir para a presença de 

microrganismos psicrófilos (temperatura óptima de crescimento entre 0 ºC e 15 ºC) e 

psicotróficos (microrganismos capazes de crescer a baixas temperaturas, normalmente a 7 

ºC, independentemente da sua temperatura óptima de crescimento), como é o caso de 

Listeria monocytogenes. 

É importante salientar que, quando um tratamento de destruição ou remoção microbiana 

não é aplicado, a segurança do produto final depende grandemente, para além da elevada 

qualidade da matéria-prima, da criação de um conjunto de barreiras que se oponha ao 

desenvolvimento de microrganismos patogénicos ao longo do processamento e no produto 

final. 

Relativamente ao processo de fabrico do queijo “Serra da Estrela”, são vários os pontos 

críticos a ter em atenção, embora os mais problemáticos possam ser, segundo Brito et al. 

(2004), as câmaras de maturação, equipamentos e utensílios (particularmente as tábuas de 

maturação) e a lavagem dos queijos. A contaminação nas câmaras de maturação é um dos 

principais problemas, devido ao facto do tempo de maturação ser longo e a temperatura 

baixa, condições que podem permitir que L. monocytogenes se multiplique mais 

rapidamente que outros microrganismos. Outro problema está relacionado com a 

capacidade, já referida, que este microrganismo tem para se alojar nas superfícies de 

equipamentos e utensílios, formando biofilmes difíceis de remover, sendo a maior 

problemática atribuída às tábuas de maturação que, devido à porosidade natural da 

madeira, não facilitam a sua limpeza. A lavagem de queijos é também um dos aspectos 

mais problemáticos relativamente à ocorrência de contaminações cruzadas entre queijos 

contaminados com Listeria (Brito et al., 2004). 

 

2.5. O queijo como fonte de contágio de Listeria monocytogenes 

Segundo uma avaliação de risco feita pela FDA (2003), os queijos de pasta mole estão 

incluídos nos produtos alimentares de risco moderado a elevado. Isto deve-se sobretudo, às 

prevalências de contaminação (Tabela 11) que estes géneros alimentares costumam 

apresentar (Jemmi & Stephan, 2006; Ryser & Marth, 2007; Kousta et al., 2010); à 

capacidade de suportarem o crescimento de L. monocytogenes em refrigeração; ao tempo 

de armazenamento e à frequência de consumo, de que são alvo. A seguir estão indicadas 

algumas das prevalências encontradas em vários tipos de queijo, incidindo sobretudo nos de 

pasta mole. 
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Tabela 11 - Prevalência de L. monocytogenes em diferentes tipos de queijo (adaptado de Kousta et 
al., 2010) 

Tipo de queijo 
Tipo de leite 

usado 
Local de amostragem 

Prevalência 

% (total de 

amostras) 

País de 

origem 

De pasta mole Pasteurizado Grossistas e revendedores 0,0 (36) França 

De pasta mole Desconhecido Grossistas e revendedores 5,2 (19) França 

De pasta mole Leite cru Grossistas e revendedores 65,0 (14) França 

De pasta mole Leite cru 

Cooperativa de produtores de 

queijo, cooperativa de 

revendedores de queijo, 

produtor 

46,0 (63) Portugal 

De pasta mole 
Não 

especificado 
Mercado ao ar livre 40,0 (10) Grécia  

De pasta mole 

(Feta) 

Não 

especificado 
Mercado ao ar livre 0,0 (10) Grécia 

De pasta mole 
Não 

especificado 

Comércio local, queijarias, 

grossistas, ex-produtores 
6,2 (192) 

Itália, França, 

Áustria, 

Alemanha 

De pasta mole 

curado 

Não 

especificado 
Ponto de venda (retail outlet) 8,2 (769) 

Inglaterra e 

Gales 

De pasta mole 

não curado 

Não 

especificado 
Ponto de venda (retail outlet) 1,1 (366) 

Inglaterra e 

Gales 

De pasta semi-

mole 
Pasteurizado Unidade industrial 2,1 (1489) Itália 

De pasta mole 

e semi-mole 
Cru  

Supermercados e charcutarias 

(delicatessen) 
41,9 (31) 

França, 

Alemanha, 

Itália 

De pasta mole 

e semi-mole 
Pasteurizado 

Supermercados e charcutarias 

(delicatessen) 
2,3 (302) 

França, 

Alemanha, 

Itália 

Fresco 
Não 

especificado 

Lojas retalhistas e unidades 

industriais 
1,3 (78) Espanha 

De pasta semi-

mole 

Não 

especificado 

Comércio local, queijarias, 

grossistas, ex-produtores 
7,6 (92) 

Itália, 

Alemanha, 

Áustria, França 

Queijo Pasteurizado  Produtores e retalhistas 1,6 (371) Portugal 

Queijo Fresco  
Não 

especificado 
Produtores e retalhistas 4,0 (50) Portugal 

De pasta semi-

dura 
Cru  Vários mercados 4,8 (250) Turquia  

De pasta dura 
Não 

especificado 
Pontos de venda 1,5 (66) 

Inglaterra e 

Gales 

De pasta dura 
Não 

especificado 

Comércio local, queijarias, 

grossistas, ex-produtores 
4,4 (45) 

Itália, 

Alemanha, 

Áustria, França 

De pasta dura 
Não 

especificado 
Mercado ao ar livre 0,0 (10) Grécia 

 

Também o facto dos queijos, especialmente os de pasta mole, estarem associados a casos 

esporádicos e a surtos de listeriose, a nível internacional (De Buyser, Dufour, Maire & 
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Lafarge, 2001; EFSA-ECDC, 2011), faz com que estes produtos sejam alvo de atenções 

redobradas. Na Tabela 12 estão descritos alguns casos de listeriose envolvendo queijos. 

 

Tabela 12 - Surtos de listeriose gastrointestinal ou invasiva envolvendo queijos 

País Ano 
Nº de 
casos 

(mortes) 

Alimento 
implicado 

Tipo de leite 
Referência 

bibliográfica 

Suíça 1983-87 122 (33) Queijo “Vacherin 
Mont d’Or” 

Cru De Buyser et al., 
2001 

EUA 1985 142 (48) Queijo de pasta 
mole tipo mexicano 

Pasteurizado De Buyser et al., 
2001 

Luxemburgo 1989 2 Queijo Camembert Indeterminado  De Buyser et al., 
2001 

Dinamarca 1989-90 26 (6) Queijo de pasta 
dura e “blue” 

Indeterminado De Buyser et al., 
2001 

França 1995 17 (4) Queijo de pasta 
mole 

Indeterminado  Swaminathan & 
Gerner-Smidt, 2007 

EUA 2000 13 (5) Queijo tipo 
mexicano 

Indeterminado Swaminathan & 
Gerner-Smidt, 2007 

Suécia 2001 48 Queijo de leite cru Cru Swaminathan & 
Gerner-Smidt, 2007 

Japão 2001 38 Queijo  Swaminathan & 
Gerner-Smidt, 2007 

Canadá 2002 17 (0) Queijo de leite cru Cru  Swaminathan & 
Gerner-Smidt, 2007 

Suíça 2005 3 (1) Queijo de pasta 
mole 

Indeterminado Swaminathan & 
Gerner-Smidt, 2007 

 

Os queijos e outros produtos derivados do leite, tal como todos os alimentos, têm que ser 

produtos seguros e, não menos importante, deverão ser reconhecidos como tal pelos 

consumidores. Como forma de o garantir, existem limites bem precisos do número de 

bactérias patogénicas, incluindo L. monocytogenes, no leite e derivados (queijo), e para os 

quais o controlo é exigido pela legislação em vigor. 

O fabrico do queijo contém regras bem definidas que não podem ser ignoradas, sendo de 

destacar o respeito pelos procedimentos de fabrico e maturação bem como os aspectos de 

higiene ao longo de todo o processo, começando na importância da utilização de leite de 

boa qualidade sanitária e livre de microrganismos patogénicos. A sanidade dos rebanhos, 

com controlo de mamites que, ainda que pouco frequente, podem ser causadas por Listeria 

(Pintado et al., 2009); a ordenha higiénica; o licenciamento das queijarias e uma boa 

definição e controlo do processo de fabrico são alguns dos aspectos chave na produção de 

queijo. 
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CAPÍTULO III -   RECOLHA DE DADOS E DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA O 

MODELO DE AVALIAÇÃO DE RISCO DE LISTERIA EM QUEIJO SERRA DA ESTRELA 

 

O trabalho realizado envolveu três fases: revisão bibliográfica sobre os temas a abordar, 

estudo do consumo e conservação do queijo pelo consumidor e verificação das condições 

de fabrico do queijo Serra da Estrela. Estas encontram-se a seguir descritas, de forma mais 

detalhada. 

 

1. Colheita de dados a partir da bibliografia disponível 

1.1. Objectivo  

Este passo teve como objectivo a recolha de informação e a identificação de quais os 

parâmetros disponíveis e mais relevantes, e os seus valores mais frequentes, para o 

desenvolvimento do modelo de avaliação quantitativa de risco microbiológico de listeriose 

em queijo Serra da Estrela.  

 

1.2. Materiais e métodos 

Foi pesquisada informação não só sobre Listeria monocytogenes como também sobre 

avaliação de risco microbiológico e sobre queijo Serra da Estrela e produtos semelhantes a 

este. Os meios de pesquisa utilizados foram essencialmente motores de busca (Google©; 

ScienceDirect®; Pubmed) através da utilização de palavras-chave e da relação com outros 

artigos semelhantes. Também foram feitas pesquisas em sites oficiais (sitios on-line da 

EFSA – European Food Safety Authority e da WHO – World Health Organization) para 

obtenção de dados epidemiológicos e documentos técnicos sobre Listeria monocyotogenes 

na Europa e em Portugal.  

Para o efeito, as palavras-chave utilizadas foram: segurança alimentar, avaliação de risco 

microbiológico, doenças de origem alimentar, listeriose, Listeria monocytogenes, queijos de 

pasta mole, queijo de leite cru de ovelha, queijo Serra da Estrela. 

 

1.3. Resultados 

1.3.1. Dados relacionados com o agente 

Da vasta pesquisa bibliográfica efectuada, é agora apresentada, na Tabela 13, em forma de 

resumo, a literatura encontrada referente somente ao agente bacteriano (Listeria) de onde 

foram extraídos elementos necessários à realização do modelo de risco de listeriose. São 

apresentados o produto e parâmetros estudados, valores obtidos e autor do estudo. 
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Tabela 13 - Referências bibliográficas sobre factores/inibidores de crescimento de Listeria 

Produto Parâmetros Valores Autor 

Alheira 

Bactérias lácticas: 

LAB (HA-6111-2 e 

HA-5692-3) 

10
9
 ufc/ml (inibição do crescimento de 

L. innocua durante 28 dias de 

incubação) 

Albano et al., 

2007 

Queijo 

Temperatura 4 ºC 

Manutenção de 
viabilidade 

Angelidis, 
Boutsiouki & 
Papageorgiou, 
2010 

Tamanho inóculo 
inicial 

6 x 10
5
 ufc/g 

pH 5,03 ± 0,02 

aW 0,93 ± 0,002 

Lacticínios 

líquidos 

Queijo  

Carne 

Pescado 

Temperatura 

Avaliação da performance de vários 

modelos de crescimento ou de 

probabilidade de crescimento para 

Listeria monocytogenes em vários 

alimentos 

Augustin, Zuliani, 

Cornu & Guillier, 

2005 (Modelo 

matemático) 

pH 

Ácido predominante 

aW 

NaNO2 

Fenol 

Atmosfera 

modificada (% CO2) 

 Meio BHI 

Linhagem genética I e III Melhor resistência aos 

níveis de sal 

Bergholz, den 

Bakker, Fortes, 

Boor & 

Wiedmann, 2010 

Temperatura 
37 ºC 

7 ºC Osmoprotecção 

NaCl 6 % 

Meio TSB 

Temperatura 10 °C, 15 °C, 20 °C, 25 °C e 30 °C 

Carrasco et al., 

2006 

Ácido ascórbico 
Concentrações (m/v): 0%, 0,1%, 0,2%, 

0,3% e 0.4% 

Ácido cítrico 
Concentrações (m/v): 0%, 0,1%, 0,2%, 

0,3% e 0,4% 

Caldo de carne 

(TMB) 
T= 20 ºC 

pH
 9,0 (NaOH/ NH4

+
) Cheroutre-

Vialette, Lebert, 

Hebraud, 

Labadie & 

Lebert, 1998 

5,6 (Ácido acético) 

aW 

0,950 (NaCl) 

0,965 (KCl) 

Queijo Minas 

Frescal 

Lactobacillus 

acidophilus 
10

6
 ufc/ml 

Inibição de 

crescimento durante 

10 dias a 8ºC 

Chioda et al., 

2006 

Sumo de 

couve 

Temperatura 5 ºC e 30 ºC  

Conner, Brackett 

& Beuchat, 1986 

NaCl 

Concentrações (m/v): 0%, 0,25%, 0,5%, 

1,0%, 1,5%, 2,0%, 2,5%, 3,0%, 3,5%, 

4,0%, 4,5%, e 5,0%  

pH 
3,8 – 5,6 (aumentos de 2 casas 

decimais) 

Couve 

minimamente 

processada 

 Pediococcus 

acidilactici 
 10

8 
ufc/g 

Inibição de 

crescimento a 15 ºC 

Costa, Vanetti & 

Puschamann, 

2009 

Salame italiano 
Bactéria láctica PD 

6.9 

100 

UA/ml 

Inibição completa de L. 

monocytogenes 

de Carvalho, de 

Paula, Mantovani 

& de Moraes, 

2006 

Meio de TM 

(isolados de 

queijo) 

pH 3,5; 3,8 – 5,8 
Faleiro, Andrew 

& Power, 2003 
NaCl Concentrações (m/v): 0% - 8%; 20% 

Temperatura 8 ºC e 30 ºC 
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Tabela 13 (continuação) 

Produto Parâmetros Valores Autor 

Carne de perú 

Atmosfera 

Modificada 

50%N2/50%CO2, 50%Ar/50% CO2, 

0,5%CO/49,5%N2/50%CO2 

Fraqueza, 

Ferreira & 

Barreto, 2006 Temperatura 0ºC, 7ºC e 20ºC 

Meio TSB 

Tamanho do inóculo 0,90; 2,58; 4,20 e 6,81 log UFC/poço 

Koutsoumanis & 

Sofos, 2005 

Temperatura 4ºC, 10ºC, 15ºC, 25ºC e 30ºC 

pH 
3,76; 3,94; 4,24; 4,45; 4,76; 4,96; 5,19; 

5,47; 5,96 e 6,44 

aW 
0,888; 0,900; 0,913; 0,928; 0,939; 

0,948; 0,960; 0,971; 0,983 e 0,997 

Meio BHI 
modificado 

Temperatura 

Tmin  - 4,5ºC [-5,6 – -3,4] 

Le Marc et al., 
2002 
(Modelo 
matemático) 

Topt  37,4ºC [36,9 – 37,9] 

Tmax  45,4ºC [44,8 – 46,0] 

pH 

pHmin 4,21 [4,05 – 4,36] 

pHópt 7,21 [6,86 – 7,55] 

pHmáx 10,07 [9,54 – 10,61] 

Ácidos orgânicos 
(láctico

a
, acético

b
 e 

propiónico
c
) (CMIInd) 

a b c 

8,0 [6,9 – 
9,1] 

20,3 
[17,8 
– 
22,8] 

8,8 [7,6 – 9,9] 

Aço inoxidável 
Meio de cultura BHI e Meio mínimo Mai & Conner, 

2007 Temperatura 4 °C, 20 °C, 30 °C, 37 °C, ou 42 °C 

Requeijão 

Temperatura 4 ºC 
Martins, 

Cerqueira, 

Souza, Carmo 

Avides & 

Vicente, 2010 

Galactomananos 

com Nisina 
50 UI/g de nisina 

Meio TSB 

NaCl (g/l) 5, 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 115 McClure, 

Beaumont, 

Sutherland & 

Roberts, 1997 

pH 4,5; 4,9; 5,3; 6,0; 6,3; 6,7; 7.4 

Temperatura (ºC) 1, 3, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35 

NaNO2 (mg/l) 0, 50, 100, 200 

Meio TSB 

(isolados de 

queijo) 

T= 37 

ºC 

NaCl 5; 5,7; 7,5; 9,3; 10 
Ribeiro, Manha & 

Brito, 2006 pH 4; 4,7; 6,3; 7,8; 8,5 

Meio TSB-YE 

Temperatura (ºC) 3,1 – 36,2 
Tienungoon, 

Ratkowsky, 

McMeekin, & 

Ross, 2000  

pH 3,9 – 7,8 

aW (NaCl) 0,928 – 0,995 

Ácido láctico (mM) 
0, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 

300, 350, 400 

TSA 

NaCl (g/l) 40; 62,5 e 80  
Vasseur, 

Baverel, Hébraud 

& Labadie, 1999 

pH 5,4; 5,6; 5,8; 9,5; 10,0; 10,5; 11 

Ácidos  Ác. acético; láctico; clorídrico 

Temperatura (ºC) 0, 55 e 63 

BHI 

pH 5, 6 e 7  Vialette, Pinon, 

Chasseignaux & 

Lange, 2003 

NaCl (v/v) 0,5; 4; 8 % 

Temperatura 10 e 20 ºC 

Funções 

sigmóides de 

crescimento 

bacteriano 

μm (crescimento 

máximo) 
Gompertz modificada: 

             
    

 
           

 

Zwietering, 

Jongenburger, 

Rombouts & 

Riet, 1990 

λ (fase lag) 

A (valor máximo) 
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 A partir dos artigos anteriormente referidos foram retirados os valores de pH, aW e 

temperatura de crescimento óptimos para Listeria monocytogenes. 

 

1.3.2. Dados relacionados com o produto 

Na Tabela 14, estão referidos os trabalhos realizados com queijo Serra da Estrela ou com 

queijos de matriz semelhante que permitam colher informação para adicionar ao modelo de  

crescimento de Listeria monocytogenes. 

Tabela 14 - Referências bibliográficas sobre queijo 

Produto Descrição Autor 

Queijo produzido 
com leite cru de 
vaca  

Faz uma avaliação de risco quantitativa para listeriose 
humana por consumo de queijo feito com leite cru de 
vaca. 
Expõe os múltiplos modelos e variáveis para 
determinação da quantidade provável de L. 
monocytogenes desde a contaminação do leite até ao 
processamento do queijo e os modelos e variáveis para a 
caracterização do risco de listeriose humana por consumo 
de queijo produzido com leite cru. 
Alguns dos pressupostos e inputs: 67% de leite 
contaminado com L. monocytogenes nas vacarias (com 
concentrações entre 0-33 ufc/ml); 66,8% de queijo 
produzido contaminado (20,1% com concentrações >10 
ufc/g e 1,4% com concentrações >100 ufc/g); número de 
L. monocytogenes num queijo de 250g; número de L. 
monocytogenes numa porção típica; queijo ingerido: 50 
porções de 31 g, por pessoa, por ano; 20% de população 
mais susceptível à infecção; 
Uso de distribuição triangular (valores mínimo, mais 
provável e máximo) para parâmetros sem distribuição 
exacta conhecida (temperaturas e tempos de 
conservação e transporte do leite e do queijo; número de 
porções de queijo per capita). Aplicação da equação de 
Weibull-Gamma para determinação da dose-resposta. 

Bemrah, Sanaa, 
Cassin, Griffiths & 
Cerf, 1998 

Queijo Serra da 
Estrela 

Avalia queijos fabricados em queijarias certificadas da 
região da Serra da Estrela, ao nível da microflora nativa e 
de compostos voláteis ao longo de um período de 
maturação de até 6 meses (avaliações aos 60, 90, 120, 
150 e 180 dias de maturação), diferenciando queijos 
feitos com leite cru refrigerado e não refrigerado. 

Dahl, Tavaria & 
Malcata, 2000 

Queijos frescos, 
curados 
(bactérias ou 
bolores) ou 
processados com 
aW>0,90 

Descreve várias fórmulas matemáticas utilizadas para 
obtenção do valor de aW consoante a composição 
química do tipo de queijo em estudo. 

Esteban & Marcos, 
1990 

Queijos DOP da 
Península Ibérica 
feitos com leite 
de ovelha, de 
cabra ou ambos. 

Faz a revisão e a actualização de aspectos fundamentais 
sobre as características microbiológicas e bioquímicas de 
queijos tradicionais, incluindo o Queijo Serra da Estrela. 

Freitas & Malcata, 
2000 

Queijos de leite 
cru de ovelha 

Estuda a evolução das populações de Listeria 
monocytogenes em quatro momentos de maturação (7, 
42, 60 e 120 dias) de queijos naturalmente contaminados. 

Gameiro, Ferreira-
Dias, Ferreira & 
Brito, 2007 
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Tabela 14 (continuação) 

Produto Descrição Autor 

Queijos 
tradicionais 
alentejanos 

Verifica se existe ou não influência entre os tipos e teores 
de microflora de cura e a ocorrência de Listeria spp, em 
vários tipos de queijos tradicionais. 

Guerra & 
Bernardo, 2005 

Queijo Serra da 
Estrela 

Descreve os principais aspectos da manufactura, 
reacções bioquímicas na coagulação e na maturação do 
queijo, a sua composição e ecologia microbiológica. 

Macedo, Malcata & 
Hogg, 1995 

Queijo de leite cru 
de ovelha 
(Castelo Branco e 
Tolosa) 

Caracteriza molecularmente várias estirpes de L. 
monocytogenes determinando as vias de contaminação e 
prevalência nas queijarias. Determina a CMI de nisina 
aplicável no fabrico de queijo e a acção sinérgica com 
outros bioconservantes (ácido málico e ésteres de 
sacarose) na incorporação a uma solução filmogénica. 

Pintado et al., 
2009 

Queijos de leite 
cru de ovelha  

Define a composição físico-química, o perfil de ácidos 
orgânicos, a evolução na degradação proteica e a 
reologia em queijos, durante um período de 60 dias de 
cura e como estas características podem ser modificadas 
pela interacção entre as bactérias lácticas e os 
microrganismos indesejáveis existentes neste processo. 

Pereira, Graça, 
Ogando, Gomes & 
Malcata, 2010 

Queijo Galotyri Avalia a sobrevivência de L. monocytogenes durante o 
armazenamento do queijo a temperaturas de 4 ºC e 12 ºC 
em meio aeróbio. 

Rogga et al., 2005 

Queijos 
Camembert e Brie 

Elabora uma avaliação de risco quantitativa em dois 
queijos feitos com leite cru. 

Inputs principais: concentração de L. monocytogenes em 
leite cru; relação tempo-temperatura desde a produção 
até ao consumo (através de uma simulação de Monte 
Carlo); interacções entre pH e temperatura. 
Outputs principais: 88% e 82% de porções servidas 
negativas para L. monocytogenes e 5 e 3 células de L. 
monocytogenes por grama de cada porção positiva para 
L. monocytogenes ingerida (Brie e Camembert, 
respectivamente); ≤10

-3
 casos esperados/ano de 

listeriose humana por 17 milhões de porções de queijo 
Brie e ≤2,5 x 10

-3
 casos esperados/ano por 480 milhões 

de porções ingeridas de queijo Camembert. 

Sanaa, Coroller & 
Cerf, 2004 

Queijo de vaca Avalia o comportamento de L. monocytogenes sobre 
condições físico-químicas dinâmicas (temperatura, pH, 
actividade da água e concentração de lactato), com 
modelação do seu crescimento, no fabrico e maturação 
do queijo feito a partir de leite cru ou de leite 
pasteurizado. 

Schvartzman et al., 
2011 

Queijo Serra da 
Estrela 

Analisa evolução nos valores de aminoácidos livres, de 
azoto total, azoto hidrossolúvel, azoto solúvel em ácido 
tricloroacético e azoto solúvel em ácido fosfotúngstico, 
em vários momentos do período de maturação (0, 3, 7, 
18, 35, 60, 90, 120, 150 e 180 dias) e o efeito do uso de 
leite refrigerado nestes valores. 

Tavaria, Franco, 
Javier Carballo & 
Malcata, 2003 

Queijo Serra da 
Estrela 

Enumera os microrganismos viáveis em vários períodos 
de maturação (60, 90, 120, 150 e 180 dias) e analisa 
potenciais diferenças microestruturais entre queijos feitos 
com leite refrigerado ou não refrigerado e entre as várias 
queijarias da região demarcada da Serra da Estrela. 

Tavaria, Reis & 
Malcata, 2006 

Leite cru inteiro Estima a prevalência das estirpes de Listeria 
monocytogenes em tanques de leitarias e de fábricas de 
lacticínios, na Suécia. 

Waak, Tham & 
Danielsson-Tham, 
2002 
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1.4. Discussão de resultados 

Em resultado da pesquisa bibliográfica efectuada verificou-se que, embora existam alguns 

estudos sobre o perfil microbiológico, físico-químico e bioquímico do queijo Serra da Estrela, 

o seu conjunto, por si só, é insuficiente para poder caracterizar pormenorizadamente o 

comportamento de Listeria monocytogenes, nomeadamente a sua taxa de crescimento 

óptima, nas diferentes fases de fabrico, em especial na fase de maturação, deste queijo. 

Além de insuficientes, algumas das referências bibliográficas consultadas, como o caso do 

trabalho de Macedo, Malcata & Oliveira (1993), são baseadas em estudos antigos que 

poderão estar desactualizados quanto à forma e à qualidade dos processos analíticos 

efectuados ao queijo. Também a grande variabilidade encontrada para as características do 

queijo Serra da Estrela pode dificultar a elaboração de um modelo de crescimento. Tais 

diferenças podem ser explicadas pela grande inconstância existente entre queijos de 

diferentes queijarias, como entre lotes de uma mesma queijaria (Dahl, Tavaria & Malcata, 

2000). 

Além desta dificuldade, observou-se também que, relativamente à caracterização do próprio 

agente, este apresenta um comportamento bastante variável consoante o produto alimentar 

estudado, ou o meio de cultura utilizado, e consoante a variação dos factores que 

condicionam o seu crescimento (temperatura; pH; aW; NaCl; presença de microflora 

competitiva e bacteriocinas; presença e concentrações de ácidos orgânicos). Parte dos 

trabalhos consultados reportam-se a modelações matemáticas e a estudos laboratoriais, 

apresentando algumas limitações na sua aplicação em situações reais. 

Assim, a identificação da informação fundamental na literatura pesquisada e a sua correcta 

adaptação ao produto em questão é uma parte essencial para uma correcta caracterização 

do risco neste produto. 

Para possibilitar o desenvolvimento de um modelo de crescimento de Listeria 

monocytogenes em queijo Serra da Estrela torna-se então necessário recolher dados de 

crescimento e sobrevivência, e utilizar modelos realizados a partir de outros produtos de 

matriz semelhante tais como queijos de pasta mole (Camembert), queijos feitos com leite 

cru e/ou queijos feitos com leite de ovelha e adaptá-los ao caso do queijo Serra da Estrela. 

Desta forma, verifica-se que é possível seleccionar algumas características do queijo Serra 

da Estrela como pH, NaCl, cinzas e NPN24 (este três últimos para calcular o valor de aW) e 

inclui-los numa modelação de crescimento de Listeria monocytogenes. 

 

 

 

 

 

                                                
24

 Azoto não proteico 
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2. Estudo do consumo e conservação do queijo Serra da Estrela pelo consumidor 

2.1. Objectivo 

O principal objectivo desta etapa foi caracterizar as condições de conservação e de 

consumo do queijo Serra da Estrela, para obtenção de dados relativos ao padrão de 

consumo e tipo de consumidor, temperaturas de conservação e modo de conservação. 

 

2.2. Materiais e métodos 

Para esta fase do trabalho, foi criado um kit para entregar ao consumidor. Para tal, foi 

preparado e testado um pequeno questionário que consistia em perguntas fechadas de 

resposta directa ou resposta múltipla. Este cobria aspectos relacionados com o local e forma 

de armazenamento do queijo, pessoas do agregado familiar que consumiram queijo e 

consumidores pertencentes a grupos de risco, estações do ano e frequência de consumo 

deste produto, datas de consumo (início, 25, 50, 75% e totalidade do queijo) (ANEXO I). 

Elaborou-se também uma brochura informativa onde se apresentavam as instruções e os 

objectivos do estudo. 

Foi igualmente testado um registador de temperatura (Thermochron® 1921G), que iria ficar 

em contacto com o queijo, de modo a verificar as diferenças entre a temperatura à superfície 

do queijo, registada pelo mesmo, e a temperatura interna, registada por 2 termómetros (1 

digital e 1 analógico) com sondas de penetração. No mesmo momento, foram comparados 

alguns materiais para a construção da base de suporte do queijo e do registador, tendo-se 

optado pelo poliestireno como o material mais fácil de trabalhar, e que, para além de ter uma 

aparência higiénica, também não alterava os registos das temperaturas. 

O registador a ser entregue ao consumidor foi programado para fazer leituras 

automaticamente, de 15 em 15 minutos, permitindo, num total de 2048 leituras, um tempo 

de estudo de cerca de 21 dias. 

Foi ainda idealizado um brinde que consistia numa esferográfica com o logótipo do projecto, 

para acompanhar o resto dos componentes do kit. 

Além destes elementos, foi também inserido no kit, um envelope de porte pago já 

endereçado, para o envio do questionário e do registador, sem custos para o consumidor. 

Como forma de apoiar visualmente a abordagem ao consumidor no momento de compra do 

queijo, foi construído um poster de tamanho A0 apelando à sua colaboração com estudo.  

A abordagem ao consumidor foi feita durante o período de Maio a Julho de 2011, em 

superfícies comerciais de associados pertencentes à Associação Portuguesa de Empresas 

de Distribuição (APED). Mais uma vez, por questões orçamentais e por limitação de tempo, 

foi estipulado abranger somente as regiões do Grande Porto, Grande Lisboa e Algarve, por 

se conseguir abranger uma grande densidade populacional que coincidia também com os 
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maiores volumes de vendas das várias lojas das diferentes empresas de distribuição que 

colaboraram com o projecto. 

O critério de selecção das lojas abrangidas foi o volume de vendas de queijo Serra da 

Estrela, tentando-se abranger diferentes grupos distribuidores (Sonae, Jerónimo Martins e El 

Corte Inglés) que se mostraram disponíveis a colaborar. 

Para isso, através da APED, foram contactados os diferentes associados, com o intuito de 

obter dados dos melhores locais de venda de queijo Serra da Estrela e de obter as devidas 

autorizações e contactos dos responsáveis de loja para organização das visitas às mesmas. 

Esperava-se obter cerca de 100 questionários e leituras de temperaturas até ao final do 

trabalho. 

Todos os consumidores que levassem consigo um queijo serra da Estrela, ou semelhante, 

eram convidados a levar também o kit. Foi feito o acompanhamento telefónico para 

esclarecimento de dúvidas e garantir o cumprimento do processo. Ao fim de uma semana 

(estipulou-se 7 dias como tempo limite de consumo) de permanência em casa do 

consumidor, o registador e o questionário seriam devolvidos para posterior análise de 

dados. Como forma de motivação à colaboração para com este trabalho, o consumidor 

recebia em casa, após envio do questionário e do registador, um relatório de temperaturas a 

que o queijo foi sujeito em sua casa e um CD-ROM intitulado “O Grande Livro do Queijo 

Serra da Estrela”, gentilmente cedido pela ANCOSE/Confraria do Queijo Serra da Estrela. 

No total, foram distribuídos 51 kits e reavidos 39 registadores e questionários, ficando 

aquém da amostra inicial objectivada. Cada registador foi utilizado mais que uma vez pois, 

devido a custos inerentes à compra dos registadores e do restante material, a quantidade 

inicial de registadores disponíveis era apenas de 25, tendo-se ainda perdido alguns no 

processo. 

Os dados obtidos foram também armazenados e analisados estatisticamente com recurso 

aos programas Microsoft Access® e Microsoft Excel®, respectivamente, e ainda ao programa 

R®2.13.1 para Windows. A análise da fase de consumo consistiu na obtenção de valores de 

prevalência de Listeria monocytogenes em Queijo Serra da Estrela, através da parceira 

desenvolvida com o INRB-INIA, e na estatística descritiva do padrão de consumo, 

temperaturas e tempos de consumo, e tipo de consumidor. 

 

2.3. Resultados  

Dos 51 kits distribuídos nas superfícies comerciais, 76% foram devolvidos, o que 

corresponde a uma taxa de retorno positiva, obtendo-se assim 39 questionários e leituras, 

referentes a 107 indivíduos envolvidos no consumo do queijo. Destes 39 questionários, 

51,4% corresponderam à região da Grande Lisboa, 27,0% do Grande Porto e 21,6% do 

Algarve (Portimão). 
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A Tabela 15 apresenta o padrão de consumo do queijo em relação a porções diárias e 

quantidades médias ingeridas, número de pessoas que consomem queijo e tamanho da 

porção. Foram observadas grandes variações nestes parâmetros. 

Tabela 15 - Padrão de consumo de queijo Serra da Estrela (n=107) 

 Média Desvio-Padrão 

Consumo/Pessoa/Dia 44,1 56,7 

Quantidade ingerida (g/dia) 106,5 148,7 

Número de pessoas que consumiram queijo 3 2 

Tamanho da porção ingerida (g) 40,2 57,1 

 

A Figura 11 apresenta a distribuição dos tamanhos das porções, onde os valores registados 

mais comuns vão até às 40 g por porção. 

 

Figura 11 - Distribuição dos tamanhos das porções ingeridas (n=39) 

 

 

Figura 12 - Perfil dos consumidores de Queijo Serra da Estrela (n=107) 

 

Na caracterização do padrão familiar de consumo (Figura 12), verificou-se que a grande 

maioria dos consumidores do queijo Serra da Estrela (64%) se situa na faixa etária dos 15-

59 anos, ao passo que, para as faixas etárias mais em risco (≤ 4 anos e ≥ 60 anos), a 

percentagem de consumidores é menor (4% e 21%, respectivamente). Noutros grupos de 

risco, grávidas e imunodeprimidos, verificou-se que apenas 2% dos consumidores 

pertenciam a estes.  
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Os resultados indicam que o frigorífico é o local preferido para guardar o queijo, nos meses 

mais quentes (71,8% dos inquiridos). Nos meses mais frios, o queijo é deixado à 

temperatura ambiente (35,9% dos inquiridos) (Figura 13). 

 

Figura 13 - Condições de armazenamento do queijo Serra da Estrela (n=39) 

 

As diferenças no local onde o queijo é guardado também vão implicar diferenças nas 

temperaturas a que o queijo estará sujeito. Assim, foi obtido um grande intervalo de 

temperaturas registadas, variando entre os -0,5 °C (temperatura mínima registada) e os 34,5 

°C (temperatura máxima registada), ficando a temperatura média situada nos 17,0 °C. A 

distribuição das temperaturas registadas é apresentada na Figura 14. 

 

Figura 14 - Distribuição das temperaturas de armazenamento do queijo Serra da Estrela (n=39) 

 

 

Na Figura 15, estão representadas as distribuições dos tempos de consumo consoante o 

local de acondicionamento. 
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Figura 15 - Distribuição dos tempos de consumo em diferentes tipos de conservação (n=39) 

 

Se compararmos o tempo de consumo com o tipo de conservação, podemos observar que 

quando o queijo é refrigerado, o tempo de consumo é mais longo, durando mais de 10 dias. 

Quando o queijo é deixado à temperatura ambiente, o consumo é mais rápido.  

No entanto, não se pode concluir que o queijo é consumido mais rápido porque fica à 

temperatura ambiente ou se fica antes à temperatura ambiente porque irá ser consumido em 

menos tempo. Também o facto de ficar à temperatura ambiente (bancada de cozinha, por 

exemplo) leva a que o queijo esteja mais visível para o consumidor, logo, mais susceptível 

de ser consumido mais rapidamente. 

 
2.4. Discussão de resultados 

Devido à pouca informação disponível sobre hábitos de consumo de queijo em Portugal, em 

especial de queijo Serra da Estrela, um dos principais objectivos deste trabalho foi a 

obtenção de dados sobre quantidades consumidas, tempos e temperaturas de conservação 

e consumos por parte dos grupos de risco, para este queijo, de forma a poder desenvolver-

se um modelo de avaliação quantitativa de risco microbiológico que permita prever com 

maior rigor o número de casos humanos de listeriose em Portugal, por ingestão de queijo 

Serra da Estrela. 

De forma a conseguir ultrapassar alguns obstáculos logísticos e por limitação de tempo, 

optou-se por restringir o estudo às regiões da Grande Lisboa, Grande Porto e Algarve 

(Portimão) por serem onde se encontram as maiores densidades populacionais (no último 

caso, por se abranger muitos portugueses que se encontravam em tempo de férias de 

verão). Assim sendo, deve-se ter em mente as limitações que uma extrapolação para a 

população nacional terá, na interpretação dos resultados, até porque a amostra foi muito 

pequena, existiu uma grande disparidade nalguns dos resultados obtidos e não foi possível 

uma comparação com outros dados de consumo de queijo Serra da Estrela, pois estes não 

se encontram disponíveis.  
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Podemos então dizer que, a partir resultados obtidos da leitura dos registadores e dos 

inquéritos preenchidos pelos consumidores, o nosso consumidor-tipo de queijo Serra da 

Estrela tem entre 15-59 anos de idade, come cerca de 44,1 g de queijo por dia e tem 

preferência pelo frigorífico como local de armazenamento do queijo, especialmente em 

meses quentes. 

Na obtenção das quantidades ingeridas diariamente, os valores obtidos apresentaram uma 

grande variação entre si. Isto deveu-se não só às variações individuais de consumo que 

existiram, mas também ao facto de se ter assumido que a quantidade consumida até 7 dias 

(período de tempo estipulado para o envio do inquérito e do registador) seria regular até ao 

consumo da totalidade de um queijo de tamanho médio (+/- 700 g).  

Comparando o valor obtido para o tamanho da porção ingerida (40,2 g ± 57,1) com os 

utilizados noutros estudos, 31 g no estudo de Bemrah, Sanaa, Cassin, Griffiths & Cerf 

(1998) ou 27 g no estudo feito por  Sanaa, Coroller & Cerf (2004), verifica-se que o tamanho 

da porção, no caso do queijo Serra da Estrela é substancialmente maior. Esta diferença 

pode ser explicada pela diversidade na forma de consumo dos queijos. Enquanto os queijos 

usados para os estudos referidos anteriormente podem ser consumidos como 

“delicatessen”, caso do queijo Camembert, o queijo Serra da Estrela poderá ser consumido 

como complemento de uma refeição ou em ambiente festivo (Natal, Páscoa), o que leva a 

que as porções consumidas sejam maiores. Outra das razões possíveis para esta diferença 

no tamanho das porções diz respeito ao tamanho dos próprios queijos, enquanto um queijo 

Camembert apresenta um peso de cerca de 250 g (Sanaa et al., 2004), o queijo Serra da 

Estrela é um queijo que pesa entre 700 a 1000 g. 

Na avaliação do binómio tempo-temperatura de armazenamento pressupõe-se que, regra 

geral, estes parâmetros estejam correlacionados negativamente, ou seja, enquanto a 

temperatura de armazenamento aumenta, o tempo de consumo diminui. Isto porque com 

temperaturas mais elevadas começam a surgir mais precocemente sinais de deterioração 

do alimento (Garrido, García-Jalón, Vitas & Sanaa, 2010). Embora no nosso estudo, tenham 

sido estipulados os 7 dias de consumo, quando se extrapolou o tempo de consumo para um 

queijo médio, confirmou-se este pressuposto, ou seja, a maioria dos inquiridos que deixa o 

queijo à temperatura ambiente levaria menos tempo para consumir um queijo de 700 g 

(cerca de 10 dias), enquanto aqueles que o deixam no frigorífico levariam mais tempo para o 

consumir (entre 10-20 dias). 

Foi já demonstrado por Garrido et al. (2010) que a temperatura de armazenamento é a 

melhor ferramenta para diminuir o risco de listeriose, através da refrigeração dos diferentes 

produtos na cadeia alimentar, incluindo o armazenamento em casa. Em todos os produtos 

estudados, num cenário “what-if”, o armazenamento a baixa temperatura (4,5 ºC) foi o 

responsável pela maior diminuição de casos previstos em relação ao modelo de base, 

resultados que foram de encontro ao já publicado no trabalho de Pouillot et al. (2007). A 
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diminuição do tempo de armazenamento tem um efeito moderado sobre o número de casos 

previstos de listeriose humana. Já quando se associou o tempo de consumo recomendado à 

temperatura aconselhada, o risco estimado para cada produto foi o mais baixo de todos os 

cenários (Garrido et al., 2010). 

Quando se observa as temperaturas registadas durante o tempo de permanência em casa 

do consumidor (Figura 14), verifica-se a existência de dois grupos de distribuições de 

temperaturas registadas que corresponderam, basicamente, ao armazenamento no 

frigorífico (temperaturas mais baixas) e ao armazenamento à temperatura ambiente 

(temperaturas mais elevadas). Neste último caso, foram registadas temperaturas 

excessivamente altas (> 30 ºC) o que leva a um aumento do risco de toxinfecção alimentar 

não só pelo favorecimento do crescimento de Listeria monocytogenes como também de 

outras bactérias potencialmente patogénicas que se podem encontrar no queijo feito a partir 

de leite cru, tais como Salmonella, E. coli O157:H7 e a estirpe de Staphylococcus aureus 

produtora de toxina (Bemrah et al., 1998). 

Outra situação verificada foi, apesar de ser afirmado pelos consumidores que armazenavam 

o queijo no frigorífico, as temperaturas registadas, ainda que fossem de refrigeração, eram 

altas ou nem sequer eram de refrigeração (> 12 ºC). Isto pode levar-nos a duas leituras 

possíveis, ou o consumidor não age conforme aquilo que responde (o que nos leva a 

constatar uma das limitações que um estudo deste tipo acarreta), ou os frigoríficos estavam 

mal regulados. Esta deficiência no controlo das temperaturas torna-os num ponto de 

contaminação de alimentos por Listeria monocytogenes ainda mais importante, devido a 

estes equipamentos permitirem a sua colonização por este agente e às más práticas de 

higiene a que estão sujeitos (Azevedo et al., 2005).  

Note-se que, devido a constrangimentos logísticos e orçamentais, estes últimos já referidos 

anteriormente, relacionados com aquisição de materiais e registadores e com deslocações e 

alojamento, o período de estudo foi limitado a apenas um trimestre do ano, tipicamente 

quente. Para melhor poder caracterizar o padrão de consumo deste queijo em particular, 

seria conveniente realizar um estudo anual de forma a confirmar a existência da 

sazonalidade do consumo, com os períodos de maior consumo correspondentes ao início da 

primavera, às férias de verão (Julho e Agosto) e aos meses frios (Novembro e Dezembro), 

referida no documento final de inquérito ao gestores de produtos de qualidade certificada 

(GPP - Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, 2007), e como 

isso afectará a forma de conservação do produto. 

Em relação ao padrão familiar de consumo, importa ainda referir que cerca de 27% dos 

indivíduos que consumiram queijo pertencem aos grupos de risco, destacando-se, com 

21%, o grupo dos consumidores com mais de 60 anos. Esta observação toma especial 

interesse pois os resultados provisórios dos últimos censos (Instituto Nacional de Estatística, 

2011) apontam para um aumento do índice de envelhecimento da população portuguesa 
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(19% da população portuguesa são pessoas com 65 ou mais anos de idade), e assim para o 

consequente aumento da população em risco. Embora o objectivo deste trabalho tenha sido 

a contribuição para um modelo de risco da população geral (73% dos consumidores 

envolvidos neste estudo), esta constatação pode servir de alerta para a necessidade de 

desenvolvimento de programas e estudos direccionados para este segmento da população 

e para a educação da mesma. 

 

3. Condições do processo de fabrico do queijo Serra da Estrela 

3.1. Objectivo 

O objectivo deste ponto prendeu-se com a colheita de dados na produção avaliando-se as 

características físicas, práticas de limpeza e desinfecção, práticas de fabrico e higiene dos 

manipuladores, nas queijarias de forma a estabelecer-se quais as práticas de higiene e de 

manufactura, incluindo tempos e temperaturas de cura, que podem funcionar como pontos 

críticos de controlo de risco microbiológico. Pretendeu-se também conseguir, com a 

informação obtida a partir daqui, uma melhor integração dos dados obtidos nas duas fases 

anteriores do trabalho (pesquisa bibliográfica e estudo do consumidor). 

 

3.2. Materiais e métodos 

Nesta fase, as actividades desenvolvidas consistiram em visitar as instalações de queijarias 

produtoras de queijo de ovelha, certificado ou não certificado, da zona da serra da Estrela, 

observando e registando as condições de produção e conservação do queijo aí produzido. 

Em primeiro lugar, foi elaborado e testado um questionário tipo lista de verificação (ANEXO 

II), com vários pontos a analisar divididos em 5 secções: localização/ aspecto exterior; infra-

estruturas; limpeza e desinfecção da queijaria, equipamentos e utensílios; práticas de 

fabrico (diferenciando-se as que se prendem com leite proveniente de fornecedores 

externos à queijaria das de leite proveniente de ordenha própria) e pessoal. A elaboração do 

questionário teve como base o pacote legislativo que assegura a Higiene dos Produtos 

Alimentares (Reg. CE 852/2004; Reg. CE 853/2004; Reg. CE 178/2002, Art. 18º; D.L. 

193/2004).  

As queijarias a visitar foram seleccionadas aleatoriamente, utilizando-se como ferramenta 

informática o Web Survey Toolbox®, a partir de uma lista de unidades de produção 

licenciadas, com número de controlo veterinário, da região demarcada da Serra da Estrela, 

fornecida pela DIV (Direcção de Intervenção Veterinária) de Gouveia.  

Foram seleccionadas 40 queijarias (16 certificadas e 24 não certificadas) de um universo de 

cerca de 141 queijarias que operam na região demarcada da serra da Estrela. Teve-se em 

atenção que estivessem presentes na amostragem todas as queijarias certificadas da lista 
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pois são estas que devem seguir as normas de fabrico do queijo Serra da Estrela, um 

produto de referência. 

Das 40 queijarias seleccionadas apenas 25 foram possíveis de visitar tendo em conta os 

constrangimentos financeiros e temporais que se impuseram. Dessas 25 queijarias, 15 

produzem queijo Serra da Estrela certificado e 10 produzem não certificado. Os contactos e 

a calendarização das visitas às queijarias foram feitos através da DIV de Gouveia. 

Além da aquisição de informação obtida na entrevista e registada no questionário, foram 

feitas colheitas de leite e de queijo para verificar a ocorrência de Listeria monocytogenes. 

Foram colhidos cerca de 100 mL de leite cru utilizado na produção de queijo para análise 

microbiológica (detecção de Listeria monocytogenes em 25 mL e contagem – ufc/mL) antes 

de ser posto a coalhar (o que nem sempre foi possível), perfazendo um total de 19 

amostras.  

Foi também colhido 1 queijo por queijaria, num total de 25 queijos, em fase final de 

maturação (ou pronto a comercializar), para avaliação das suas propriedades fisíco-

químicas (pH e aW) e para detectar e quantificar a presença de Listeria monocytogenes 

(ufc/g). As análises foram realizadas externamente, no L-INIA/INRB, de acordo com as 

normas ISO 11290-1:1996/Amd 1:2004 e ISO 11290-2:1998/Amd 1:2004, não sendo alvo de 

descrição técnica nesta dissertação. 

Os dados foram armazenados e analisados estatisticamente com recurso aos programas 

Microsoft Access® e Microsoft Excel®, e ainda ao programa R®2.13.1 para Windows.  

 

3.3. Resultados 

Como foi já referido anteriormente, as visitas às unidades de produção dividiram-se entre 

queijarias que produzem queijo Serra da Estrela certificado (15 queijarias) e as que 

produzem queijo não certificado (10 queijarias). Foram apresentados volumes de produção 

diferentes entre elas, sendo que mais de metade tinha um volume de produção abaixo dos 

30 queijos por dia. Para cada queijo de 700 – 1000 g, são usados cerca de 5 – 6 L de leite 

de ovelha Bordaleira/Churra Mondegueira. Na Figura 16 estão apresentados os volumes de 

produção, em número de queijos produzidos por dia, e a sua distribuição entre queijarias 

certificadas e não certificadas. 

Esta abordagem permitirá realizar uma diferenciação entre queijarias com menores ou 

maiores volumes de produção através da observação da existência de diferenças 

estatisticamente significativas entre queijarias pequenas (menos de 10 queijos 

produzidos/dia) e queijarias grandes (mais de 10 queijos produzidos/dia), para além da 

diferenciação já feita entre queijarias produtoras de queijo certificado e as queijarias 

produtoras de queijo não certificado. 
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Figura 16 - Volumes de produção entre queijarias 

 

 

Na avaliação dos vários parâmetros da lista de verificação não se pode considerar que estes 

tenham todos o mesmo peso para a existência potencial de um perigo, seja ele 

microbiológico (com interesse para este trabalho), químico ou físico. No entanto, a sua 

avaliação permite ter uma visão geral dos pontos-chave para a possível contaminação do 

queijo no circuito de produção e para a existência de condições que favoreçam o 

crescimento bacteriano durante a sua conservação. 

As figuras seguintes mostram os resultados principais obtidos através do preenchimento da 

lista de verificação. Cada parâmetro tem vários itens a avaliar e as percentagens 

apresentadas dizem respeito à proporção de parâmetros cumpridos pelos operadores, 

sendo que entre parêntesis está indicado o número de itens avaliados. Os gráficos 

apresentam-se agrupados por secções para facilitar o entendimento dos mesmos. 

 

 

1.  Cumprimento de aspectos gerais relacionados com o exterior e o acesso às 

instalações 

A avaliação das unidades de produção incidiu, neste ponto, na separação da queijaria de 

outros edifícios, na limpeza e organização da área envolvente, na drenagem e na separação 

de esgotos sanitários dos de actividade produtiva. Na Figura 17, verifica-se que cerca de 

metade das unidades visitadas cumpria 80% ou mais dos parâmetros avaliados. A falha 

mais comum foi a falta de separação de esgotos sanitários dos de actividade produtiva 

(Anexo II, grupo 1). 
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Figura 17 – Distribuição das percentagens de cumprimento dos parâmetros referentes ao aspecto 
exterior geral (5 parâmetros avaliados) 

 
 

2. Infra-estruturas  

Nesta secção, foram observadas e avaliadas, quando existiam, as várias áreas das 

queijarias: recepção de leite, zona de fabrico, câmaras de cura, zona de lavagem, zona de 

acondicionamento do queijo, armazém de embalagens/zona de expedição. Note-se que nem 

todas as queijarias se encontravam divididas desta forma, podendo não existir algumas das 

áreas atrás mencionadas. Nestes casos, as percentagens de cumprimento foram ajustadas 

ao número de áreas avaliadas. 

Entre parêntesis encontram-se o número de pontos avaliados para cada critério observado. 

 

Figura 18 - Distribuição das percentagens de cumprimento dos parâmetros referentes a infra-
estruturas 
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Figura 18 (continuação) 

 

 
Na Figura 18, observa-se que relativamente a pavimentos, paredes e tectos (A, B e C, 

respectivamente), 90% ou mais dos parâmetros são cumpridos na maioria das queijarias 

(76%, 80% e 88%, respectivamente). Ao nível das instalações sanitárias, 17 queijarias 

cumprem entre 90 e 100% dos parâmetros, tendo sido possível avaliar 21 queijarias no total. 

Quanto às janelas, muitos dos parâmetros foram cumpridos, 18 queijarias em 25 cumprem 

90% ou mais dos pontos avaliados. Na avaliação do tema “portas” (Figura 18-F), pode-se 

visualizar que existe uma grande dispersão no cumprimento dos 31 parâmetros avaliados, 

com somente 32% das queijarias a cumprirem 80% ou mais dos parâmetros avaliados. 

 

3. Controlo de pragas  

No que toca ao controlo das principais pragas (insectos e roedores) que podem afectar 

estas unidades de produção, verifica-se que, nas 24 queijarias em que foi possível fazer a 

sua avaliação (Figura 19), nenhuma cumpria 80% ou mais dos parâmetros do controlo de 

insectos, sendo que a grande maioria das queijarias (20 queijarias) cumpriu 40%, ou menos, 

dos requisitos. Para o controlo de roedores, apenas 4 queijarias cumpriam 80% ou mais dos 

parâmetros, estando as restantes abaixo disto.  

 

Figura 19 - Distribuição das percentagens de cumprimento dos parâmetros referentes a controlo de 
pragas 

 

 

4. Abastecimento de água 

Tendo em conta que a água está presente tanto na lavagem e desinfecção de equipamentos 

e utensílios, como em muitas das etapas do fabrico do queijo (especialmente nas lavagens 
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dos queijos), é importante verificar que todas as queijarias avaliadas cumpriam 80% ou mais 

dos parâmetros, como se pode visualizar na Figura 20. 

Figura 20 - Distribuição das percentagens de cumprimento dos parâmetros referentes a 
abastecimento e qualidade da água 

 

 

5. Equipamentos 

Figura 21 - Distribuição das percentagens de cumprimento dos parâmetros referentes a adequação e 
conservação de equipamentos 

 

No gráfico referente aos lavatórios (Figura 21), as percentagens de cumprimento foram 

bastante dispersas, com 8 queijarias a cumprirem 90% ou mais dos requisitos. As principais 

falhas aqui detectadas foram o número insuficiente de lavatórios, o facto de estes serem 

utilizados tanto para lavagem das mãos, como de utensílios de fabrico, e mesmo de queijo, 

sendo em muitos casos, accionados com comandos manuais (Anexo II, grupo 2.9). Quanto 

aos armários, a grande maioria das queijarias (cerca de 77%) tem resposta positiva para os 

3 parâmetros avaliados (100% de cumprimento). 

 

6. Circuitos 

Figura 22 - Distribuição das percentagens de cumprimento dos parâmetros referentes a circuitos de 
matérias na queijaria 
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No gráfico da Figura 22, referente a circuito de produtos é possível observar que os 2 

parâmetros avaliados foram cumpridos (100% de cumprimento) por 17 queijarias das 25 

avaliadas. No gráfico referente aos resíduos, foram avaliadas apenas 16 queijarias e 

dessas, 11 apresentaram 100% de cumprimento.  

 

7. Limpeza e desinfecção 

Em relação às práticas de limpeza e desinfecção da queijaria, equipamentos e utensílios, 

houve algumas diferenças entre as unidades de produção. Na Figura 24, pode-se observar 

que das 24 queijarias avaliadas, 50% (12 queijarias) cumpriam entre 90 e 100% dos 

parâmetros.  

 

Figura 23 - Distribuição das percentagens de cumprimento dos parâmetros referentes a métodos de 
limpeza e desinfecção 

 

As principais falhas registadas neste sector corresponderam ao uso do detergente e/ou 

desinfectante (incumprimento de doses, tempos e temperaturas de aplicação) e à 

inexistência de um plano de limpeza definido que fosse cumprido (Anexo II, grupo 3). 

 

8. Controlo de fornecedores de leite 

É possível observar, na Figura 24, que quase todas as queijarias que adquirem leite 

externamente cumprem 100% dos requisitos relacionados com a selecção dos 

fornecedores. 

Figura 24 - Distribuição das percentagens de cumprimento dos parâmetros referentes à escolha dos 
fornecedores de leite (queijarias que adquirem leite externamente) 
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9. Operações 

Neste ponto (Figura 25), temos duas situações, as queijarias que admitem leite vindo de 

outros produtores (correspondente aos gráficos A e B) e as que trabalham com leite 

proveniente de rebanhos próprios (gráficos C e D). Como se pode verificar pelos valores de 

n apresentados junto à % de cumprimento, há situações de queijarias que tanto adquirem 

leite vindo de outros produtores como trabalham com leite de rebanhos próprios.  

 

Figura 25 - Distribuição das percentagens de cumprimento dos parâmetros referentes a operações 
efectuadas em queijarias que adquirem leite externamente ou que têm ordenha própria 

 

 

 

Observa-se que apenas 45% das queijarias cumpre 80% ou mais dos parâmetros 

relacionados com recolha e transporte do leite e que 45% cumpre 90% ou mais dos 

parâmetros relacionados com recepção e armazenamento (gráficos A e B). Quando se 

passa para as queijarias que trabalham com leite próprio (gráficos C e D) observa-se que 

63% das queijarias cumpre 80% ou mais dos requisitos relacionados com a produção de 

leite, e 33% cumpre 90% ou mais dos requisitos relacionados com colheita e transporte de 

leite. As principais causas de incumprimento detectadas dizem respeito aos controlos e 

registos de temperaturas e tempos de transporte e conservação do leite (Anexo II, grupos 

4.1, 4.2 e 4.3). 

 

10. Processamento do queijo 

Neste ponto, pouco mais de metade das unidades de produção (13 unidades) cumprem 90 

ou 100% dos parâmetros avaliados (Figura 26). As falhas mais vezes anotadas prenderam-

se com a adequação e manutenção dos materiais que contactam com os géneros 
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alimentícios e com a inexistência de locais próprios para lavagem do queijo e para lavagem 

do material de fabrico (Anexo II, grupo 4.4). 

 

Figura 26 - Distribuição das percentagens de cumprimento dos parâmetros referentes a laboração do 
queijo 

 

 

11. Maturação do queijo  

Na Figura 27, observa-se que das 25 unidades visitadas, 20 cumprem 70%, ou mais, dos 

parâmetros avaliados. 

Figura 27 - Distribuição das percentagens de cumprimento dos parâmetros referentes à maturação do 
queijo 

 

Neste passo do processo de fabrico também se encontraram diferenças substanciais 

quando se avaliaram os tempos e temperaturas de cura. 

Os tempos de maturação observados variaram desde os 25 até mais de 60 dias (Figura 28). 

 

Figura 28 - Distribuição dos tempos de maturação 
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Já os valores de temperatura variaram entre os 4 °C e os 19,2 °C, na 1ª câmara de 

maturação, e entre os 8 °C e os 19,1 °C, na 2ª câmara de maturação (Figura 29).  

 

Figura 29 - Distribuição das temperaturas de cura entre as câmaras de 1ª e 2ª fase 

 
 

12. Lavagem do queijo  

Este, como já foi referido anteriormente, é considerado um dos pontos críticos no fabrico do 

queijo. É importante verificar (Figura 30) que apenas cerca de metade das unidades de 

produção (13 queijarias) cumpre 80% ou mais dos parâmetros de lavagem do queijo. As 

principais falhas observadas dizem respeito ao uso do mesmo utensílio de lavagem dos 

queijos (escova, esponja ou faca) sem que este seja trocado ou desinfectado entre fabricos 

e à não lavagem do queijo por lotes. 

 

Figura 30 - Distribuição das percentagens de cumprimento dos parâmetros referentes a lavagem do 
queijo 

 

 

13. Conservação do queijo 

Na Figura 31, observa-se que apenas 5 queijarias (20%) cumprem mais de 90% dos 

parâmetros, estando a grande maioria situada nos 50%, ou abaixo, de cumprimento dos 

parâmetros. 
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Figura 31 - Distribuição das percentagens de cumprimento dos parâmetros referentes à conservação 
do queijo antes da venda 

 

Nesta, fase, as falhas a assinalar prendem-se com o facto de os queijos que são congelados 

não o serem em equipamentos próprios e não serem rotulados como tal. Outra situação 

prende-se com o não cumprimento do sistema FIFO. 

 

14. Embalagem do queijo   

O material que contacta com o queijo aquando da sua venda ou expedição, é também 

importante no que toca a ser uma possível fonte de contaminação do produto alimentar. Na 

Figura 32 observa-se que quase metade das queijarias avaliadas cumpre 100% dos 

requisitos. 

Figura 32 - Distribuição das percentagens de cumprimento dos parâmetros referentes à embalagem 
do queijo 

 

 

15. Destino dos queijos produzidos 

Na Figura 33-A, pode-se verificar que a grande maioria das queijarias não vende para 

hipermercado, nem exporta (20 e 21 das unidades visitadas, respectivamente) e que 

nenhuma escoa toda a sua produção somente para as grandes superfícies de venda. 

As formas mais comuns de escoamento da produção são, sobretudo, a venda directa ao 

consumidor e para o comércio local, através de pequenos distribuidores (Figura 33-B). A 

venda para os hipermercados é bem mais reduzida entre as queijarias, no entanto, é a via 

que absorve maior quantidade de queijo na produção individual. A exportação tem ainda 

uma presença residual na forma de escoamento de produção, tanto em número de 

queijarias (somente 3 queijarias o fazem) como em quantidade de produto vendido.  
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Figura 33 - Vias de escoamento do produto 

 

 
 

O impacto que cada forma de escoamento terá sobre a difusão do queijo é verificado 

através dos volumes médios de cada queijaria por época de produção (Figura 1 

Figura 34). Como seria de esperar, à excepção da queijaria correspondente ao número 2, 

são as queijarias com maiores volumes de produção anuais que mais vendem para as 

grandes superfícies, ao passo que as que vendem directamente ao consumidor ou para o 

comércio local, são as que apresentam menores volumes de produção. 

 
Figura 34 – Estimativa dos volumes médios de produção por alavão das queijarias visitadas  
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16. Venda e distribuição  

A Figura 35 refere-se aos parâmetros de venda e distribuição do queijo. Atente-se que neste 

tema foi possível avaliar somente 16 queijarias. Dessas, 10 queijarias cumpriam 100% dos 

parâmetros avaliados. 

 

Figura 35 - Distribuição das percentagens de cumprimento dos parâmetros referentes a venda e 
distribuição do queijo 

 

 

17. Rastreabilidade de produtos 

Na Figura 36, observa-se que apenas 9 queijarias visitadas cumprem 100% dos critérios, 

verificando-se que a maioria, 16 queijarias no total, só cumpre um (50%) ou nenhum (0%) 

dos parâmetros avaliados. 

 
Figura 36 - Distribuição das percentagens de cumprimento dos parâmetros referentes à 

rastreabilidade do queijo e outros produtos da queijaria 

 

 

18. Política de higiene e saúde no trabalho 

Na Figura 37-A verifica-se que, em pouco mais de metade das queijarias (14), são 

cumpridos 80% ou mais dos parâmetros relacionados com higiene dos manipuladores. No 

controlo e manutenção do estado de saúde, Figura 37-B, 19 queijarias cumprem 100% dos 

requisitos, havendo 6 com cumprimento abaixo dos 90%. A propósito da formação dos 

manipuladores, Figura 37-C, cerca de metade das queijarias visitadas (12) não faz qualquer 

tipo de formação específica (0%). 

Na Figura 37-D observa-se apenas uma queijaria cumpre na totalidade (100%) dos 3 

parâmetros relacionados com o controlo de visitantes. 
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Figura 37 - Distribuição das percentagens de cumprimento dos parâmetros referentes a 
manipuladores de alimentos e visitantes das queijarias 

 

 
 

Após a avaliação das unidades de produção quanto às suas condições de fabrico, fez-se 

também uma análise do percentil 50 para as percentagens de cumprimento em cada grupo 

de parâmetros avaliados, de forma a poder obter-se uma visão mais abrangente de quais as 

áreas mais críticas em termos de incumprimento (Tabela 16). 

 

Tabela 16 – Distribuição dos grupos de parâmetros avaliados segundo o percentil 50 das 
percentagens de cumprimento 

Parâmetros avaliados % Cumprimento 
correspondente 

Nº de 
queijarias 

Controlo de pragas 40% 18 

Portas 50% 12 

Conservação do queijo 60% 9 

Equipamentos 60% 13 

Política de higiene e saúde no trabalho 70% 12 

Expedição do queijo (embalagem + venda e distribuição + 
rastreabilidade de produtos) 

70% 14 

Exterior e acesso às instalações 70% 14 

Lavagem do queijo 70% 15 

Maturação do queijo 80% 10 

Limpeza e desinfecção 80% 12 

Processamento do queijo 80% 13 

Tectos 90% 14 

Pavimentos 90% 16 

Instalações sanitárias 90% 17 

Paredes 90% 17 

Circuitos 90% 18 

Janelas 90% 18 

Água 90% 20 
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Consideram-se as áreas mais críticas as que apresentem valor igual ou inferior a 70% de 

cumprimento.  

A partir dos resultados anteriores determinou-se ainda, através do Teste Exacto de Fisher, 

quais os parâmetros que apresentavam algum tipo de associação estatisticamente 

significativa entre o seu cumprimento e o tipo de queijaria em questão (certificada/não 

certificada) e o seu volume de produção (<10 queijos/dia ou >10 queijos/dia). Verificou-se 

que existia associação estatisticamente significativa entre o cumprimento de requisitos na 

maturação do queijo e a certificação das queijarias (P = 0,0177) e entre os parâmetros 

laboração e política de saúde e higiene no trabalho e o volume de produção das queijarias 

(P = 0,0048 e P = 0,0169, respectivamente) (Anexo III). Esta associação será analisada na 

discussão de resultados (Ponto 3.4). 

 

De uma forma geral pode-se dizer que as unidades de produção de queijo visitadas 

apresentaram instalações aceitáveis e higiene dos trabalhadores satisfatória. Na Figura 38 

encontram-se ilustrados alguns dos problemas mais frequentemente presenciados durante 

as visitas. 

Figura 38 – Alguns dos problemas observados nas queijarias 

 
 

Pode-se observar na Figura 38-A, que a área circundante nem sempre se encontrava nas 

condições adequadas, com disposição ao ar livre de materiais potencialmente perigosos e 

com características que permitiam, neste caso, a libertação de poeiras para o interior da 

queijaria. Também foi observada, em alguns casos, falta de higiene dos manipuladores 

(Figura 38-B).  
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A notar-se, na Figura 38-C, o uso impróprio do equipamento e a colocação dos queijos na 

prateleira inferior da prensa, onde há maior risco de contaminação. Uma das falhas mais 

preocupantes que diz respeito à degradação e à falta de higiene das câmaras de cura pode 

ser visualizada na Figura 38-D. 

 

19. Análise microbiológica e físico-química das amostras 

Quanto às amostras colhidas durante as visitas às queijarias e analisadas pelo INRB-INIA, 

todas as 19 amostras de leite colhidas nas unidades de produção foram negativas para a 

presença de Listeria monocytogenes. Relativamente aos 25 queijos colhidos, apenas 1 (4%) 

foi positivo para a mesma espécie bacteriana pesquisada. 

 

Para as propriedades físico-químicas foi observado que os valores de pH do queijo mais 

comuns se situaram entre 5,2 e 5,4, um pH ácido. Contudo, os valores de pH tiveram uma 

variação de valores de 4,6 até 5,8 (Figura 39). 

 

Figura 39 - Distribuição de valores de pH do queijo (n=25) 

 
 

Na avaliação da aW (actividade da água), foi verificado que os valores mais comuns se 

situaram entre 0,90 – 0,95, como era esperado, uma vez que os queijos Serra da Estrela 

sendo queijos de pasta mole, têm um conteúdo elevado de humidade. Ainda assim, foram 

obtidos valores inferiores de aW em alguns dos queijos colhidos (Figura 40).  
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Figura 40 - Distribuição dos valores de aW nos queijos (n=25) 

 

 

3.4. Discussão de resultados 

As unidades visitadas corresponderam a cerca de 94% do total das queijarias certificadas 

(15 em 16 existentes) e a 7% das não certificadas (10 queijarias não certificadas em 141 

existentes). Apesar de, no último caso, a amostragem ser menos representativa é possível 

caracterizar, com as limitações inerentes, este sector. 

Os resultados da avaliação das unidades de produção de queijo Serra da Estrela indicam 

que, apesar de existirem normas específicas para o modo de produção do queijo Serra da 

Estrela (Caderno de Especificações), existem diferenças assinaláveis entre estas e as 

práticas observadas entre queijarias. 

Através da análise dos resultados obtidos a partir da lista de verificação, estimou-se a 

percentagem de respostas conformes às várias questões de avaliação de um parâmetro. A 

análise do percentil 50 (ou aproximado) da distribuição destas percentagens de 

cumprimento permite a comparação dos vários parâmetros. Seria desejável que todos os 

parâmetros tivessem uma percentagem de cumprimento próximo de 90 – 100%, assim 

quanto mais próximo deste valor se encontrar o percentil 50, melhor será cumprido o 

parâmetro. Em resultado desta análise, e como se pode observar na Tabela 16, os 

parâmetros com melhor cumprimento, por parte dos operadores, foram os grupos referentes 

a tectos, pavimentos, instalações sanitárias, paredes, circuitos, janelas e água, limpeza e 

desinfecção, maturação e processamento do queijo cujos percentis se situaram em 

percentagens iguais ou superiores a 80%. Abaixo ou iguais a 70% encontram-se os pontos 

mais sensíveis quanto ao incumprimento. São eles: controlo de pragas, equipamentos, 

alguns pontos referentes às infra-estruturas (portas, aspecto exterior e acesso às 

instalações), alguns procedimentos no processo de fabrico do queijo (lavagem e 

conservação do queijo), expedição do queijo, e ainda política de higiene e saúde no 

trabalho. Os resultados obtidos deveram-se sobretudo a insuficiente conhecimento técnico 

ou a falta de investimento na melhoria de equipamentos e instalações. Relativamente ao 
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controlo de pragas, as principais falhas identificadas foram a inexistência de insectocutores 

a funcionar, com sinais de existência de insectos em várias áreas das queijarias, e a 

inexistência ou manutenção irregular de iscos para roedores, embora não existissem sinais 

evidentes da sua presença (Anexo II, grupos 2.6 e 2.7). Esta situação obriga sobretudo a um 

investimento em conhecimento técnico e algum em material. No caso das deficiências 

relacionadas com as portas (2º grupo com menor percentagem de cumprimento) estas 

deveram-se à inadequação dos materiais em que as portas eram feitas ou ao mau 

planeamento destas em relação à própria queijaria (algumas não abriam para o lado certo, 

muitas não tinham comando não manual, noutros casos não se encontravam 

completamente encerradas) (Anexo II, grupo 2.5). Para resolver este tipo de problemas, 

para além de algum conhecimento técnico, existe já algum esforço acrescido no 

investimento em infra-estruturas. É requerido o mesmo tipo de investimento para 

melhoramento dos equipamentos (lavatórios e armários). 

Relativamente às áreas mais críticas que dizem respeito directamente ao queijo, verificou-se 

que a lavagem, a conservação (congelação em equipamentos impróprios, incumprimento da 

regra FIFO25) e a expedição do queijo (sem controlo dos materiais que contactam 

directamente com o queijo e da forma de transporte, com especial atenção para a 

possibilidade da quebra da cadeia do frio) foram as que mais falhas apresentaram. Isto pode 

ser explicado por falhas no que toca à formação específica dos manipuladores para a 

segurança sanitária dos alimentos, pois a política de higiene e saúde no trabalho foi outro 

sector sensível no cumprimento dos requisitos. Outra das razões apresentadas, 

especificamente para o incumprimento de alguns pontos da conservação e da expedição do 

queijo, diz respeito à forma de venda do queijo. Se a venda for feita sobretudo para o 

comércio local ou directamente ao consumidor, o queijo é escolhido ao gosto do cliente 

(incumprimento do sistema FIFO) e o transporte não será da responsabilidade do produtor, 

daí que parâmetros relacionados com higienização de veículos e transporte em refrigeração 

do produto alimentar não sejam cumpridos em muitos casos. 

Ainda que não estivessem incluídas neste grupo, há que fazer referência às instalações 

sanitárias que, embora 17 queijarias cumpram entre 90 e 100% dos parâmetros, nem 

sempre se apresentavam nas condições ideais, não existindo em 3 das queijarias visitadas, 

não tendo sido visualizadas numa outra, o que pode levar a um enviesamento dos 

resultados. Já na avaliação do sector relacionado com os circuitos (de produtos e de 

resíduos), e embora neste até tenha havido uma percentagem de cumprimento na ordem 

dos 90%, verificou-se que embora existisse uma preocupação em não cruzar a matéria-

prima com o produto final, houve muitos casos em que a separação entre eles era somente 

temporal e não física, com processo de higienização entre os diferentes passos da 

                                                
25

 “First In, First Out” 
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produção. Já em relação aos resíduos, em algumas das unidades visitadas, observou-se 

não existir uma preocupação no correcto tratamento e eliminação dos resíduos produzidos. 

Outro dos parâmetros avaliados mas que não é incluído nesta análise, devido ao pequeno 

tamanho da amostra, foi o relacionado com controlo de fornecedores. Sendo o queijo Serra 

da Estrela um produto alimentar muito sensível, que requer que a matéria-prima, o leite, seja 

de alta qualidade, pois não é submetido a qualquer tratamento prévio, foi com satisfação 

que se verificou (Figura 24) que a maioria dos produtores (10 em 11, cumprem 100% dos 

requisitos) tenta garantir que este seja de boa qualidade, notando-se inclusivamente que 

existe já alguma sensibilidade para o controlo da qualidade microbiológica também. 

Diferenciando-se ainda as queijarias que trabalham com leite adquirido externamente das 

que trabalham com leite próprio detectou-se que, relativamente às operações na recolha e 

transporte do leite, quando se tratou de unidades que trabalham com leite de diferentes 

explorações, as principais falhas ocorreram ao nível da refrigeração em transporte e no 

controlo de temperaturas na queijaria (falta de registos de temperaturas quando o leite é 

armazenado em refrigeração). No entanto, ainda que em muitos casos o leite não seja 

transportado a temperaturas de refrigeração, nem sempre esta falha pode ser vista como 

um risco, pois o tempo de transporte entre as explorações e a queijaria é, por norma, curto 

(<30 minutos) além de ser feito a horas de menor calor (madrugada ou início da noite) e o 

leite ser imediatamente laborado assim que chega à queijaria. Quando se passa para as 

queijarias que trabalham com leite próprio apontam-se como principais faltas de 

cumprimento a inexistência de locais próprios e adequados de ordenha, inexistência de 

controlos organolépticos e, especialmente, analíticos do leite (que permitiriam diagnosticar 

uma mamite subclínica, por exemplo), inadequação dos recipientes de transporte e a 

refrigeração do leite. Estas estão incluídas no primeiro ponto dos considerados mais comuns 

de contaminação do queijo, a contaminação do leite cru na ordenha. 

De todos os aspectos avaliados, após a aplicação do teste Exacto de Fisher, apenas 3 

apresentaram alguma associação estatística significativa com o tipo de queijaria. Um deles, 

a maturação, apresentou associação significativa com a certificação das queijarias, sendo 

que a probabilidade de ser cumprido 80% ou mais dos parâmetros, é de cerca 12 vezes 

superior (O.R.26=12,0193) quando se trata de uma queijaria produtora de queijo certificado 

(Anexo III). A justificação para tal é que, para além de existir o requisito legal para um tempo 

mínimo de 30 dias de cura, o processo de maturação é o passo que maior influência terá 

para a qualidade do produto final, e logo, para o seu valor comercial. A maturação é um dos 

passos mais importantes do fabrico do queijo Serra da Estrela, pois é onde maior influencia 

terá a temperatura no crescimento microbiano (tempos de refrigeração longos: >25 dias) e 

onde a higiene e conservação das câmaras e tábuas/grelhas de maturação são factores 

críticos na contaminação dos queijos.  

                                                
26

 Odds ratio 
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Ainda assim, verificaram-se em várias queijarias falhas importantes no momento da 

maturação, nomeadamente o não cumprimento do tempo mínimo de cura e temperaturas e 

humidades praticadas nas câmaras de cura, que já entram no âmbito de incumprimento das 

normas, pois não só influenciam grandemente a qualidade organoléptica do queijo (no 

último caso, o rendimento do leite também (Macedo et al., 1993)) como também a sua 

segurança sanitária, o que implica uma necessidade de atenção redobrada. 

As duas outras áreas onde se detectou associação estatística significativa com o tipo de 

queijaria foram a laboração e a política de higiene e saúde no trabalho (Anexo III). Estas 

apresentaram associação estatisticamente significativa com o tamanho da queijaria (volume 

de produção). Queijarias que tinham um volume de produção superior a 10 queijos por dia, 

apresentaram probabilidades cerca de 14 vezes (O.R.= 14,3230) e 9 vezes (O.R.= 8,9212) 

maiores de cumprirem mais de 80% e 70% ou mais dos parâmetros relacionados, 

respectivamente, com laboração ou política de higiene e saúde no trabalho, do que as 

queijarias de menor dimensão (com produção inferior a 10 queijos por dia). Esta associação 

pode ser justificada pelo facto de, sendo queijarias maiores, existirão mais pessoas a 

contactar com os alimentos, e assim, haverá menor controlo dos responsáveis sobre as 

acções dos operadores. Isto leva à necessidade de uma aposta maior na formação e 

responsabilização de cada trabalhador o que, por sua vez, resultará em maior cumprimento 

dos requisitos na laboração do queijo. É sobretudo nas queijarias menores, em que é feita 

uma transmissão de conhecimentos entre gerações, baseados na experiência, que se 

detecta a falta de formação específica, especialmente para a segurança sanitária dos 

alimentos. Sabendo que a entrada de microrganismos indesejáveis numa unidade de 

produção pode ser feita através, não só da matéria-prima, mas também de pessoas, a 

higiene e saúde dos manipuladores e o controlo de visitantes, são também factores muito 

importantes no controlo da contaminação dos alimentos. 

O facto de não se encontrar associação estatística significativa para as restantes áreas 

avaliadas, em especial as que dizem respeito às infra-estruturas ou à água, pode ser 

explicado pela necessidade de cumprimento de requisitos legais necessários ao 

licenciamento de queijarias, independentemente do seu tipo.  

No que respeita aos resultados microbiológicos há que notar que, apesar de apenas um 

queijo tenha tido resultados positivos para a presença de Listeria monocytogenes e 

nenhuma amostra de leite tenha sido positiva, o tamanho da amostra não era significativo 

para se poder concluir sobre um risco microbiológico, até porque testar um produto final só 

por si não garante a segurança sanitária de um lote. Além disso, os testes usados podem 

não permitir a detecção de Listeria monocytogenes pois esta pode encontrar-se e manter-se 

no leite em números abaixo do seu limiar de detecção, uma vez que esta terá maior 

dificuldade em crescer no leite cru devido à presença da microflora natural com capacidade 

de inibir este agente patogénico (Jordan, Schvartzman, Butler & Tenenhaus-Aziza, 2010). 
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Na avaliação da aW, foi verificado que os valores mais comuns se situaram entre 0,90 – 

0,95, como era esperado uma vez que, sendo um queijo de pasta mole, o queijo Serra da 

Estrela tem um conteúdo elevado de humidade. Ainda assim, nalguns casos, foram obtidos 

valores inferiores de aW em alguns queijos colhidos (Figura 40). Esta diferença pode dever-

se à variação do protocolo de fabrico, nomeadamente o aumento da quantidade de sal 

incluída no processo e os processos de prensagem, às práticas de maturação menos 

correctas ou ao facto das amostras terem sido recolhidas no final da época de produção de 

queijo. 

Neste estudo, os resultados obtidos para as propriedades físico-químicas no final do 

processo de cura do queijo, mostraram que, na maioria das vezes, existiram boas condições 

para a multiplicação de Listeria monocytogenes no produto final. Este agente sobrevive e 

consegue crescer em condições de pH e aW baixos (Lake, Hudson, Cressey & Gilbert, 

2005; Ryser & Marth, 2007). 

Esta conclusão toma particular importância quando pensamos nas principais vias de 

escoamento da produção de queijo. Neste aspecto são possíveis duas interpretações, se, 

por um lado, as queijarias que menos cumpriram os parâmetros referentes à higiene à 

laboração do produto foram as de produção menor, foram também essas as que 

apresentaram a venda directa ao consumidor e a distribuição para o comércio local como as 

principais (e únicas) vias de escoamento da sua produção. Assim, embora o seu produto 

possa, de forma individual, ter um risco de contaminação maior, ele chegará a uma 

população menor, além de ser em menor quantidade. Por outro lado, as queijarias que têm 

maior produção são as que distribuem para médias e grandes superfícies, o que leva a que, 

caso exista contaminação do seu produto com Listeria monocytogenes, a possibilidade de 

ocorrer um surto humano de listeriose seja maior, pois a população exposta será maior, 

além da probabilidade da quantidade de produto contaminado ser também maior. Além 

disso, no inquérito feito aos produtores de queijo Serra da Estrela DOP, feito pelo (GPP - 

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, 2007), as médias e 

grandes superfícies comerciais foram apresentadas como a principal via de escoamento 

para toda a produção do produto. Não conhecendo a realidade de todas as queijarias não se 

pode tomar consciência da real dimensão do risco de presença de Listeria monocytogenes 

nos queijos que chegam ao consumidor final. Aqui toma especial importância o trabalho feito 

paralelamente pelo INRB-INIA, com a colheita de queijos, de forma aleatória, em superfícies 

comerciais, na tentativa de simular uma situação real. Os resultados obtidos das análises a 

91 amostras revelaram uma prevalência de 39% de Listeria monocytogenes nos queijos (M. 

Sol, comunicação pessoal, Maio 5, 2011). Verifica-se então que a prevalência de Listeria 

monocytogenes nos queijos Serra da Estrela que se encontram para venda em superfícies 

comerciais é bastante elevada, o que pode denotar uma realidade de produção de queijos 

com riscos microbiológicos importantes.  
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CAPÍTULO IV -   CONCLUSÃO 

 

Com o objectivo inicial de contribuir com dados para a elaboração de um modelo de 

avaliação quantitativa de risco, este trabalho permitiu, com maior ou menor sucesso, obter a 

informação necessária para cada passo da elaboração desse mesmo modelo.  

Com o decorrer do processo, as limitações existentes foram-se revelando, de forma 

diferente, conforme o tipo de informação que se pretendia obter. 

Apesar da grande variabilidade e dispersão dos valores apresentados nos estudos 

encontrados, foi possível caracterizar, com algum rigor, o agente patogénico Listeria 

monocytogenes e os parâmetros, nomeadamente temperatura, pH, aW e teor em sal, 

presença de flora fermentativa, composição da atmosfera e formação de biofilmes,  que 

afectam a sua sobrevivência e o seu crescimento em vários tipos de produtos e em vários 

cenários. No entanto, a caracterização do seu comportamento no produto estudado, o queijo 

Serra da Estrela, foi dificultada pela inexistência de estudos neste produto.  

Embora existam alguns trabalhos sobre o queijo Serra da Estrela, para além de serem já 

antigos, o que leva a uma desactualização das condições reais que hoje ocorrem nas 

queijarias da zona demarcada da Serra da Estrela, são insuficientes para a caracterização 

do agente patogénico no queijo e não se debruçam sequer no estudo das taxas de 

crescimento óptima nas diferentes fases de fabrico, em especial na fase de maturação deste 

queijo. A forma de colmatar estas falhas foi através da utilização de resultados de estudos 

noutros queijos de matriz semelhante e utilizá-los num modelo preditivo de crescimento 

microbiano adaptado à Listeria monocytogenes e ao queijo Serra da Estrela. Assim, após a 

revisão bibliográfica realizada, os valores das características físico-químicas do queijo mais 

adequados ao modelo de crescimento de L. monocytogenes foram valor de pH de 5,24 ± 

0,14 e valor de aW calculado a partir dos valores de NaCl, cinzas e azoto não proteico no 

queijo Serra da Estrela aos 35 dias de maturação, apresentados na literatura (4,68 ±0,5; 

7,90 ±0,4 e 5,77 ±0,38, respectivamente). 

Com esta etapa do trabalho pretendia-se também obter dados epidemiológicos nacionais de 

prevalências de Listeria monocytogenes nos alimentos, especialmente em queijo Serra da 

Estrela ou queijos de pasta mole, que verificou-se serem muito incompletos. Os valores 

utilizados no modelo derivaram da informação obtida a partir da colaboração com o INRB-

INIA, tendo sido assumida uma prevalência de 39,6% (valor de variação determinado em 

função de uma distribuição beta). 

 

Para se conseguir avançar para a avaliação da exposição do consumidor, um dos passos da 

avaliação de risco, a este agente através do consumo de queijo Serra da Estrela era 

necessário obter dados relacionados com o consumo, especificamente o tamanho das 

porções e os valores respeitantes ao binómio tempo-temperatura de armazenamento. Uma 
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vez que o modelo se cingia à fase de retalho e de consumo, e como se assumiu que as 

temperaturas no retalho (armazenamento e exposição para venda) são mais controladas, a 

atenção foi dirigida para o consumidor. 

A abordagem ao consumidor foi feita de uma forma inovadora que permitiu ter uma melhor 

percepção do que se passa em sua casa, com maior objectividade, no que toca às 

temperaturas de conservação do queijo.  

Ainda que com algum grau de erro, foi possível determinar os valores para os parâmetros 

atrás referidos. Uma vez que não existem dados relativos ao consumo deste tipo de queijo, 

nem estudos de consumo direccionados na caracterização do padrão de consumo de 

queijos do mesmo tipo, os valores daqui resultantes não tiveram um ponto de comparação 

possível. 

Verificou-se que em muitos casos o queijo não é armazenado à temperatura de refrigeração 

e que houve ainda queijos sujeitos a temperaturas excessivamente altas, que podem 

permitir o desenvolvimento não só de Listeria monocytogenes mas também de outros 

microrganismos potencialmente patogénicos que podem também existir neste queijo. Assim, 

e porque o intervalo de temperaturas de conservação foi bastante variável, seleccionou-se 

aleatoriamente um histórico de temperaturas registadas a partir dos 39 obtidos, para a 

modelação do crescimento de Listeria monocytogenes.  

Também a determinação do tamanho da porção e do número de vezes por ano que os 

consumidores comem determinada porção, apresentou alguns desafios. Houve alguma 

dificuldade em conseguir caracterizar o padrão de consumo pois este não é regular, 

havendo grandes diferenças entre consumidores. Houve numa grande dispersão das 

quantidades consumidas por dia, podendo ir desde cerca de 7 g de queijo por dia, até cerca 

de 300 g de queijo consumidos num dia. Para o modelo, o tamanho das porções foi 

estimado a partir de uma distribuição triangular, tomando-se 15 g como valor mínimo, 20 g 

como valor mais provável e 60 g como valor máximo. Para a determinação do tempo de 

consumo, a abordagem foi idêntica, estimando-se 1 dia como o tempo mínimo de consumo, 

9 dias, o mais provável, e 21 dias, o tempo máximo. 

Outra dificuldade que se coloca na caracterização do consumo do queijo Serra da Estrela é 

que este não é igual ao longo do ano. Porque é um queijo de valor comercial elevado e é um 

queijo que ronda os 700 – 1000 g, o seu consumo é feito tipicamente em épocas festivas ou 

em reuniões familiares, o que vai ao encontro do exposto no Inquérito aos agrupamentos 

gestores de produtos com nomes protegidos (GPP - Ministério da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas, 2007), onde se aponta um aumento das vendas perto 

da época do Natal, da Páscoa e das férias de Verão. Estas variações nos consumos levam 

a grandes variações nas quantidades de queijo ingeridas anualmente, que não estão 

abrangidas neste estudo pois este limitou-se a um único trimestre do ano (Abril/Maio – 

Junho/Julho). 
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Outra das limitações que este estudo apresenta é o facto da amostra conseguida ser muito 

pequena e ter ficado concentrada nas regiões do Grande Porto, Grande Lisboa e Algarve. 

Não se pode estimar que o risco seja igual a nível nacional, no entanto sabendo que estas 

regiões correspondem a cerca de 43% da população de Portugal continental (Instituto 

Nacional de Estatística, 2011), podemos ter uma boa aproximação à realidade, tendo 

sempre, no entanto, alguma precaução nas extrapolações dos resultados. 

Outra questão levantada por esta parte do trabalho diz respeito à percentagem de retorno 

dos registadores de temperatura e dos questionários. Neste tipo de estudos existem sempre 

perdas e as taxas de retorno são relativamente baixas. Pode-se então concluir que, ao 

obter-se 76% de taxa de retorno neste trabalho, a forma de abordagem e de motivação à 

colaboração com o estudo foram eficazes. Além deste tipo de contrariedades, percepciona-

se que os consumidores nem sempre respondem de acordo com a realidade uma vez que, 

em alguns casos, as temperaturas registadas não correspondiam a momentos que o queijo 

supostamente se encontrava no frigorífico. Este é outro dos problemas que se levantam em 

estudos de consumo, podendo os resultados obtidos ficar aquém da realidade. 

Ainda que a população alvo deste estudo fosse o grupo dos adultos saudáveis (a maioria 

dos consumidores de queijo Serra da Estrela deste estudo), verificou-se que existe ainda 

uma percentagem considerável, 27%, pertencente aos grupos de maior risco, especialmente 

ao grupo dos consumidores com mais de 60 anos. Esta observação leva à percepção da 

necessidade de uma avaliação de risco direccionada a estes grupos e a uma abordagem 

diferente na gestão do risco. 

 

Ainda com no âmbito da avaliação da exposição, e na tentativa de obter valores de 

prevalências e de concentrações iniciais de Listeria monocytogenes, procedeu-se à visita 

das unidades de produção com colheita de amostras. Pretendeu-se também averiguar as 

condições higiossanitárias do fabrico do queijo, identificando-se as práticas e passos do 

fabrico que pudessem constituir possíveis pontos de risco microbiológico, cuja correcção 

pudesse constituir opções de gestão de risco. 

De uma forma geral, e embora não se tivesse feito algum tipo de controlo microbiológico às 

instalações e manipuladores, pode-se dizer que as queijarias apresentavam condições de 

fabrico aceitáveis e higiene dos trabalhadores satisfatória. Há manifestação de melhorias 

significativas e modificações no sentido do cumprimento dos requisitos legais impostos 

pelas entidades governamentais. Ainda assim, quando se passou à verificação mais 

detalhada de cada sector, observou-se que ainda há muito a fazer. Embora exista a 

necessidade de algumas melhorias nas infra-estruturas que implicam encargos que nem 

todos os produtores conseguem cobrir, talvez as maiores falhas detectadas se devam à falta 

de formação mais específica na área da segurança sanitária de alimentos e na 

sensibilização dos donos e manipuladores das unidades em questão. Isto é evidente quando 
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observamos que as áreas com menor percentagem de cumprimento foram o controlo de 

pragas, a política de higiene e saúde no trabalho, e os procedimentos ligados directamente 

à produção do queijo. Para se conseguir um melhor desempenho em cada um destes 

pontos a estratégia passa por um investimento em conhecimento técnico e formação, e não 

tanto em materiais e em infra-estruturas, que implicam investimentos maiores. 

Uma das características verificadas durante as visitas, e referida na literatura consultada, diz 

respeito à variabilidade dos protocolos de fabrico. Embora o queijo Serra da Estrela tenha 

regras bem definidas para o seu fabrico, existem ainda diferenças assinaláveis entre 

queijarias que derivam da forma como se processa a transmissão de conhecimentos. Sendo 

um queijo de fabrico artesanal e de origens remotas, a transmissão do conhecimento tem 

sido sobretudo de geração em geração, havendo um cunho bastante pessoal, e logo, 

subjectivo, na forma de como ele é fabricado. 

Estas diferenças nos protocolos, juntamente com a falta de constância das características 

microbiológicas, físico-químicas e bioquímicas do leite usado (grandes variações nos 

componentes ao longo da época de lactação) vão contribuir para a grande variabilidade 

entre os queijos produzidos. 

Há ainda que referir a limitação deste trabalho na obtenção de determinadas conclusões 

tendo em conta que do universo de 157 queijarias que se encontram na região demarcada 

da Serra da Estrela (certificadas e não certificadas), foram visitadas apenas 25 e que 

nestas, nem todos os parâmetros foram visualizados e avaliados de uma forma objectiva, 

levando a algum enviesamento dos resultados obtidos. 

A introdução desta parte no trabalho serviu para consolidar alguma da informação relativa 

às próprias características do queijo, mas sobretudo, para realçar, numa perspectiva de 

gestão de risco, quais as medidas a tomar para diminuir esse mesmo risco. 

Nesta óptica e sabendo que a contaminação dos alimentos com Listeria monocytogenes é 

sobretudo um problema da ecologia das unidades de produção, podem-se apontar vários 

pontos na produção do queijo Serra da Estrela que são importantes, e requerem por isso 

maior atenção, na prevenção de perigos microbiológicos. A destacar então: higiene na 

ordenha (primeiro ponto de contaminação no fabrico do queijo); higiene no trabalho da 

coalhada (sendo a higiene do manipulador e das superfícies de contacto os factores mais 

importantes); tempos e temperaturas de maturação (que influenciam o crescimento 

bacteriano); higiene das câmaras de maturação (a sua higiene e conservação têm um papel 

muito importante devido à existência de condições que permitem o crescimento de L. 

monocytogenes); higiene de equipamentos e utensílios, particularmente das tábuas de 

maturação (devido à elevada capacidade de formação de biofilmes por esta bactéria) e a 

lavagem dos queijos (pela grande probabilidade de contaminações cruzadas que aqui 

podem ocorrer). 
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Na construção do modelo de avaliação de risco microbiológico, pode ser incorporada a 

possibilidade de avaliar o impacto relativo dos parâmetros no risco resultante (análise de 

sensibilidade) sendo as conclusões daí resultantes importantes para a indústria de alimentos 

para, por exemplo, o desenvolvimento de planos HACCP ou para a implementação de 

medidas com maior impacto na redução dos perigos. 

No caso específico da presença de Listeria monocytogenes no queijo Serra da Estrela, as 

estratégias de controlo do risco podem passar desde medidas para reduzir a contaminação 

do leite, medidas de redução da probabilidade de contaminação durante o fabrico do queijo, 

medidas mais estritas de embalagem e de conservação durante a distribuição, até à 

indicação de boas práticas de conservação e consumo por parte do consumidor final. Nesta 

óptica a rotulagem do queijo é bastante importante, verificando-se contudo que, nos queijos 

recolhidos junto dos produtores, além de não vir indicada alguma da informação importante 

para o correcto manuseamento e conservação do produto em casa do consumidor, nos 

casos em que o queijo foi conservado, na produção, a temperaturas de congelação, esta 

indicação também não vinha referida. 

Ao nível da produção, existem vários aspectos que necessitam de melhorias relacionadas 

com o conhecimento do operador e suas atitudes, tais como programas de limpeza e 

desinfecção, tempos e temperaturas de cura correctos. Estes aspectos também estão 

relacionados com a disponibilidade monetária para o investimento em boas práticas e em 

melhoria de infra-estruturas. A sensibilização para possíveis perigos microbiológicos no 

queijo e seus efeitos sobre a confiança dos consumidores também deve desempenhar um 

papel na melhoria das condições de produção, bem como preços de mercado adequados 

que permitam um retorno de capital e se tornem numa motivação para melhorar. 

Também na distribuição terá que se agir mais activamente. De futuro, mais dados a respeito 

da incidência e nível de concentração do agente no ponto de venda devem ser colhidos para 

confirmar se a situação, neste patamar da cadeia alimentar, é segura. 

Também um sistema de vigilância de doenças de origem alimentar é uma parte essencial da 

defesa do consumidor, permitindo uma detecção precoce de fontes de contaminação, e a 

sua imediata contenção. Para o desenvolvimento destes sistemas é imprescindível um 

maior comprometimento por parte das autoridades de saúde e a colaboração estreita de 

várias entidades. 

É necessária a continuação de estudos sobre produtos prontos para consumo nos pontos de 

venda e do comportamento do consumidor em relação a armazenamento de alimentos, 

manuseamento e consumo, de forma a melhorar esta primeira aproximação a uma análise 

de risco de listeriose e poder aplicá-la a nível nacional.  

Os surtos de doenças de causa alimentar podem ser reduzidos se os manipuladores 

profissionais e domésticos compreenderem a importância das práticas de higiene alimentar. 
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A melhor gestão do risco, no caso da listeriose, passa por promover programas educativos 

de segurança sanitária dos alimentos. Deve-se informar os consumidores como armazenar 

correctamente os produtos, controlando a temperatura do frigorífico e diminuindo o tempo de 

armazenamento. Noutras situações gerais, evitar as contaminações cruzadas e ter hábitos 

de higiene, devem ser também transmitidos. Deve-se transmitir informação específica para 

os grupos de maior risco, usando para isso, os canais mais privilegiados. 

 

Há então que reforçar a necessidade de elaboração de conceitos e o melhoramento na 

disponibilização e obtenção de dados, além de uma melhor e mais célere comunicação 

entre os vários intervenientes da cadeia alimentar. Uma maior colaboração entre eles 

aumentará a segurança do alimento e consequentemente uma maior capacidade de venda 

do mesmo, com aumento da confiança dos consumidores não só nacionais mas também 

internacionais. 
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IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 

Nome do estabelecimento: 

Morada: 

Nome do proprietário/Responsável: 

Data/Hora da visita: 
 

1. LOCALIZAÇÃO/ASPECTO EXTERIOR OBSERVAÇÕES 

1.1. Queijaria encontra-se perfeitamente separada de outros edifícios (habitação, 
sala de ordenha, estábulos)? 

80,0% 
 

1.2. A área das instalações apresenta aparência limpa e em boa ordem? 68,0%  

1.3. Suficiente drenagem? 84,0%  

1.4. Exterior das instalações em bom estado de conservação e higiene? 72,0%  

1.5. Existe separação dos esgotos sanitários dos da actividade produtiva? 19,0%  

 

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  R F C L A  E  

2.1. Pavimento  

2.1.1. Resistente ao choque, lavável, impermeável, anti-
derrapante e não tóxico? 

95,7% 84,0% 96,0% 88,2% 87,5% 100% 

2.1.2. Em bom estado de conservação? 95,7% 76,0% 76,0% 76,5% 75,0% 100% 

2.1.3. Com boa drenagem?  95,7% 91,7% 72,0% 81,3% 85,7% 100% 

2.1.4. Drenos e esgotos sifonados ou com canalinas e rede 
de protecção colocada? 

87,5% 91,3% 81,8% 93,3% 50,0% 100% 

2.1.5. Limpo? 87,0% 96,0% 80,0% 87,5% 87,5% 85,7% 

2.2. Paredes (até 1.8m) 

2.2.1. Resistentes, de cor clara, impermeáveis e em 
material não tóxico? 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.2.2. Lisas, laváveis e desinfectáveis? 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.2.3. Limpas e sem sinais de acumulação de humidade 
(bolores, tinta empolada, rachas)? 

95,5% 88,0% 50,0% 81,3% 87,5% 85,7% 

2.3. Tecto  

2.3.1. Liso, lavável e desinfectável? 95,5% 96,0% 100% 93,8% 100% 100% 

2.3.2. Limpo e sem sinais de acumulação de sujidade ou 
humidade (bolores, tinta a cair, rachas ou gretas)? 

86,4% 72,0% 58,3% 81,3% 87,5% 85,7% 

2.3.3. Lâmpadas protegidas? 100% 95,8% 100% 100% 100% 100% 

2.4. Janelas 

2.4.1. Abrem para o exterior? 100% 100% 100% 100% 100% 88,9% 

2.4.2. Guarnecidas de rede mosquiteira? 87,5% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.4.3. Fechadas durante a laboração? 75,0% 68,0% 50,0% 53,8% 85,7% 50,0% 

2.4.4. Fáceis de limpar? 100% 100% 87,5% 83,3% 85,7% 100% 

2.5. Portas 

2.5.1. De acesso ao exterior com mola de retorno (fecho 
automático)? 

39,1% 60,0% 0,0% 0,0% 40,0% 38,5% 

2.5.2. Bem ajustadas, em bom estado de conservação e 
fechando bem, de modo a evitar a entrada de 
pragas? 

77,3% 100% 50,0% n/a 75,0% 76,9% 

2.5.3. Portas de interior lisas e laváveis em ambas as 
faces? 

70,0% 73,7% 71,4% 100% 100% 88,9% 

2.5.4. Sem puxadores/manípulos (mola vaivém)? 44,4% 47,4% 28,6% 42,9% 60,0% 55,6% 

2.5.5. Com óculo que permite visibilidade entre sectores, 
evitando acidentes? 

45,5% 36,8% 12,5% 28,6% 40,0% 44,4% 

R – Zona de Recepção C – Salas de Cura  A – Zona de Acondicionamento 
F – Zona de Fabrico  L – Zona de Lavagem  E – Armazém de Embalagens 
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2.5.6. Separação de zonas climatizadas com portas 
isotérmicas? 

n/a n/a 72,0% n/a n/a n/a 

2.6. Meios de combate a insectos voadores e 
rastejantes 

 

2.6.1. Existência de meios eficazes de controlo de insectos 
voadores? 

45,5% 39,1% 10,5% 26,7% 37,5% 71,4% 

2.6.2. Existem armadilhas para insectos rastejantes? 4,3% 4,2% 4,2% 5,9% 12,5% 7,1% 

2.6.3. Devidamente dispostas (junto ao rodapé) e 
assinaladas? 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

2.6.4. Inspeccionadas e substituídas regularmente? n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

2.6.5. Sem sinais de insectos (voadores/rastejantes) nas 
instalações? 

38,1% 50,0% 75,0% 75,0% 87,5% 53,8% 

2.7. Roedores   

2.7.1. Defesas anti-rato (ratoeiras) nas instalações? 60,9% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 14,3% 

2.7.2. Ratoeiras correctamente colocadas (junto a 
possíveis entradas, ao abrigo da chuva e outros 
animais) e devidamente assinaladas? 

61,5% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 66,7% 

2.7.3. Inspecção e manutenção das ratoeiras feitas de 
forma regular? 

83,3% n/a n/a n/a 100% 100% 

2.7.4. Sem sinais de presença de roedores? 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.8. Abastecimento de água 

2.8.1. Abastecimento de água potável? (Que tipo de água 
usa?) 

100% 

2.8.2. É feito um controlo periódico à qualidade da água 
utilizada? 

87,5% 

2.8.3. Quente e fria? 91,3% 

2.8.4. Em quantidade suficiente (bom fluxo)? 100% 

2.8.5. Facilmente acessível aos diferentes serviços? 100% 

2.9. Lava-mãos 

2.9.1. Em número suficiente? 47,8% 

2.9.2. Com torneiras de comando não manual? 42,9% 

2.9.3. Devidamente localizados e sinalizados? 64,3% 

2.9.4. Providos de água quente e fria? 94,4% 

2.9.5. Com doseadores de detergente/desinfectante, 
escovas de unhas? 

70,0% 

2.9.6. Dispositivos de secagem higiénica das mãos? 60,9% 

2.10. Armários   

2.10.1. Armários específicos para cada produto, junto ao 
seu local de utilização? 

95,5% 

2.10.2. Detergentes e desinfectantes armazenados em 
local próprio? 

77,3% 

2.10.3. Material e produtos armazenados com espaço a 
separá-los dos pavimentos, paredes e tectos? 

84,2% 

2.11. Circuito do leite 

2.11.1. Circuito ordenado evitando contacto da matéria-
prima (leite) com produto final (queijo)? 

72,0% 

2.11.2. “Zona suja” e “zona limpa” devidamente 
delimitadas? 

76,0% 
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4. BOAS PRÁTICAS DE FABRICO DE QUEIJO  

Le
it

e
 d

e
 f

o
rn

e
ce

d
o

re
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4.1. Escolha de fornecedores de leite OBSERVAÇÕES: 

4.1.1. Fazem algum tipo de exigência aos fornecedores de leite? 100%  

 Quais? 

Como? 

4.1.2. Existe processo de verificação sanitária na escolha de 
fornecedores (p.ex.explorações B3-B4) para o leite cru? (como 
escolhe fornecedores?) 

100% 
 

4.1.3. Controlo analítico do leite? 100%  

4.1.4. Controlo organoléptico do leite? 100%  

4.1.5. Qualidade do leite de acordo com especificações do caderno de 
encargos e eficientemente controlada pelo serviço de controlo da 
produção? 

85,7% 
 

 

2.12. Recolha de resíduos 

2.12.1. Recipientes destinados à recolha de lixo, hermeticamente fechados ou à prova de contacto 
por ratos ou insectos, com tampa accionada por pedal? 

87,5% 

2.12.2. Remoção diária do lixo, restos e partes não aproveitadas? 100% 

2.12.3. Contentor no exterior da queijaria munido de tampa e com sacos impermeáveis devidamente 
fechados? 

42,9% 

3. LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA QUEIJARIA, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS  

3.1. Limpeza e desinfecção 

3.1.1. A sala de fabrico é limpa após cada laboração? 95,7% 

3.1.2. Todo o equipamento é limpo diariamente, depois de usado? 91,7% 

3.1.3. Todo o equipamento está isento de concreções, asperezas, gorduras ou qualquer 
outro resíduo antes de ser usado? 

65,2% 

3.1.4. Os recipientes lavados ou desinfectados são usados apenas para os fins que lhes 
são próprios? 

91,3% 

3.1.5. Os utensílios de limpeza apresentam-se limpos também? 86,4% 

3.1.6. A limpeza e desinfecção do material directamente em contacto com o leite são 
feitas após a sua utilização? 

90,9% 

3.1.7. Existe algum plano de limpeza definindo o que se vai higienizar, produto a 
utilizar, concentração, método de higienização, material auxiliar, tempo de 
contacto, sequência das operações e a frequência? 

43,8% 

3.2. Método de limpeza 

3.2.1. Antes de aplicar o detergente são eliminados o resíduo da sujidade maior, com 
água corrente e com ajuda de escovas/rodos? Como fazem a limpeza? 

82,6% 

3.2.2. É usada uma solução de água tépida e detergente com as doses indicadas pelo 
fabricante? 

9,1% 

3.2.3. O tempo de acção indicado pelo fabricante é respeitado? 9,1% 

3.2.4. É feito um bom enxaguamento das instalações e removida toda a água que ficou 
retida? 

90,5% 

3.3. Método de desinfecção (pode ser utilizada uma solução diluída de lixívia, deixando-a actuar durante 
30 minutos) 

3.3.1. É aplicada uma solução desinfectante respeitando, as doses, temperaturas e 
tempos indicados pelo fabricante? 

14,3% 

3.3.2. A solução é aplicada directamente no equipamento, pavimento e paredes? 64,3% 

3.3.3. É feito o enxaguamento correctamente, com água corrente e limpa? 87,5% 

3.3.4. É feito o escorrimento (secagem) do equipamento desinfectado? 100% 

3.3.5. O detergente e o desinfectante são mudados regularmente? 0,0% 
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 4.2. Recolha e transporte de leite 

4.2.1. Tipo dos recipientes de transporte adequado? 100%  

4.2.2. Estado dos recipientes de transporte adequado? 100%  

4.2.3. Recolha nas explorações é feita diariamente? (condiciona 
refrigeração do leite) 81,8% 

 

4.2.4. O leite é transportado em veículos próprios, com sistema de 
refrigeração? 27,3% 

 

4.2.5. São feitos controlos da temperatura, à chegada, do leite? 0,0%  

4.2.6. Qual a temperatura a que o leite costuma chegar à queijaria? 

<6º C % 6-9ºC % 10-11ºC % >11ºC % 

4.3. Recepção e armazenamento de leite 

4.3.1. O leite é laborado assim que chega à queijaria? 63,6%  

4.3.2. É feita mistura de leites de diferentes fornecedores? 80,0%  

4.3.3. Vasilhame vem com identificação da exploração de onde provém? 100%  

4.3.4. O leite que não é imediatamente laborado é mantido em 
refrigeração? 

90,0% 
 

4.3.5. Equipamento próprio de armazenamento e arrefecimento de 
leite? 

81,8% 
 

4.3.6. Equipamento permite verificação e registo de temperaturas do 
leite? 

100% 
 

4.3.7. Há registos de temperaturas e tempos de conservação? 50,0%  

4.3.8. Quais as temperaturas de conservação do leite? (tirar 
temperaturas) 

 

<4ºC % 4-6ºC % >6ºC % 

4.3.9. Qual o número de horas máximo que o leite é conservado?  

Até 12h Até 24h Até 36h Até 48h Mais de 48h 

4.3.10. Área apropriada para recepção, limpeza e desinfecção das 
bilhas de leite? 

90,9% 
 

O
rd

e
n

h
a 

p
ró

p
ri

a 

4.1. Recolha e transporte do leite 

4.1.1. O leite provém de animais que não apresentam qualquer sinal de 
doença contagiosa transmissível ao Homem? (como escolhe os 
animais para ordenha) 

100% 
 

4.1.2. Em que casos não usa o próprio leite?  

 Pós-parto  Animal debilitado  Mastite  Tratamento 

4.1.3. Qual o destino que dá ao leite não usado no fabrico do queijo?  

 Uso 
próprio 

 Alimento de 
animais 

 Descartado no ambiente  Águas residuais  Outro  

4.1.4. Existe sala de ordenha própria? 84,2%  

4.1.5. Tipo e estado dos recipientes de transporte adequado? 86,7%  

4.1.6. Ordenha diária? 100% Não é requisito legal 

4.1.7. Faz controlo analítico do leite? 78,9%  

4.1.8. Faz controlo organoléptico do leite? 94,4%  

4.1.9. São feitos controlos da temperatura? (antes da laboração ou 
refrigeração) 

5,3% 
 

4.2. Recepção e armazenamento de leite 

4.2.1. O leite é laborado assim que chega à queijaria? 84,2%  

4.2.2. O leite que não é imediatamente laborado é mantido em 
refrigeração? 

78,6% 
 

4.2.3. Equipamento próprio de armazenamento e arrefecimento de 
leite? 

50,0% 
 

4.2.4. Equipamento permite verificação e registo de temperaturas do 
leite? 

66,7% 
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  4.2.5. Quais as temperaturas de conservação do leite? (tirar 
temperaturas) 

 

<4ºC % 4-6ºC % >6ºC % 

4.2.6. Qual o número de horas máximo que o leite é conservado?  

Até 12h Até 24h Até 36h Até 48h Mais de 48h 

4.2.7. Área apropriada para recepção, limpeza e desinfecção das bilhas 
de leite? 

52,9% 
 

4.4. Laboração 

4.4.1. Quanto tempo de 
laboração? 

h  

4.4.2. Como coalham o leite? Flor de 
cardo 

 Coalho rúmen  

 Ambiente natural?   Sala refrigerada?  

4.4.3. As instalações apresentam uma aparência ordenada? 88,0%  

4.4.4. Com local próprio para lavagem do queijo? 60,0%  

4.4.5. Sem utilização de utensílios de vidro, porcelana ou objectos de 
madeira, em mau estado ou pouco resistentes? 

64,0% 
 

4.4.6. Utensílios com superfícies lisas e sem arestas? 64,0%  

4.4.7. Os recipientes lavados ou desinfectados são usados apenas para os fins 
que lhes são próprios? 

92,0% 
 

4.4.8. Mesas de trabalho em aço inoxidável? 88,0%  

4.4.9. Mesas de trabalho sem rachas, amolgaduras ou buracos? 95,2%  

4.4.10. Com locais próprios para lavagem, desinfecção e resguardo do 
material de fabrico? 

50,0% 
 

4.5. Cura do queijo 

4.5.1. Uso de cintas lavadas, desinfectadas e secas? 91,7%  

4.5.2. Dimensões da sala(s) adequadas? 80,0%  

4.5.3. Revestida por material permeável, não tóxico (cal ou tinta de água) 100%  

4.5.4. Quais os tempos de cura praticados? * Mín.  Geral   Máx.  

4.5.5. Existem registos da data da entrada para a sala de cura? 83,3%  

4.5.6. As câmaras de cura são climatizadas? 76,0%  

4.5.7. Existem formas de verificar e registar as temperaturas e a humidade 
em cada câmara? 

84,0% 
 

4.5.8. Quais as 
temperaturas? 

1ª 
Fase 

Mín.: Geral: Máx.: 

2ª 
Fase 

Mín. : Geral: Máx.: 

4.5.9. Quais as humidades 
relativas? 

1ª 
Fase 

Mín.: Geral: Máx.: 

2ª 
Fase 

Mín. : Geral: Máx.: 

4.5.10. Sala de cura natural bem orientada (virada para norte) e com 
isolamento térmico? 

16,7% 
 

4.5.11. Sem utilização de tábuas de maturação em madeira (opção por 
redes, grelhas próprias ou tábuas de plástico)? 

28,0% 
 

4.5.12. Tábuas, grelhas e redes são desinfectadas e secas, após cada 
utilização? 

56,5% 
 

4.6. Lavagem do queijo 

4.6.1. A lavagem do queijo é feita com água potável, corrente e auxiliada com 
escova limpa? 

92,0% 
 

4.6.2. Escova é mudada/desinfectada correctamente entre fabricos? 33,3%  

4.6.3. Lavagem feita por cubas (“fabricos”)? 60,9%  
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4.6.4. Lavagem é feita com frequência suficiente para evitar formação de 
bolores e de camada viscosa à superfície do queijo? 

76,0% 
 

4.7. Conservação  

4.7.1. Sistema adequado de controlo de temperatura (temperaturas <10
º
C)? 45,8%  

4.7.2. Queijos armazenados de forma organizada (e.g., por lotes) e com 
espaço a separá-los dos pavimentos, paredes e tectos? 

87,5% 
 

4.7.3. Gestão de stocks? (1º a entrar=1º a sair?) 41,7%  

4.7.4. Locais sem indícios de roedores ou insectos? 82,6%  

4.7.5. Efectuam congelação de queijo? 37,5% Não é requisito legal 

4.7.6. Existe equipamento para a congelação rápida necessária (células de 
congelação)? 

14,3% 
 

4.7.7. Queijos congelados são identificados como tal, na rotulagem? 0,0%  

4.8. Acondicionamento e embalagem 

4.8.1. Existe barreira higiénica entre exterior e interior? 72,7%  

4.8.2. Que tipos de materiais são usados?  Papel 
vegetal 

Sacos de papel Sacos de 
plástico 

Caixas 
de 

cartão 

Caixas de 
esferovite 

4.8.3. São pedidos certificados de conformidade dos materiais aos 
fornecedores? 

41,2% 
 

4.8.4. Materiais são armazenados em locais livres de roedores e insectos? 88,9%  

4.9. Distribuição  

4.9.1. A quem vende? Quais as principais vias de escoamento? 

4.9.2. Feita em transporte próprio, somente para este fim? 73,3%  

4.9.3. É feita limpeza entre carregamentos? 0,0%  

4.9.4. O veículo possui câmara frigorífica? 80,0%  

4.9.5. É realizado controlo de temperaturas?  60,0% Como? 

4.10. Rastreabilidade  

4.10.1. É assegurada a rastreabilidade do produto através de registos para o 
leite e outras matérias-primas subsidiárias e da saída de todos os 
produtos da queijaria? 

52,0% 
 

4.10.2. Cada lote de produto corresponde a um único fabrico (cuba)? 62,5%  

4.11. Controlo de qualidade 

4.11.1. Há recolha de queijos para controlo de qualidade microbiológica? 78,3%  

4.11.2. Periodicidade?  

5. PESSOAL 

5.1. Higiene pessoal OBSERVAÇÕES  

5.1.1. Pessoal sem fumar, nem comer ou beber, abstendo-se de 
gestos anti-higiénicos nos locais de manufactura dos 
produtos? 

80,0% 
 

5.1.2. Pessoal sem usar adornos (relógios, anéis, brincos, pulseiras, 
etc.), nem verniz nas unhas ou trabalhando com luvas? 

44,0% 
 

5.1.3. Colaboradores apresentam vestuário apropriado (bata, 
avental, touca, galochas/socas) de uso exclusivo na 
queijaria? 

68,0% 
 

5.1.4. O vestuário apresenta-se limpo e é lavável? 88,0%  

5.1.5. Apresentam o cabelo totalmente protegido pelas toucas? 24,0%  

5.1.6. Lavam frequentemente as mãos (antes de iniciar trabalho, 
depois de ida aos sanitários, ter transportado lixo, de comer, 
de ter mexido em alguma parte do corpo, espirrado, ou 
mudar de tarefa) nos lava-mãos? 

86,4% 

 

5.1.7. Sem apresentarem cortes, panarícios ou outras lesões não 
completamente cicatrizadas nas mãos ou antebraços, sem 
protecção apropriada? 

92,0% 
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5.2. Saúde do pessoal 

5.2.1. Pessoal sem manifestar sintomas de afecção das vias 
respiratórias ou da boca? 

88,0% 
 

5.2.2. Sem doenças contagiosas aparentes? 100%  

5.2.3. Sem infecções cutâneas e inflamações? 100%  

5.2.4. Sujeito a rastreios médicos periódicos (> 1x/ano)? 71,4%  

5.3. Acções de formação e de acompanhamento de pessoal 

5.3.1. Frequência de cursos de formação específica? 39,1%  

5.3.2. Formação na área de educação sanitária básica? 44,4%  

5.3.3. Supervisão das tarefas? (há alguém para controlar as 
tarefas?) 

25,0% 
 

5.4. Instalações sanitárias 

5.4.1. Limpos, em bom estado de conservação? 40,0%  

5.4.2. Lava-mãos com pedal e dispensador de detergente? 40,0%  

5.4.3. Água quente e fria? 100%  

5.4.4. Toalhetes de papel ou secadores de ar quente junto dos 
locais de lavagem de mãos? 

80,0% 
 

5.4.5. Autoclismo com esgoto próprio e eficaz? 80,0%  

5.4.6. Vestiários para mudança de roupa? 87,5%  

5.4.7. Sem comunicação com a zona de fabrico? 90,5%  

5.5. Visitantes  

5.5.1. Acesso a visitantes condicionado? 83,3%  

5.5.2. Vestuário próprio e descartável para utilização pelos 
visitantes? 

52,0% 
 

5.5.3. Livro de registos de visitantes? 4,0%  
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1. Percentagens de cumprimento referentes ao exterior e acesso às instalações 

 
Queijo D.O.P Volume de produção 

 
Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

Bloco Frequência Frequência Frequência Frequência 

0% 1 0 1 0 

10% 0 0 0 0 

20% 1 1 2 0 

30% 0 0 0 0 

40% 3 2 3 2 

50% 0 0 0 0 

60% 3 0 1 2 

70% 0 0 0 0 

80% 2 5 5 2 

90% 0 0 0 0 

100% 5 2 1 6 

Total 15 10 13 12 

 
 

 Queijo D.O.P Volume de produção 

Percentagens de 
Cumprimento 

Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia  >10 queijos/dia 

≤70% 8 3 7 4 

>70% 7 7 6 8 

P-value 0,4139 0.4283 

OR 2,5622 2.2536 

IC a 95% (0,3835; 21,6064) (0,3582; 16,1464) 

 Sem associação estatisticamente 
significativa 

Sem associação estatisticamente 
significativa 

 
 

2. Percentagens de cumprimento referentes a Infraestruturas  
a. Pavimentos 

 
Queijo D.O.P Volume de produção 

 
Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia  >10 queijos/dia 

Bloco Frequência Frequência Frequência Frequência 

0% 0 0 0 0 

10% 0 0 0 0 

20% 0 0 0 0 

30% 0 0 0 0 

40% 0 0 0 0 

50% 0 0 0 0 

60% 2 0 1 1 

70% 0 1 1 0 

80% 2 1 1 2 

90% 3 0 0 3 

100% 8 8 10 6 

Total 15 10 13 12 
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 Queijo D.O.P Volume de produção 

Percentagens de 
Cumprimento 

Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

<90% 7 2 3 6 

≥90% 8 8 10 6 

P-value 0,2290 0,2262 

OR 3,3301 0,3156 

IC a 95% (0,4356; 42,6577) (0,0363; 2,1736) 

 Sem associação estatisticamente 
significativa 

Sem associação estatisticamente 
significativa 

 
 
 

b. Paredes 

 
Queijo D.O.P Volume de produção 

 
Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

Bloco Frequência Frequência Frequência Frequência 

0% 0 0 0 0 

10% 1 0 0 1 

20% 0 0 0 0 

30% 0 0 0 0 

40% 0 0 0 0 

50% 0 0 0 0 

60% 0 1 0 1 

70% 1 0 1 0 

80% 1 1 1 1 

90% 2 1 1 2 

100% 10 7 10 7 

Total 15 10 13 12 

 
 

 Queijo D.O.P Volume de produção 

Percentagens de 
Cumprimento 

Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

<90% 5 3 3 5 

≥90% 10 7 10 7 

P-value 1,0000 0,4110 

OR 1,1595 0,4352 

IC a 95% (0,1574; 10,0278) (0,0499; 3,1361) 

 Sem associação estatisticamente 
significativa 

Sem associação estatisticamente 
significativa 
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c. Tectos 

 
Queijo D.O.P Volume de produção 

 
Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

Bloco Frequência Frequência Frequência Frequência 

0% 0 0 0 0 

10% 0 0 0 0 

20% 0 0 0 0 

30% 0 0 0 0 

40% 1 0 0 1 

50% 1 0 1 0 

60% 0 0 0 0 

70% 1 0 0 1 

80% 0 0 0 0 

90% 5 3 4 4 

100% 7 7 8 6 

Total 15 10 13 12 

 
 

 Queijo D.O.P Volume de produção 

Percentagens de 
Cumprimento 

Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

<90% 8 3 5 6 

≥90% 7 7 8 6 

P-value 0,4139 0,6951 

OR 2,5622 0,6370 

IC a 95% (0,3835; 21,6064) (0,0963; 3,9803) 

 Sem associação estatisticamente 
significativa 

Sem associação estatisticamente 
significativa 

 
 
 

 
d. Instalações sanitárias 

 
Queijo D.O.P Volume de produção 

 
Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

Bloco Frequência Frequência Frequência Frequência 

0% 1 0 0 1 

10% 0 0 0 0 

20% 0 0 0 0 

30% 0 0 0 0 

40% 0 0 0 0 

50% 1 1 0 2 

60% 0 0 0 0 

70% 0 0 0 0 

80% 1 0 1 0 

90% 0 0 0 0 

100% 10 7 8 9 

Total 13 8 9 12 
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 Queijo D.O.P Volume de produção 

Percentagens de 
Cumprimento 

Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

<90% 3 1 1 3 

≥90% 10 7 8 9 

P-value 1,0000 0,6030 

OR 2,0317 0,3918 

IC a 95% (0,1293; 125,6491) (0,0064; 6,0926) 

 Sem associação estatisticamente 
significativa 

Sem associação estatisticamente 
significativa 

 
 
 

e. Janelas 

 
Queijo D.O.P Volume de produção 

 
Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

Bloco Frequência Frequência Frequência Frequência 

0% 0 0 0 0 

10% 0 0 0 0 

20% 0 0 0 0 

30% 0 0 0 0 

40% 0 0 0 0 

50% 0 0 0 0 

60% 0 0 0 0 

70% 1 1 0 2 

80% 3 2 3 2 

90% 5 1 2 4 

100% 6 6 8 4 

Total 15 10 13 12 

 
 

 Queijo D.O.P Volume de produção 

Percentagens de 
Cumprimento 

Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

<90% 8 4 5 7 

≥90% 7 6 8 5 

P-value 0,6882 0,4338 

OR 1,6774 0,4615 

IC a 95% (0,2611; 11,8939) (0,0674; 2,8531) 

 Sem associação estatisticamente 
significativa 

Sem associação estatisticamente 
significativa 
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f. Portas 

 
Queijo D.O.P Volume de produção 

 
Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

Bloco Frequência Frequência Frequência Frequência 

0% 3 0 2 1 

10% 0 0 0 0 

20% 0 3 2 1 

30% 3 1 2 2 

40% 2 1 2 1 

50% 1 0 1 0 

60% 1 2 2 1 

70% 0 0 0 0 

80% 2 3 2 3 

90% 2 0 0 2 

100% 1 0 0 1 

Total 15 10 13 12 

 
 

 Queijo D.O.P Volume de produção 

Percentagens de 
Cumprimento 

Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

<50% 8 5 8 5 

≥50% 7 5 5 7 

P-value 1,0000 0,4338 

OR 1,1368 2,1669 

IC a 95% (0,1741; 7,4906) (0,3505; 14,8341) 

 Sem associação estatisticamente 
significativa 

Sem associação estatisticamente 
significativa 

 
 
 

3. Percentagens de cumprimento referentes a controlo de pragas 

 
Queijo D.O.P Volume de produção 

 
Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

Bloco Frequência Frequência Frequência Frequência 

0% 0 0 0 0 

10% 0 0 0 0 

20% 0 0 0 0 

30% 2 1 3 0 

40% 3 0 2 1 

50% 6 8 6 8 

60% 2 0 1 1 

70% 1 0 0 1 

80% 0 1 1 0 

90% 0 0 0 0 

100% 0 0 0 0 

Total 14 10 13 11 
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 Queijo D.O.P Volume de produção 

Percentagens de 
Cumprimento 

Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

≤40% 5 1 5 1 

>40% 9 9 8 10 

P-value 0,3408 0,1660 

OR 4,7009 5,8124 

IC a 95% (0,4027; 261,8194) (0,4996; 323,8539) 

 Sem associação estatisticamente 
significativa 

Sem associação estatisticamente 
significativa 

 
 
 
4. Percentagens de cumprimento referentes a qualidade da água 

 
Queijo D.O.P Volume de produção 

 
Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

Bloco Frequência Frequência Frequência Frequência 

0% 0 0 0 0 

10% 0 0 0 0 

20% 0 0 0 0 

30% 0 0 0 0 

40% 0 0 0 0 

50% 0 0 0 0 

60% 0 0 0 0 

70% 0 0 0 0 

80% 2 2 3 1 

90% 0 0 0 0 

100% 12 8 10 10 

Total 14 10 13 11 

 
 

 Queijo D.O.P Volume de produção 

Percentagens de 
Cumprimento 

Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

<90% 2 2 3 1 

≥90% 12 8 10 10 

P-value 1,0000 0,5963 

OR 0,6783 2,8733 

IC a 95% (0,0410; 11,1738) (0,1914; 172,7667) 

 Sem associação estatisticamente 
significativa 

Sem associação estatisticamente 
significativa 
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5. Percentagens de cumprimento referentes a equipamentos 

 
Queijo D.O.P Volume de produção 

 
Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

Bloco Frequência Frequência Frequência Frequência 

0% 0 0 0 0 

10% 0 0 0 0 

20% 0 0 0 0 

30% 1 0 1 0 

40% 2 2 2 2 

50% 1 0 1 0 

60% 2 4 3 3 

70% 1 0 0 1 

80% 1 3 4 0 

90% 5 1 2 4 

100% 2 0 0 2 

Total 15 10 13 12 

 
 

 Queijo D.O.P Volume de produção 

Percentagens de 
Cumprimento 

Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

≤60% 6 6 7 5 

>60% 9 4 6 7 

P-value 0,4283 0,6951 

OR 0,4595 1,6012 

IC a 95% (0,0634; 2,9604) (0,2600; 10,5218) 

 Sem associação estatisticamente 
significativa 

Sem associação estatisticamente 
significativa 

 
 
 

6. Percentagens de cumprimento referentes a circuitos 

 
Queijo D.O.P Volume de produção 

 
Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

Bloco Frequência Frequência Frequência Frequência 

0% 1 3 3 1 

10% 0 0 0 0 

20% 0 0 0 0 

30% 0 0 0 0 

40% 0 0 0 0 

50% 3 0 2 1 

60% 0 0 0 0 

70% 2 0 0 2 

80% 0 3 2 1 

90% 0 0 0 0 

100% 9 4 6 7 

Total 15 10 13 12 
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 Queijo D.O.P Volume de produção 

Percentagens de 
Cumprimento 

Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

<90% 6 6 7 5 

≥90% 9 4 6 7 

P-value 0,4283 0,6951 

OR 0,4595 1,6012 

IC a 95% (0,0634; 2,9604) (0,2600; 10,5218) 

 Sem associação estatisticamente 
significativa 

Sem associação estatisticamente 
significativa 

 
 
 
7. Percentagens de cumprimento referentes a limpeza e desinfecção 

 
Queijo D.O.P Volume de produção 

 
Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

Bloco Frequência Frequência Frequência Frequência 

0% 0 0 0 0 

10% 1 0 0 1 

20% 1 0 1 0 

30% 0 0 0 0 

40% 0 0 0 0 

50% 0 2 2 0 

60% 0 1 0 1 

70% 1 2 3 0 

80% 2 2 3 1 

90% 2 0 0 2 

100% 7 3 4 6 

Total 14 10 13 11 

 
 

 Queijo D.O.P Volume de produção 

Percentagens de 
Cumprimento 

Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

≤80% 5 7 9 3 

>80% 9 3 4 8 

P-value 0,2138 0,0995 

OR 0,2540 5,5124 

IC a 95% (0,0284; 1,7604) (0,7824; 51,9089) 

 Sem associação estatisticamente 
significativa 

Sem associação estatisticamente 
significativa 
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8. Percentagens de cumprimento referentes a laboração do queijo 

 
Queijo D.O.P Volume de produção 

 
Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

Bloco Frequência Frequência Frequência Frequência 

0% 0 0 0 0 

10% 0 0 0 0 

20% 1 0 1 0 

30% 0 0 0 0 

40% 1 0 0 1 

50% 1 3 3 1 

60% 0 0 0 0 

70% 0 4 4 0 

80% 2 0 2 0 

90% 5 1 2 4 

100% 5 2 1 6 

Total 15 10 13 12 

 
 

 Queijo D.O.P Volume de produção 

Percentagens de 
Cumprimento 

Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

≤80% 5 7 10 2 

>80% 10 3 3 10 

P-value 0,1107 0,0048 

OR 0,2293 14,3230 

IC a 95% (0,0259; 1,5579) (1,7461; 209,1928) 

 Sem associação estatisticamente 
significativa 

Associação estatisticamente 
significativa 

 
 
 

9. Percentagens de cumprimento referentes a maturação do queijo 

 
Queijo D.O.P Volume de produção 

 
Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

Bloco Frequência Frequência Frequência Frequência 

0% 0 0 0 0 

10% 0 0 0 0 

20% 0 1 1 0 

30% 0 0 0 0 

40% 0 2 1 1 

50% 0 0 0 0 

60% 2 0 1 1 

70% 2 2 4 0 

80% 2 4 2 4 

90% 5 1 3 3 

100% 4 0 1 3 

Total 15 10 13 12 
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 Queijo D.O.P Volume de produção 

Percentagens de 
Cumprimento 

Certificadas 
(Não 
Certificadas) 

Não Certificadas 
(Certificadas) 

<10 queijos/dia >10 queijos/dia 

≤80% 6 (9) 9 (6) 9 6 

>80% 9 (1) 1 (9) 4 6 

P-value 0,0177 0,4283 

OR 0,0826 (12,1093) 2,1762 

IC a 95% (0,0015; 0,8638) (1,1577; 652,9500) (0,3378; 15,7644) 

 Associação estatisticamente 
significativa 

Sem associação estatisticamente 
significativa 

 
 
 

10. Percentagens de cumprimento referentes a lavagem do queijo 

 
Queijo D.O.P Volume de produção 

 
Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

Bloco Frequência Frequência Frequência Frequência 

0% 1 0 0 1 

10% 0 0 0 0 

20% 0 0 0 0 

30% 1 2 2 1 

40% 1 0 1 0 

50% 2 4 4 2 

60% 0 0 0 0 

70% 1 0 1 0 

80% 6 2 4 4 

90% 0 0 0 0 

100% 3 2 1 4 

Total 15 10 13 12 

 
 

 Queijo D.O.P Volume de produção 

Percentagens de 
Cumprimento 

Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

<70% 6 6 8 4 

≥70% 9 4 5 8 

P-value 0,4283 0,2377 

OR 0,4595 3,0466 

IC a 95% (0,0634; 2,9604) (0,4830; 22,5755) 

 Sem associação estatisticamente 
significativa 

Sem associação estatisticamente 
significativa 
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11. Percentagens de cumprimento referentes a conservação do queijo 

 
Queijo D.O.P Volume de produção 

 
Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

Bloco Frequência Frequência Frequência Frequência 

0% 2 0 0 2 

10% 0 0 0 0 

20% 0 1 1 0 

30% 1 1 2 0 

40% 1 1 0 2 

50% 6 3 7 2 

60% 1 0 0 1 

70% 0 1 0 1 

80% 0 2 2 0 

90% 0 0 0 0 

100% 4 1 1 4 

Total 15 10 13 12 

 
 

 Queijo D.O.P Volume de produção 

Percentagens de 
Cumprimento 

Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

<60% 10 6 10 6 

≥60% 5 4 3 6 

P-value 1,0000 0,2262 

OR 1,3179 3,1686 

IC a 95% (0,1823; 9,2904) (0,4601; 27,5150) 

 Sem associação estatisticamente 
significativa 

Sem associação estatisticamente 
significativa 

 
 
 

12. Expedição do queijo 

 
Queijo D.O.P Volume de produção 

 
Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

Bloco Frequência Frequência Frequência Frequência 

0% 1 1 1 1 

10% 0 0 0 0 

20% 0 1 1 0 

30% 0 1 1 0 

40% 1 2 2 1 

50% 1 0 0 1 

60% 0 1 1 0 

70% 2 0 2 0 

80% 3 2 3 2 

90% 2 1 1 2 

100% 5 1 1 5 

Total 15 10 13 12 
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 Queijo D.O.P Volume de produção 

Percentagens de 
Cumprimento 

Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

≤70% 5 6 8 3 

>70% 10 4 5 9 

P-value 0,2406 0,1107 

OR 0,3492 4,4815 

IC a 95% (0,0463; 2,2903) (0,6696; 39,3445) 

 Sem associação estatisticamente 
significativa 

Sem associação estatisticamente 
significativa 

 
 
 

13. Percentagens de cumprimento referentes a política de higiene e saúde no trabalho 

 
Queijo D.O.P Volume de produção 

 
Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

Bloco Frequência Frequência Frequência Frequência 

0% 0 0 0 0 

10% 0 0 0 0 

20% 0 0 0 0 

30% 2 0 1 1 

40% 0 1 0 1 

50% 2 3 4 1 

60% 1 1 2 0 

70% 2 1 3 0 

80% 4 1 1 4 

90% 3 1 1 3 

100% 1 2 1 2 

Total 15 10 13 12 

 
 

 Queijo D.O.P Volume de produção 

Percentagens de 
Cumprimento 

Certificadas Não Certificadas <10 queijos/dia >10 queijos/dia 

<70% 7 6 10 3 

≥70% 8 4 3 9 

P-value 0,6882 0,0169 

OR 0,5962 8,9212 

IC a 95% (0,0841; 3,8305) (1,2261; 92,6608) 

 Sem associação estatisticamente 
significativa 

Associação estatisticamente 
significativa  

 

 

 
 
 
 


