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RESUMO
Listeria monocytogenes é um patógeno alimentar abundantemente presente no
ambiente é o causador da doença denominada listeriose. Tal doença possui elevada
taxa de mortalidade, potencializando a preocupação das indústrias manipuladoras de
alimentos em evitar a presença dessa bactéria no ambiente produtivo e a
contaminação do produto final. Alimentos prontos para o consumo, quando
contaminados, apresentam elevado risco de transmissão da doença, principalmente
para o grupo mais suscetível à contaminação. O Ministério da Agricultura e Pecuária –
MAPA deferiu em 2009 a Instrução Normativa n° 9, que determina o controle
microbiológico dessa bactéria em determinado grupo de alimentos. Os laticínios são
ambientes que favorecem a multiplicação de L. monocytogenes e como os queijos
minas frescal, ricota e cottage são alimentos prontos para o consumo, foi identificada a
necessidade de monitoramento microbiológico para os mesmos. Diante dessa
necessidade do mercado este trabalho foi elaborado. Foi desenvolvida uma ferramenta
para auditoria dos laticínios, baseada na Resolução RDC nº 275 de 2002, deferida pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, considerando os critérios de Boas
Práticas de Fabricação, com foco no monitoramento de L. monocytogenes e pontos
que favoreçam sua multiplicação dentro do ambiente produtivo. Foram auditados e
avaliados microbiologicamente dois laticínios do estado de São Paulo, sendo que
ambos apresentaram mais do que 75% de conformidade nos pontos auditados, o que
representa baixo risco de contaminação microbiológica. A validação da ferramenta de
auditoria “check list” foi realizada através da pesquisa microbiológica realizada em 50
pontos de superfície e 20 amostras de ar do ambiente produtivo. Nenhum dos laticínios
apresentou contaminação ambiental o que valida cientificamente a eficácia do “check
list” aplicado aos laticínios auditados.

Palavras chave: Listeria monocytogenes, Laticínios, Boas Práticas de Fabricação.

ABSTRACT
Development and Validation tool for audit focused on the monitoring of Listeria
monocytogenes in Dairy Foods Production Environment.
Listeria monocytogenes is a food pathogen abundantly present in the
environment is the cause of the disease called listeriosis. This disease has a high
mortality rate, increasing the concern of manipulating food industries to avoid the
presence of bacteria in the production environment and contamination of the final
product. Food ready to eat, when infected, are at high risk of disease transmission,
especially for the group most susceptible to contamination. The Ministério da Agricultura
e Abastecimento - MAPA granted in 2009 to Instruction Nº. 9, which determines the
microbiological control of this particular group of bacteria in food. Dairy products are
environments that favor the multiplication of L. monocytogenes and how minas fresh
cheese, ricotta and cottage are ready to eat food, we identified the need for
microbiological monitoring for them. Given this market need this work was prepared. We
developed a tool to audit the dairy, based on RDC N°. 275, 2002, granted by the
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, considering the criteria of Good
Manufacturing Practices, focusing on the monitoring of L. monocytogenes and points
that favor their multiplication within the production environment. Were audited and
evaluated microbiologically two dairies in the state of São Paulo, both of which had
more than 75% compliance in the audited points, which represents a low risk of
microbiological contamination. The validation of the audit tool "check list" was
performed by microbiological research carried out in 50 points and 20 surface samples
of air from the production environment. No environmental contamination of dairy
products showed the scientifically validate the efficacy of "check list" applied to dairy
audited.

Keywords: Listeria monocytogenes, Dairy, Good Manufacturing Practices.

Lista de Ilustrações
Figura 1

Fluxograma do processo de pasteurização do leite empregado nos

37

laticínios A e B
Figura 2

Fluxograma de produção do queijo minas frescal empregado nos

37

laticínios A e B.
Figura 3

Fluxograma de produção do queijo ricota empregado nos laticínios

38

A e B.
Figura 4

Fluxograma de produção do queijo cottage empregado nos laticínios

38

A e B.
Figura 5

Representação esquemática e quantificação da localização das coletas 40
microbiológicas

Figura 6

Planta baixa do laticínio A dividida pelas zonas A a D

44

Figura 7

Planta baixa do laticínio B dividida pelas zonas A a D

45

Figura 8

Representação da porcentagem de cada processo e de cada
A a D, dentro da ferramenta de auditoria

47

Figura 9

Agrupamento das áreas auditadas divididas dentro do pré-processo,

48

processo e pós-processo, classificadas de acordo com as zonas de
risco (A a D)
Figura 10

Agrupamento e classificação das NC nas áreas auditadas divididas

50

dentro do pré-processo, processo e pós-processo, classificadas de
acordo com as zonas de risco (C e D), no laticínio A
Figura 11

Agrupamento e classificação das NC na área de processamento do

53

queijo minas frescal, classificadas de acordo com as zonas de risco
(A e B), no laticínio A
Figura 12

Porcentagem de conformidade com o “check list” obtida nas quatro

54

zonas de processamento do queijo minas frescal, do laticínio A
Figura 13

Agrupamento e classificação das NC na área de processamento da

55

ricota, classificadas de acordo com as zonas de risco ( A e B), no
laticínio A
Figura 14

Porcentagem de conformidade com o “check list” obtida nas quatro

57

zonas de processamento da ricota, do laticínio A
Figura 15

Agrupamento e classificação das NC na área de processamento do
queijo cottage, classificadas de acordo com as zonas de risco (A e B),
no laticínio A

58

Figura 16

Porcentagem de conformidade com o “check list” obtida nas quatro

59

zonas de processamento do queijo cottage do laticínio A
Figura 17

Agrupamento e classificação das NC nas áreas auditadas divididas

60

dentro do pré-processo, processo e pós-processo, classificadas de
acordo com as zonas de risco (C e D), no laticínio B
Figura 18

Agrupamento e classificação das NC na área de processamento do

62

queijo minas frescal, classificadas de acordo com as zonas de risco
(A e B), no laticínio B
Figura 19

Porcentagem de conformidade com o “check list” obtida nas quatro

64

zonas de processamento do queijo minas frescal, do laticínio B
Figura 20 Agrupamento e classificação das NC na área de processamento da

65

ricota, classificadas de acordo com as zonas de risco ( A e B), no
laticínio B
Figura 21

Porcentagem de conformidade com o “check list” obtida nas quatro

66

zonas de processamento da ricota, do laticínio B
Figura 22

Agrupamento e classificação das NC na área de processamento do

67

queijo cottage, classificadas de acordo com as zonas de risco (A e B),
no laticínio B
Figura 23

Porcentagem de conformidade com o “check list” obtida nas quatro

68

zonas de processamento do queijo cottage do laticínio B
Figura 24

Avaliação da porcentagem de conformidade com o “check list” para

70

diferentes linhas de processamento avaliadas no laticínio A
Figura 25

Avaliação da porcentagem de conformidade com o “check list” para

71

diferentes linhas de processamento avaliadas no laticínio B
Quadro 1

NC de nível baixo recebidas por cada laticínio, divididas por área de

72

pré-processo, processo e pós-processo e zonas (B a D)
Quadro 2

NC de nível médio recebidas por cada laticínio, divididas por área de

73

pré-processo, processo e pós-processo e zonas (B e C)
Quadro 3

NC de nível a recebidas por cada laticínio, divididas por área de
pré-processo, processo e pós-processo e zonas (A e B)

74

Lista de Tabelas

Tabela 1

Características bioquímicas utilizadas para diferenciação das

15

espécies Listeria
Tabela 2

Condições para multiplicação de L. monocytogenes

16

Tabela 3

Influência da temperatura no tempo de geração de L. monocytogenes

17

Tabela 4

Sorotipos das espécies Listeria

17

Tabela 5

Risco relativo de listeriose em diferentes grupos da população

19

Tabela 6

Características da listeriose humana

21

Tabela 7

Regulamentações nacionais

35

Tabela 8

Informações dos laticínios A e B

36

Tabela 9

Definição das zonas dentro do laticínio

43

Tabela 10

Faixa percentuais para os critérios de aceitação do “check list”

48

SUMÁRIO
1

2

INTRODUÇÃO ......................................................................................... 11
1.1

Importância da pesquisa.................................................................... 11

1.2

Objetivo ............................................................................................. 12

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.................................................................... 13
2.1

Listeria monocytogenes ..................................................................... 13

2.1.1 Alguns aspectos históricos .......................................................... 13
2.1.2 Morfologia, classificação taxonômica, caracterização ................. 14
2.1.3 Listeriose ..................................................................................... 18
2.2

Listeria monocytogenes e a indústria alimentícia .............................. 22

2.2.1 Ocorrência em alimentos ............................................................. 23
2.2.2 Listeria monocytogenes em laticínios e produtos lácteos ............ 25
2.2.3 Características da sujidade em laticínios..................................... 28
2.3

Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO) e Boas Práticas

de Fabricação (BPF) ............................................................................................. 28
2.3.1 “Cleaning in Place” - CIP ............................................................. 31
2.3.2 “Open Plant Cleaning” - OPC ...................................................... 33
2.3.3 Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) ....... 33
3

MATERIAIS E MÉTODOS ....................................................................... 36
3.1

Material .............................................................................................. 36

3.1.1 Descrição dos laticínios avaliados ............................................... 36
3.1.2 Elaboração do “check list” ........................................................... 39
3.1.3 Amostras ..................................................................................... 39
3.2

Métodos ............................................................................................. 41

3.2.1 Coleta das amostras .................................................................... 41

3.2.2 Enumeração da população de Listeria monocytogenes .............. 41
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................... 43
4.1

Critérios e considerações sobre o “check list” ................................... 43

4.2

Realização da auditoria ..................................................................... 49

4.2.1 Avaliação do laticínio A................................................................ 50
4.2.2 Laticínio B .................................................................................... 59

5

4.3

Detecção da presença de Listeria nas amostras ambientais............. 69

4.4

Validação do “check list” com base nos resultados microbiológicos . 69

CONCLUSÃO .......................................................................................... 76

REFERÊNCIAS ............................................................................................. 77
Apêndice A: Resultados microbiológicos das amostras de superfícies........ 88
analisadas do laticínio A.
Apêndice B: Resultados microbiológicos das amostras de ar ambiente...... 90
analisadas do laticínio A.
Apêndice C: Resultados microbiológicos das amostras de superfícies....... 91
analisadas do laticínio B.
Apêndice D: Resultados microbiológicos das amostras de ar ambiente...... 93
analisadas do laticínio B.

11

1 INTRODUÇÃO
1.1 Importância da pesquisa

As doenças transmitidas por alimentos (DTA) estão presentes em todos os
lugares do mundo e são causadas por patógenos alimentares que podem contaminar o
alimento desde o processo de fabricação até o consumo.
A bactéria Listeria monocytogenes causa uma doença denominada listeriose,
que acomete principalmente em mulheres grávidas, idosos e imunodeprimidos,
podendo se manifestar tanto de forma invasiva, como não invasiva. É considerada um
dos patógenos alimentares mais severos, devido ao elevado índice de mortalidade
(HARRIS, 2002; IRETON, 2006; PAINTER; SLUTSKER, 2007; MONTVILLE;
MATTHEWS; 2008), entretanto ainda não há registro de casos transmitidos por
alimentos, até o momento, no Brasil (DESTRO, 2006).
Por estar amplamente disseminada no ambiente, Listeria monocytogenes pode
adentrar as indústrias alimentícias, tanto através dos funcionários quanto através das
matérias primas utilizadas no processo produtivo, de equipamentos e embalagens,
sendo que uma vez presente no ambiente fabril, condições como vasta oferta de
nutrientes, elevada umidade e baixa temperatura, promovem sua multiplicação e
permanência (MONTVILLE; MATTHEWS; 2008).
Os laticínios são muito suscetíveis à contaminação por Listeria monocytogenes e
a permanência do patógeno no ambiente, pois além de apresentarem grande parte da
planta produtiva com elevada umidade e baixa temperatura, os produtos finais como
queijos em geral ou leite, são alimentos prontos para consumo o que agrava ainda
mais a questão da contaminação ambiental (HARRIS, 2002).
Visando avaliar a contaminação por Listeria monocytogenes de alimentos de
origem animal prontos para o consumo, o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) publicou a Instrução Normativa Nº 9 (MAPA, 2009), tornando o
controle desta bactéria dentro do ambiente produtivo essencial, pois nem sempre os
Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO), as Boas Práticas de
Fabricação (BPF) são realizados de maneira correta ou adequada.
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Uma vez que a indústria de laticínios ainda não aplica as medidas de controle
para Listeria monocytogenes com a mesma frequência da indústria de carnes, buscouse desenvolver uma ferramenta que pudesse ser utilizada para auxiliar no
monitoramento e controle da presença desse patógeno no ambiente de produção.
Este trabalho foi realizado em conjunto com a empresa Diversey, que oferece
soluções em higiene aos seus clientes.

1.2 Objetivo

Este trabalho tem como objetivo desenvolver e validar cientificamente uma
ferramenta de auditoria, baseada nas Boas Práticas de Fabricação (BPF), para ser
aplicada por laticínios produtores de queijos que não irão ser submetidos a tratamento
térmico pós-processamento, visando o monitoramento de possíveis focos de
contaminação por Listeria monocytogenes em equipamentos e superfícies, para
permitir a sua eliminação.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste capítulo serão apresentadas informações sobre a bactéria Listeria
monocytogenes, abrangendo suas características, a doença e os avanços ocorridos na
sua pesquisa.
De forma concisa serão apontados os fatores que favorecem a multiplicação e
sobrevivência desse microrganismo em indústrias alimentícias, especialmente em
laticínios, além dos motivos que fazem com que esta bactéria seja difícil de ser
removida através de procedimentos de limpeza e desinfecção mal executados,
fortalecendo a necessidade de implementação dos conceitos de Boas Práticas de
Fabricação (BPF) e Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO).

2.1 Listeria monocytogenes

2.1.1 Alguns aspectos históricos

Listeria monocytogenes recebeu esse nome quase 30 anos após sua
descoberta, por Hülphers em 1911, que a chamou de Bacillus hepatis ao verificar o
crescimento de bastonetes Gram positivos, após extração do fígado de coelhos mortos
(WAAK, 2002). Em 1926, Murray, Webb, e Swann publicaram o primeiro relato de um
bacilo causador de leucocitose mononuclear, observada em coelhos e o denominaram
Bacterium monocytogenes. No ano seguinte, Pirie isolou um microrganismo
semelhante em roedores e o nomeou Listerella hepatolytica, em honra a Lord Lister, o
responsável pela realização de cirurgias com assepsia. Após Murray e Pirie tomarem
conhecimento do trabalho alheio decidiram, em 1939, chamar a bactéria de Listerella
monocytogenes, porém este nome não foi aceito pelo comitê internacional e em 1940
Pirie propôs o nome Listeria monocytogenes. (BAHK; MARTH, 1990; PAGOTTO;
CORNEAU; FARBER, 2006; ROCOURT; BUCHRIESER, 2007; CRUZ; MARTINEZ;
DESTRO, 2008).
Listeria é, desde então, reconhecido como um importante patógeno para animais
e também um modelo para estudos imunológicos.
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O primeiro reconhecimento de listeriose em humanos ocorreu em 1924, em um
soldado acometido por meningite no final da primeira guerra mundial, por identificação
retrospectiva da cepa (ROCOURT; BUCHRIESER, 2007).
A doença em humanos era considerada rara até o final dos anos 70, quando
ocorreu um surto da doença de origem alimentar no Canadá, onde o consumo de
salada de repolho contaminada com o patógeno causou 41 casos de listeriose e 18
mortes. Somente após esse episódio é que L. monocytogenes foi incluída na lista de
patógenos de veiculação por alimentos (WAAK, 2002; PAGOTTO; CORNEAU;
FARBER, 2006; BARANCELLI, 2011).

2.1.2 Morfologia, classificação taxonômica, caracterização

Segundo a classificação do Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology por
HOLT (1994, apud DESTRO, 2006, p. 4) o gênero Listeria pertence ao grupo 19
(bastonetes Gram positivos, regulares, não esporulados), junto com Lactobacillus,
Carnobacterium, Brochotrix, entre outros.
As bactérias pertencentes ao gênero Listeria são bastonetes pequenos, não
formadores de esporos e anaeróbios facultativos. O tamanho varia entre 0,4 – 0,5 µm
de diâmetro e 0,5 – 2 µm de comprimento e não são encapsulados. São móveis, por
poucos flagelos peritríqueos, apresentam motilidade em temperatura entre 20 – 25°C,
porém não apresentam motilidade a 37°C, exceto L. innocua, que nesta temperatura
produz quantidades substanciais de flagelina, mostrando-se frequentemente móvel.
Isso indica que existem diferenças significativas ao nível de espécie, uma vez que essa
característica pode ser usada para diferenciar L. innocua de L. monocytogenes
(PAGOTTO; CORNEAU; FARBER, 2006; ROCOURT; BUCHRIESER, 2007).
Listeria é capaz de se multiplicar em uma ampla faixa de temperatura, que varia
entre temperaturas abaixo de zero até 50°C, com temperatura ótima de 30 – 37°C,
possuem atividade fermentativa sobre carboidratos, produzindo lactato sem produção
de gás quando metabolizam glicose e produzem catalase, mas não oxidase, e seu
conteúdo de G + C no DNA de 36 – 42% (BAHK; MARTH, 1990; HARRIS, 2002;
DESTRO, 2006; PAGOTTO; CORNEAU; FARBER, 2006).
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L. monocytogenes, L. innocua, L. welshimeri, L. seeligeri, L. grayi e L. ivanovii,
são as seis espécies classicamente consideradas como pertencentes ao gênero
Listeria (HARRIS, 2002; DESTRO, 2006). Duas novas espécies foram descritas em
2010, L. rocourtiae (LECLERQ et al, 2010) e L. marthii (GRAVES et al, 2010). L.
monocytogenes é considerada, tanto para humanos quanto para animais, a principal
espécie patogênica e a única relevante à saúde pública (HARRIS, 2002; PAGOTTO;
CORNEAU; FARBER, 2006; BUCHRIESER; COSSART, 2007). L. ivanovii é
considerada

patogênica

para

animais,

principalmente

ruminantes

segundo

BUCHRIESER e COSSART (2007), entretanto L. ivanovii e L. seeligeri, já foram
relacionadas a infecções em humanos (HARRIS, 2002; PAGOTTO; CORNEAU;
FARBER, 2006). Não há registro, até o momento, de casos de listeriose relacionados a
L. innocua, L. welshimeri ou L. grayi (PAGOTTO; CORNEAU; FARBER, 2006).
A diferenciação dentre as espécies Listeria pode ser realizada empregando-se
testes bioquímicos, sendo os testes de produção de ácido a partir de D-Xilose, LRamnose, α-methil-D-mannoside e D-manitol, empregados para tal caracterização. O
teste de produção de hemolisina permite diferenciar L. monocytogenes das espécies
não patogênicas do gênero (MONTVILLE; MATTHEWS, 2008). A Tabela 1 apresenta
as características bioquímicas utilizadas para diferenciação das espécies do gênero
Listeria.
Tabela 1: Características bioquímicas utilizadas para diferenciação das espécies Listeria.

Teste
a

β-hemólise
Produção de
ácido a partir
de:
Manitola
L- Ramnosea
D- Xilose
CAMP teste:
(S.aureus)
(R. equi)
a

monocytogenes innocua
+c
-

Listeria
seeligeri welshimeri ivanovii
+
+d

grayi
-

+
-

db
-

+

d
+

+

+
-

+e
-

-

+
-

-

+

-

b

testes mais utilizados para diferenciação das espécies Listeria. simbologia padrão: +, ≥ 90%positivo,
c
; -, ≥ 90%negativo; d, 11 – 89% das cepas são positvo. nem todas as cepas de L. monocytogenes
exibem β-hemólise - a cepa tipo ATCC 15313 não apresenta hemólise no sangue de cavalo, ovelha e
d
e
boi. várias zonas de hemólise geralmente são exibidas pelas cepas de L. ivanovii. de 30 cepas, a
ATCC 15313 não produziu reação positiva. Fonte: adaptado de PAGOTTO, CORNEAU e FARBER
(2006).
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L. monocytogenes tem capacidade de se adaptar e sobreviver em condições
extremas, como ampla faixa de temperatura, de pH, tolerância a elevadas
concentrações de sal (NaCl), baixa atividade de água (aw) e ausência de oxigênio
(BAHK; MARTH, 1990; HARRIS, 2002; BUCHRIESER; COSSART, 2007; MONTVILLE;
MATTHEWS, 2008) . A Tabela 2 apresenta algumas características que permitem a
multiplicação de L. monocytogenes.

Tabela 2: Condições para multiplicação de L. monocytogenes

Limite

Temperatura (°C)

pH

NaCl (%)

- 0,4
37
45

4,4
7
9,4

6,5a
10
12a

Mínimo
Ótimo
Máximo
a

Atividade de
Água (aw)
0,92
≥ 0,97
-

parâmetros de acordo com MONTVILLE e MATTHEWS (2008) Fonte: adaptado de HARRIS (2002).

Conforme referenciado na Tabela 2, L. monocytogenes é capaz de se multiplicar
a temperaturas de refrigeração, o que aumenta o risco de proliferação em produtos que
são mantidos nessa condição, como produtos de laticínios, carnes, pescados, entre
outros, além de poder sobreviver por longos períodos ao congelamento. Portanto tais
práticas não levam à redução da população dessa bactéria, mas temperaturas maiores
que 50°C provocam a sua morte (BUCHRIESER; COSSART, 2007; MONTVILLE;
MATTHEWS, 2008).
Em relação ao pH, o menor valor para multiplicação é 4,4, (HARRIS, 2002),
porém em pH 4,3 L. monocytogenes pode sobreviver. Entretanto sem apresentar
multiplicação. Logo a presença de ácidos orgânicos a 0,1% como lático, cítrico e
acético, podem inibir a multiplicação de L. monocytogenes (MONTVILLE; MATTHEWS,
2008).
A bactéria é muito resistente ao sal, sendo capaz de se multiplicar em
concentrações de até 12% de NaCl e sobreviver por longos períodos em
concentrações entre 20 – 30% desse sal. (HARRIS, 2002; MONTVILLE; MATTHEWS,
2008). Segundo MONTVILLE e MATTHEWS (2008), algumas cepas são capazes de se
desenvolver em condições onde o valor de aw é menor que 0,90, a bactéria ainda é
capaz de sobreviver por longos períodos na condição de aw de 0,83.
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Outra característica importante de L. monocytogenes é a capacidade de
desenvolvimento em atmosferas anaeróbias, aeróbias ou microaeróbias (5% de O2 e 5
– 10% de CO2) (BAHK; MARTH, 1990).
Como também é observado para outros microrganismos, o tempo de geração de
L. monocytogenes é inversamente proporcional à temperatura na qual a cepa está
exposta (MONTVILLE; MATTHEWS, 2008). A Tabela 3 apresenta alguns valores para
essa relação.

Tabela 3: Influência da temperatura no tempo de geração de L. monocytogenes

Temperatura (°C)
4
10
37

Tempo de Geração (h)
43
6,6
1,1

Fonte: adaptado de MONTVILLE e MATTHEWS (2008).

Utilizando o esquema alfa-numérico proposto por Seeliger e Höhne (1979 apud
DESTRO, 2006, p. 5), que estabelece a utilização dos números (1/2, 3, 4, etc.) para
descrever os antígenos somáticos e das letras (a, b, c, etc.) para descrever os
antígenos flagelares, podemos dividir os isolados de Listeria em 17 sorotipos
(DESTRO, 2006). Na Tabela 4 estão apresentados os sorotipos encontrados para cada
espécie do gênero Listeria. Entretanto, dos 14 sorotipos reconhecidos para L.
monocytogenes, apenas três (1/2a, 1/2b e 4b) estão relacionados a infecções humanas
em diversos países, representando 95% dos isolados de origem clínica. (MONTVILLE;
MATTHEWS, 2008).

Tabela 4: Sorotipos das espécies Listeria.

Espécie
L. monocytogenes

Sorotipo
1/2a, 1/2b, 1/2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4ab, 4b, 4b(x), 4c, 4d, 4e, 7

L. ivanovii

5

L. innocua

4ab, 6a, 6b, un

L. welshimeri

6a, 6b

L. seeligeri

1/2b, 4c, 4d, 6b, un
un, indefinido. Fonte: adaptado de PAGOTTO, CORNEAU e FARBER (2006).
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Conforme pode ser observado na Tabela 4, diferentes espécies podem
apresentar um mesmo sorotipo. Assim, ao contrário do que ocorre com Salmonella, a
sorotipagem de L. monocytogenes não tem utilidade na diferenciação dos isolados.
L. monocytogenes está presente no ambiente e pode ser encontrada em
vegetações em decomposição, solo, fezes humanas e de animais, esgoto e águas não
tratadas. Também já foi isolada em mais de 50 espécies de animais de sangue quente
ou frio, de animais silvestres e domésticos e em uma grande variedade de alimentos do
varejo. Essa bactéria também pode ser encontrada no trato intestinal de
aproximadamente 10% da população considerada saudável, denominados portadores
fecais (HARRIS, 2002; ARRUDA; et al. 2006a; BUCHRIESER; COSSART, 2007;
PAINTER; SLUTSKER, 2007; MARRIOTT; GRAVANI, 2010).
Um estudo realizado por HOFER e REIS (2005) apresenta um mapeamento de
espécies Listeria presentes nas amostras coletadas somente de animais portadores e
doentes, de diversas regiões do nosso país no período de 1979 a 2000.

2.1.3 Listeriose

O termo listeriose caracteriza a variedade de síndromes causadas por L.
monocytogenes e essa doença tornou-se um problema para a indústria alimentícia,
pois é reconhecido que a maioria dos casos de listeriose humana surge através do
consumo de alimentos contaminados (PAGOTTO; CORNEAU; FARBER, 2006;
PAINTER; SLUTSKER, 2007).
Segundo PAINTER e SLUSTSKER (2007) listeriose representa uma pequena
fração dentre todas as doenças transmitidas por alimentos e, de acordo com
MARRIOTT e GRAVANI (2010), estima-se que os casos de listeriose de origem
alimentar somem 2500, com 500 mortes anualmente nos Estados Unidos, o que
representa menos de 0,1% das doenças transmitidas por alimentos. Ambos os grupos
de pesquisadores concordam que esta é uma doença severa. Ao contrário das
infecções causadas por outros patógenos de origem alimentar, que raramente resultam
em fatalidades, a listeriose apresenta elevada taxa de mortalidade, em torno de 20%
dos afetados com relatos de até 50%, tornando esse patógeno responsável por 3,8%
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das hospitalizações e por quase 30% das mortes causadas por patógenos veiculados
por alimentos (IRETON, 2006).
Por ser um patógeno amplamente disseminado no ambiente, L. monocytogenes
está apta a infectar uma grande variedade de hospedeiros animais, que inclui além de
humanos outros mamíferos, caracterizando uma doença muito similar entre humanos e
os demais animais (JUNEJA, 2003; DESTRO, 2006; IRETON, 2006). A pessoa ou o
animal contaminado torna-se um portador fecal que pode infectar ambientes, animais e
outras pessoas, caso a higiene seja deficiente (PAINTER; SLUTSKER, 2007).
A listeriose pode se manifestar em adultos de forma invasiva ou não invasiva,
sendo a caracterização dos sintomas e a população afetada pela contaminação a maior
diferença entre as síndromes observadas.
A listeriose invasiva

acomete principalmente pessoas imunodeficientes,

indivíduos portadores da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), portadores do
vírus HIV, idosos, transplantados, portadores de câncer, indivíduos sob terapia
imunossupressiva e mulheres grávidas, que são 20 vezes mais suscetíveis à doenças
do que adultos saudáveis. Os sintomas são graves e os mais freqüentes são meningite,
septicemia e encefalite (HARRIS, 2002; PAINTER; SLUTSKER, 2007; MONTVILLE;
MATTHEWS, 2008; MARRIOTT; GRAVANI, 2010). A Tabela 5 mostra o risco relativo
de contaminação por L. monocytogenes em diferentes grupos da população.

Tabela 5: Risco relativo de listeriose em diferentes grupos da população.

a

População
Total
Acima de 70 anos
Gestante
HIVb positivo

Risco Relativo
1a
3
20
300c
b

risco absoluto, sete casos por milhão de pessoas. HIV, vírus da imunodeficiência
humana. em homens quando comparado a homens sadios de mesma faixa etária. Fonte: adaptado
de MONTVILLE e MATTHEWS (2008) e MARRIOTT e GRAVANI (2010).
c

Mulheres grávidas podem adquirir a doença em qualquer momento da gestação,
porém é documentada com maior freqüência durante o terceiro trimestre (PAINTER;
SLUTSKER, 2007). A infecção em mulheres grávidas pode resultar em aborto,
nascimento prematuro, morte ou infecção neonatal, devido a capacidade que a bactéria
possui de invadir a placenta e atingir o feto ou de contaminá-lo quando da passagem
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pelo canal vaginal (ARRUDA; et al, 2006a). Revisão da literatura indica que 20% dos
casos de listeriose durante a gravidez resultaram em aborto espontâneo ou bebes
natimortos e 63% das gestações resultaram em infecções nos recém nascidos
(PAINTER; SLUTSKER, 2007), sendo que, dentro desse cenário 30% dos casos em
recém nascidos são fatais e cerca de 50% dos bebês contaminados durante os
primeiros 4 dias de vida, também são fatais (MARRIOTT; GRAVANI, 2010).
A listeriose não invasiva acomete tanto adultos saudáveis como a população de
risco e apresenta sintomas leves, sendo a febre e distúrbios gastrointestinais os mais
frequentes, porém fadiga e sonolência também já foram relatadas (PAINTER;
SLUTSKER, 2007). A Tabela 6 apresenta os principais sintomas e o período de
incubação, para cada forma de apresentação da doença.
L. monocytogenes é um parasita intracelular facultativo que se difere dos outros
patógenos de origem alimentar pela forma de infectar o hospedeiro, pois enquanto os
demais patógenos excretam toxinas ou se multiplicam no sangue, L. monocytogenes é
o único patógeno desta classe capaz de penetrar em diversas células do hospedeiro,
como macrófagos e células epiteliais, multiplicar dentro das mesmas e passar
diretamente para dentro de outra célula mais próxima. Esta forma de transmissão
célula-célula reduz a exposição da bactéria aos antibióticos e anticorpos protegendo-a
(BUCHRIESER; COSSART, 2007; MONTVILLE; MATTHEWS; 2008; MARRIOTT;
GRAVANI, 2010).
Essa habilidade de permear membranas é o que permite a L. monocytogenes
atravessar as barreiras da placenta e do cérebro (MONTVILLE; MATTHEWS; 2008).
De acordo com PAGOTTO; CORNEAU e FARBER (2006) também é importante
considerar que uma vez dentro da célula hospedeira L. monocytogenes é capaz de
controlar a resposta imune, o que contribui para a elevada relação caso – fatalidade.
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Tabela 6: Características da listeriose humana

Alvo

Neonatal
(listeriose
invasiva)

Fonte do
Microrganismo

Sintomas

Bebes recém nascidos
são infectados pela mãe
durante o nascimento ou
como resultado de uma
infecção cruzada entre
recém nascidos no
hospital.

Podem ser
extremamente severos.
Bebes < 7 dias
apresentam septicemia
e pneumonia. Bebes
≥ 7 dias apresentam
septicemia e meningite.
Os sintomas podem
levar à morte.

Durante a gravidez Consumo de alimentos
(listeriose
contaminados com L.
invasiva)
monocytogenes.

Idosos, mulheres
não grávidas,
imunocomprometidos, e crianças
com mais de 1
mês (listeriose
invasiva)

Consumo de alimentos
contaminados

Adultos saudáveis Consumo de alimento
(listeriose não
com elevados níveis de
invasiva)
L. monocytogenes, > 10
7
/ g ou mL.

Período de
Incubação
1 - 2 dias (início
precoce) quando
ocorre infecção
durante o nascimento;
5 - 12 dias (início
tardio) quando ocorre
infecção cruzada.

A mãe apresenta
sintomas de gripe ou
pode ser assintomática.
Aborto espontâneo,
morte do bebe e
meningite, podem
1 dia a vários meses
ocorrer com o feto. No
terceiro trimestre de
gestação é mais
comum.
Assintomática ou
sintomas leves. Em
imunocompro-metidos
ou idosos, a doença
pode evoluir para
infecção do sistema
nervoso central como
meningite.

1 dia a vários meses

Vômito, diarréia e febre,
< 24 horas após a
geralmente auto
ingestão
limitada.

Fonte: adaptado de HARRIS (2002); PAINTER e SLUTSKER (2007).

A dose infecciosa ainda não foi estabelecida, mas acredita-se que esta dependa
da virulência e patogenicidade do microrganismo, do status imunológico do hospedeiro
e do tipo de alimento, uma vez que alimentos gordurosos podem conferir uma proteção
adicional à bactéria frente às condições do trato digestório durante a invasão (HARRIS,
2002; DESTRO, 2006; MONTVILLE; MATTHEWS; 2008; MARRIOTT; GRAVANI,
2010).
Estima-se que populações inferiores a 100 unidades formadoras de colônia
(UFC) não sejam preocupantes para adultos saudáveis, mas possam causar doenças
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em pessoas suscetíveis, relata HARRIS (2002). Embora tanto esse autor quanto
MONTVILLE e MATTHEWS (2008) concordem que alimentos contaminados com
valores de L. monocytogenes superiores a 100 UFC/g tenham sido responsáveis pelos
surtos ou casos esporádicos da doença, há relatos de surtos causados por população
bacteriana tão baixa quanto 0,3 UFC/g (HARRIS, 2002). Ainda são necessários mais
estudos e informações epidemiológicas para avaliar com precisão a dose de infecção.
No Brasil, os relatos de doenças transmitidas por alimentos são deficientes e os
surtos são avaliados somente quando envolvem um elevado número de pessoas. Os
relatos de casos de listeriose também são escassos, usualmente relacionados com
meningites e abortos, e nenhum foi atribuído ao consumo de alimentos contaminados
(DESTRO, 2006).
São poucos os estudos clínicos no país sobre essa bactéria, mesmo em
amostras clínicas. HOFER, NASCIMENTO e OLIVEIRA (1998) descreveram os
primeiros casos de meningite por L. monocytogenes em pacientes do Distrito Federal.
Em 2006, HOFER, REIS e HOFER publicaram uma análise fenotípica contendo 255
amostras de Listeria, isoladas de material clínico humano de várias regiões do Brasil.
Já LEMES-MARQUES, CRUZ e DESTRO (2007) avaliaram o perfil genético e de
resistência a antimicrobianos de isolados de L. monocytogenes de origem clínica da
região de Campinas, SP e em 2011 foi publicado por REIS et al. um trabalho sobre a
suscetibilidade antimicrobiana de cepas de origem humana de L. monocytogenes
isoladas de várias regiões do país.
Não há como se prevenir da doença, mas uma maneira de se evitar o contágio e
o desenvolvimento da listeriose seria evitar o consumo, pela população de risco, de
alimentos com potencial de contaminação por esse patógeno (MARRIOTT; GRAVANI,
2010), entretanto isso é muito difícil de ser conseguido.

2.2 Listeria monocytogenes e a indústria alimentícia

É sabido que praticamente todos os casos de listeriose são decorrentes de
consumo de alimentos contaminados. Isso faz com que a preocupação em eliminar tal
microrganismo das áreas produtivas das indústrias alimentícias seja mundial e de
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extrema importância, uma vez que a Listeria monocytogenes está amplamente
distribuída no ambiente e possui características versáteis de adaptação ao meio.

2.2.1 Ocorrência em alimentos

Diversos são os alimentos já envolvidos em surtos ou casos esporádicos de
listeriose. Tais alimentos possuíam, de maneira geral, características em comum sendo
a possibilidade de consumo sem cozimento a mais marcante. As fontes mais comuns
de L. monocytogenes incluem vegetais, produtos de laticínios, frutos do mar, embutidos
e carnes processadas ou cruas (HARRIS, 2002; PAGOTTO; CORNEAU; FARBER,
2006; MONTVILLE; MATTHEWS, 2008).
Os alimentos prontos para o consumo e que são armazenados sob refrigeração
requerem preocupação especial, devido a capacidade de L. monocytogenes se
multiplicar em baixas temperaturas. Essa condição proporciona um ambiente favorável
e certa vantagem na competição de L. monocytogenes com outros microrganismos
contaminantes dos alimentos que apresentam características mesófilas. A manutenção
dos alimentos sob refrigeração, por períodos prolongados, visa a extensão de sua vida
útil e baseia-se principalmente na inibição da multiplicação de microrganismos
deteriorantes e/ou patogênicos. Entretanto, essa condição irá proporcionar a
multiplicação de L. monocytogenes, caso o alimento não possua barreiras que a inibam
(PAGOTTO; CORNEAU; FARBER, 2006; NORTON; BRADEN, 2007; MONTVILLE;
MATTHEWS, 2008; BELL; KYRIAKIDES, 2009).
L. monocytogenes pode tanto adentrar as indústrias produtoras de alimentos
através de roupas, sapatos e veículos dos funcionários, como também através de
vegetais, carnes e outras matérias primas contaminadas, veículos de transporte e
utensílios, além da possibilidade de entrada por meio de portadores fecais, tornando
amplas as oportunidades de constante introdução da bactéria nas áreas de processo.
Uma vez dentro do ambiente fabril, certas condições como os elevados níveis de
umidade e a abundante oferta de nutrientes, promovem a multiplicação e o
estabelecimento de Listeria no ambiente. Geralmente o patógeno é detectado em
resíduos presentes em equipamentos e em áreas úmidas como pisos, condensadores
e drenos (MONTVILLE; MATTHEWS, 2008), além de ser também encontrada em

24

ambientes como câmaras frias e câmaras de armazenamento (PAGOTTO; CORNEAU;
FARBER, 2006).
L. monocytogenes tem sido encontrada em diversos alimentos, desde chocolate
e pão de alho até produtos lácteos, carnes e frango (MARRIOTT; GRAVANI, 2010).
Segundo estudo apresentado por JALALI; ABEDI (2008) foram analisadas 617
amostras de diversos tipos de alimentos, como carnes, vegetais, produtos de laticínios
e alimentos prontos para o consumo, todas provenientes de indústrias, supermercados
e restaurantes do Iran. A incidência de bactérias do gênero Listeria foi de 4,6% e a
confirmação da presença de L. monocytogenes foi de 1,2%, de todas as amostras
analisadas.
Segundo

BELL

e

KYRIAKIDES

(2009)

as

espécies

Listeria

estão

frequentemente presentes em todos os tipos de carnes cruas, relataram que cerca de 1
a 20% dessas carnes apresentaram L. monocytogenes e que esse microrganismo pode
ser proveniente de fezes ou de contaminação ambiental no abatedouro e processos
subsequentes. A contaminação das carcaças a partir de fezes, segundo MONTVILLE e
MATTHEWS (2008), ocorre devido a alta porcentagem – cerca de 11 a 52% – dos
animais saudáveis serem hospedeiros fecais. ARRUDA (2006b) analisou 31 cepas
isoladas de diversos tipos de carnes, supostamente identificadas como L.
monocytogenes em São Paulo e houve confirmação da espécie investigada em 65%
das amostras.
A bactéria também foi isolada de espécies de aves, onde a contaminação pode
ser originada no ecossistema agrícola, plantas de processamento e no varejo
(PAGOTTO; CORNEAU; FARBER, 2006). A presença dessa bactéria em aves, no
Brasil, foi reportada por CHIARINI (2007) que verificou a presença de L.
monocytogenes em dois matadouros de aves, um com evisceração automática (A) e o
outro com evisceração manual (M), na região sudeste do Brasil. Segundo esse
pesquisador esse patógeno esteve presente em 20,1% das 423 amostras analisadas
na planta (A) e em 16,4% das 428 amostras analisadas da planta (M). Resultados
semelhantes foram obtidos por DIAS (2008) que analisou 178 amostras colhidas em
um matadouro frigorífico do estado de São Paulo e encontrou 15,7% de amostras
positivas para L. monocytogenes.
No estudo apresentado por RIOVAL et. al (2010) foi avaliada a presença de L.
monocytogenes em amostras de ovos líquidos e das 144 amostras coletadas de
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plantas processadoras de ovos no noroeste da França, 17,4% foram positivas para
esse patógeno
Um levantamento realizado sobre carne processada embalada a vácuo, nos
Estados Unidos, revelou que 53% dos produtos estavam contaminados por L.
monocytogenes e que 4% continham mais de 1000 UFC/g, um nível muito alto para
alimentos de consumo imediato. Tais resultados foram utilizados como evidência
experimental de que a multiplicação dessa bactéria não é significantemente afetada
pela embalagem a vácuo, já que L. monocytogenes é um patógeno anaeróbio
facultativo (MONTVILLE; MATTHEWS, 2008).
O estudo apresentado por PETTINATI; TELLES; BALLIAN (2006) revelou que
das 394 amostras de salsichas tipo “hot dog” comercializadas em supermercados da
cidade de São Paulo, a ocorrência de L. monocytogenes foi confirmada em 14% das
amostras.
L. monocytogenes também foi isolada em vegetais, uma vez que a
contaminação possui rotas que incluem água, solo, estrume e esgoto, entretanto as
pesquisas mostraram que a incidência da bactéria em saladas de consumo imediato e
vegetais, atingia níveis pequenos (PAGOTTO; CORNEAU; FARBER, 2006; BELL;
KYRIAKIDES, 2009). De acordo com estudo desenvolvido no Brasil por FRÖDER
(2005), com 188 amostras de vegetais folhosos a ocorrência de L. monocytogenes foi
muito baixa, da ordem de 0,6%. Por outro lado a frequência de contaminação por
coliformes fecais foi bastante elevada, 73% das 133 amostras analisadas. Já
SANNT’ANA et. al (2012) amostraram 512 embalagens de vegetais prontos para o
cosumo, encontradas nos cinco maiores supermercados de São Paulo.e a presença de
L. monocytogenes foi confirmada em 3,1% das amostras.

2.2.2 Listeria monocytogenes em laticínios e produtos lácteos

Os laticínios também estão sujeitos a presença e contaminação tanto de sua
planta produtiva, quanto de seus produtos por L. monocytogenes.
O leite cru é a principal matéria prima utilizada nos laticínios e segundo
PAGOTTO, CORNEAU e FARBER (2006), L. monocytogenes é um contaminante
relativamente frequente no leite cru e sua ocorrência tem sido associada à higienização
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inadequada tanto da área de ordenha quanto do animal antes da ordenha. Outro ponto
apontado por eles é a possibilidade deste patógeno contaminar o leite cru por
consequência de mastite causada por tal bactéria. Os níveis deste patógeno no leite
cru podem variar desde valores menores que 1 UFC/mL até 62 UFC/mL, o que pode
conduzir à contaminação de produtos fabricados com leite não pasteurizado, como
alguns queijos (PAGOTTO; CORNEAU; FARBER, 2006; BELL; KYRIAKIDES, 2009),
além da sua introdução na planta processadora.
Pasteurização é o termo dado ao processo de aquecimento do alimento, em
equipamentos específicos, representando diferentes binômios de tempo e temperatura.
O objetivo da pasteurização é a destruição de patógenos e de bactérias indesejáveis
levando ao aumento da vida útil do produto, sem a alteração das características do
mesmo como o sabor e cor originais (ETIENNE, 2006). O processo de pasteurização é
considerado seguro, pois é capaz de reduzir o número de microrganismos presentes no
leite a níveis que não representam risco à saúde humana (MONTVILLE; MATTHEWS,
2008).
Dois métodos de pasteurização são amplamente utilizados nos laticínios, sendo
o “Low Temperature Long Time” (LTLT), classificado como método lento, uma vez que
o tempo desse processo dura entre 30-35 minutos, com aquecimento do leite entre 6263°C, seguido por resfriamento brusco a 5°C ou menos. O resfriamento deve ser
realizado rapidamente, pois a lentidão nessa fase pode favorecer o aumento
considerável de bactérias. Esse tipo de pasteurização é utilizada em indústrias de
pequeno porte, onde o volume de produção não justifica a aquisição de um
pasteurizador de placas. O outro método de pasteurização muito utilizado em indústrias
de médio e grande porte é o “High Temperature Short Time” (HTST) que consiste em
aquecer o leite a 72°C durante 15 segundos, seguido de um choque térmico, em um
trocador de calor de placas (LEITE et al, 2006).
Também existe o processo de pasteurização “Ultra High Temperature” (UHT)
que, de acordo com a Portaria nº 370 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento
(BRASIL, 1997) entende-se pelo tratamento do leite homogeneizado, durante 2 a 4
segundos a uma temperatura entre 130°C e 150°C, em processo térmico de fluxo
contínuo e imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a 32°C.
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O processo de pasteurização destrói L. monocytogenes, mas não elimina o risco
de contaminação pós-processamento, isto é, a contaminação do alimento pela bactéria
presente no ambiente produtivo (MONTVILLE; MATTHEWS, 2008).
Os laticínios são ambientes propícios para o estabelecimento e multiplicação de
L. monocytogenes, pois além da vasta oferta de nutrientes, o ambiente produtivo é
úmido e frio (HARRIS, 2002). PAGOTTO, CORNEAU e FARBER (2006) afirmam que
esta bactéria é capaz de sobreviver durante o processo de fabricação e cura de
diversos queijos.
RUDOLF; SCHERER (2001) apresentaram um estudo realizado com queijos
moles, semi-moles e duros, coletados em seis países da Europa. Os resultados
revelaram que das 329 amostras analisadas 6,4% foram positivas para L.
monocytogenes.
Estudos recentes mostram que a contaminação de produtos lácteos por L.
monocytogenes ocorre ao redor do mundo, pois, de acordo com MAHMOODI (2010),
dois laticínios foram avaliados no Iran e 1,7% das 60 amostras de leite cru e 3,3% das
30 amostras de queijo branco avaliados no laticínio A e 3,3% das 60 amostras de leite
cru e 6,7% das 30 amostras de queijo branco avaliados no laticínio B, estavam
contaminadas por esse patógeno. Já o estudo publicado por FOX et al. (2011) avaliou
16 áreas produtivas de um laticínio na Irlanda, revelando que 13 delas continham L.
monocytogenes, sendo que das 1591 amostras 15,7% foram positivas para essa
bactéria.
Mesmo sem apresentar relato de caso de listeriose associado ao consumo de
produtos lácteos no Brasil, até o momento, (BORGES, et al. 2009b) foi relatado por
BORGES, et al. (2003a) que das 43 amostras de queijo coalho produzido no Ceará, em
6,9% foi detectada Listeria sp. e em 2,3% houve confirmação de L. monocytogenes. Já
um estudo recente apresentado por BARANCELLI, et al. (2011) identificou a incidência
desse patógeno em dois dos três laticínios avaliados, no estado de São Paulo, no
laticínio B 17 % das 128 amostras analisadas e no laticínio C 9,6% das 114 amostras
analisadas, foram positivas para L. monocytogenes, porém a confirmação da presença
dessa bactéria ocorreu apenas nas amostras de superfícies, o patógeno não foi
detectado no produto final.
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2.2.3 Características da sujidade em laticínios

O leite é um alimento completo que faz com que os mamíferos alimentem seus
filhotes, apenas com ele, durante os primeiros estágios de sua vida, pois fornece todos
os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento (STANGA, 2010).
As sujidades presentes nos laticínios são basicamente constituintes do leite, ou
seja, minerais, lipídios, carboidratos, proteínas e água, mas também há sujidades
gerais como poeira, componentes de produtos de limpeza e de sanitizantes,
provenientes de enxágue ineficiente. Podem ser observados nos equipamentos filmes
esbranquiçados ou acinzentados, caracterizando a presença de pedras de leite,
formadas pela precipitação do cálcio, ou de incrustação proveniente da dureza da
água, formada pela precipitação de cálcio e magnésio (MARRIOTT; GRAVANI, 2010).
As pedras de leite geralmente formam depósitos porosos que acomodarão os
contaminantes

microbianos

e

que

eventualmente

desafiam

os

métodos

de

higienização, uma vez que depósitos de sujidade que apresentem maior nível de
incrustação necessitam compostos de limpeza mais fortes do que os depósitos de
sujidade com menor nível de incrustação. A natureza das superfícies determina a
facilidade ou dificuldade de remoção da sujidade (MARRIOTT; GRAVANI, 2010).
A capacidade de aderência às superfícies como borracha e aço inox, fazem da
L. monocytogenes uma bactéria de difícil remoção e eliminação das plantas produtoras
de alimentos, pois uma vez aderida às superfícies inertes ocorrerá formação de
biofilmes em áreas de difícil alcance, como drenos e ralos, dificultando a realização de
uma higienização adequada (MONTVILLE; MATTHEWS, 2008).

2.3 Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO) e Boas Práticas de
Fabricação (BPF)

Com o aumento da população, a demanda alimentar também aumentou
tornando as indústrias alimentícias maiores e mais diversificadas, com isso novos
perigos emergiram trazendo preocupação sobre a segurança alimentar, de tal forma
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que as práticas sanitárias têm ganhado uma nova importância na proteção da saúde
(MARRIOTT; GRAVANI, 2010).
De acordo com a RDC n° 275/2002 da ANVISA, o manual de Boas Práticas de
Fabricação (BPF), deve descrever as operações realizadas pelo estabelecimento,
incluindo, no mínimo, os requisitos sanitários dos edifícios, a manutenção e
higienização das instalações, equipamentos e utensílios, o controle da água de
abastecimento, de pragas, de higiene e saúde dos manipuladores e o controle e
garantia da qualidade do produto final. A indústria de alimentos também deve possuir
Procedimentos Operacionais Padronizados (POP), documento este que estabelece
instruções sequenciais para a realização das operações produtivas, de armazenamento
e de transporte de alimentos. Tais documentos podem ser apresentados junto com o
manual de BPF (BRASIL, 2002).
Dentro do programa de BPF, entre outros controles, são preconizados os
processos de higiene, tanto do manipulador quanto do ambiente produtivo, fazendo-se
necessário aplicar os Procedimentos Padrões de Higiene Operacional (PPHO).
De acordo com a Resolução n°10/2003 do MAPA os PPHO são procedimentos
desenvolvidos para descrever e monitorar a frequência da higienização do
estabelecimento industrial, a fim de evitar a contaminação direta ou cruzada e a
adulteração do produto, preservando a qualidade e integridade por meio da higiene
antes, durante e depois das operações industriais. O plano PPHO é um compromisso
da empresa com a higiene (BRASIL, 2003).
Limpeza e desinfecção são termos que juntos referem-se à higienização
(BRASIL, 2002, HOLAH, 2009). Tal processo em uma indústria alimentícia envolve
controles sistemáticos do ambiente produtivo durante o processo de fabricação,
preparo, processamento, armazenamento e distribuição dos alimentos (CLIVER;
MARTH, 1990). Esse processo é realizado diariamente nas indústrias de alimentos,
pois visa proteger a saúde do consumidor através da minimização ou eliminação da
contaminação dos patógenos alimentares presentes nos alimentos e aumentando a
sua vida útil. Quando aplicadas e seguidas de maneira correta, as BPF podem reduzir
significativamente o risco de contaminação cruzada. (CLIVER; MARTH, 1990; HOLAH,
2009; MARRIOTTI; GRAVANI, 2010).
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O procedimento de higienização geralmente consiste em seis grandes ações
distintas: remoção de resíduos, pré enxágue, lavagem, enxágue, desinfecção e
enxágue final.
A remoção de resíduos também é chamada de limpeza a seco, pois se trata da
retirada mecânica dos resíduos. O pré enxágue, consiste na remoção de resíduos
através da água, que pode ser utilizada fria ou morna. A lavagem envolve a aplicação
do detergente, que pode ocorrer manualmente ou através de equipamentos
específicos. O enxágue é empregado para remover a sujidade e os resíduos do
detergente, através da água, que pode ser morna ou fria. A desinfecção consiste na
aplicação do desinfetante, para eliminar a população microbiana ainda presente na
superfície. Pode ser empregado o enxágue final, para remoção da solução
desinfetante, quando necessário. Nenhum enxágue deve ser realizado com água
quente, pois dependendo da sujidade presente no sistema, a temperatura poderia
promover sua degradação, tornando a remoção mais difícil (STANFIELD, 2003).
Os métodos de higienização utilizados nas indústrias de alimentos são definidos
de acordo com a acessibilidade do equipamento e local a ser limpo, somente após
essa análise pode-se definir se a limpeza será manual ou automática, em sistema
aberto ou fechado (HOLAH, 2009).
A combinação ideal entre ação química, ação mecânica, temperatura e tempo de
contato, determinam a eficácia do processo de higienização, tais parâmetros compõem
o ciclo de Sinner, onde a modificação em algum deles impactará em outro ou em todos
os demais fatores (STANFIELD, 2003; HOLAH, 2009). Conhecer a sujidade que será
removida é essencial para a escolha do agente de limpeza, uma vez que os
componentes de sua formulação poderão facilitar tal remoção, promovendo a limpeza
em menor tempo (HOLAH, 2009).
As soluções de limpeza são normalmente detergentes formulados com
tensoativos, substâncias alcalinas e sequestrantes (CLIVER; MARTH, 1990). Os
tensoativos são estruturas orgânicas que possuem um pólo hidrofílico (atraído pela
água) e um pólo hidrofóbico (atraído pela sujidade), o que permite umectar as
superfícies, pois reduz a tensão superficial da água, promovendo a interação da parte
hidrofóbica da cadeia com a sujidade, permitindo a remoção de gordura através da
emulsificação da mesma. Os tensoativos utilizados nas formulações podem ser
aniônicos, catiônicos, não iônicos ou anfotéricos, todos possuem o mesmo mecanismo
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de ação, porém variam entre si no nível de formação de espuma. Os compostos
alcalinos normalmente utilizados nas formulações são hidróxido de sódio, metassilicato
de sódio, tripolifostato de sódio, entre outros e são adicionados por serem baratos,
promoverem a quebra de proteínas e saponificação das gorduras. Já os agentes
sequestrantes são adicionados às formulações para complexar os íons minerais
presentes na sujidade, sendo os mais comuns os íons de cálcio e magnésio, até
porque estes íons estão presentes em águas duras, normalmente o EDTA é o
sequestrante mais utilizado (CLIVER; MARTH, 1990; HOLAH, 2009).
Alguns agentes de limpeza são formulados com compostos ácidos como ácido
fosfórico e ácido nítrico, tais componentes possuem baixa detergência, mas são muito
eficientes na remoção de incrustações inorgânicas, como as provenientes de dureza de
água ou pedras de leite, entretanto podem ser mais corrosivos do que os compostos
alcalinos (HOLAH, 2009).
Antes de iniciar a desinfecção é necessário garantir que toda matéria orgânica
foi removida da superfície, pois a ação do desinfetante é reduzida na presença de
matéria orgânica (GREZZI, 2008).
A desinfecção através de agentes químicos é amplamente utilizada nas
indústrias de alimentos e também pode ocorrer de forma automatizada ou
manualmente, em sistema aberto ou fechado, entretanto nem todo agente químico
pode ser utilizado em locais de manipulação de alimentos (HOLAH, 2009). Os ativos
desinfetantes permitidos mais utilizados em indústrias alimentícias são quaternários de
amônia, iodo, álcool, cloro e ácido peracético, (CLIVER; MARTH, 1990; HOLAH, 2009).
No Brasil o Ministério da Saúde regulamenta os desinfetantes permitidos para
indústrias alimentícias através da RDC Nº 14 (BRASIL, 2007).

2.3.1 “Cleaning in Place” - CIP

Devido às suas características, a maior parte da planta de um laticínio é limpa
através do processo CIP, pois é uma técnica reconhecida como padrão, uma vez que
possibilita a limpeza completa de equipamentos ou circuitos de tubulações, sem
desmontar e com pouco ou nenhum envolvimento manual (HOLAH, 2009; MARRIOTT;
GRAVANI, 2010).
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A concentração do produto ácido ou alcalino dependerá da natureza da sujidade
a ser removida, mas de forma genérica quando se utiliza hidróxido de sódio, por
exemplo, a faixa de concentração varia entre 0,3 – 2,0% de ativo alcalino na solução, já
para os produtos ácidos, como ácido nítrico ou fosfórico essa faixa de concentração
varia entre 0,2 – 1,0% de ativo ácido na solução. A temperatura para soluções de
limpeza alcalinas variam entre 72 – 88°C, enquanto que para as soluções de limpeza
ácidas essa faixa de temperatura é menor e varia entre 50 – 60°C. Soluções
desinfetantes são aplicadas após a limpeza doas tubulações e equipamentos. Em um
sistema CIP totalmente automatizado, a concentração de ativo detergente ou
desinfetante pode ser controlada através da condutividade da solução e em caso de a
concentração estar abaixo da definida, mais produto é dosado à solução de limpeza
(HOLAH, 2009; MARRIOTT; GRAVANI, 2010).
A vazão do sistema deve ser, de aproximadamente 1,5 m.s-1, que possibilita a
ação mecânica da solução na parede do tanque, equipamento ou tubulação, que está
sendo limpo. Vazões muito inferiores não possibilitam tal atrito, entretanto vazões muito
superiores podem causar danos aos equipamentos e tubulações. Um sistema CIP de
energia eficiente pode reduzir o custo do processo de limpeza, uma vez que reduz
cerca de 35 – 40% do consumo de energia (HOLAH, 2009; MARRIOTT; GRAVANI,
2010).
É importante ressaltar que o êxito da limpeza realizada através de um processo
CIP é afetado pelo desenho e engenharia dos equipamentos e tubulações, pois linhas
que não apresentam desenho higiênico possuem cantos mortos e equipamentos mal
projetados podem impedir a drenagem total das soluções, podendo assim, favorecer a
contaminação microbiológica (HASTING, 2009; HOLAH, 2009).
A eficiência do processo CIP na remoção de biofilmes formados em laticínios foi
avaliada no estudo realizado por SANTOS (2009) que após submeter ao processo
cupons de aço inoxidável, variando as condições de formação do biofilme como
temperatura e tempo de incubação, conclui que em todas as condições avaliadas o
processo de limpeza CIP foi eficiente para a remoção das células de L. monocytogenes
a níveis indetectáveis pelo método suabe.
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2.3.2 “Open Plant Cleaning” - OPC

Contrário ao processo CIP, o processo OPC é utilizado dentro das plantas
alimentícias para limpar e desinfetar todos os equipamentos, superfícies e utensílios
que podem ser desmontados. Tal processo é atualmente dominado por produtos
classificados como espumas e géis. (MARRIOTT; GRAVANI, 2010; STANGA, 2010).
O processo OPC não possui muita complexidade e é flexível para atender a
todas as plantas, pois atualmente no mercado há detergentes que possibilitam a
aplicação manual, entretanto muitos detergentes para aplicações OPC, incluindo as
espumas e géis, são desenvolvidos para serem aplicados através de equipamentos
específicos, denominados geradores de espuma. A principal diferença entre a
aplicação manual e a aplicação utilizando geradores de espuma, é a ação mecânica,
onde na aplicação manual a mesma é caracterizada pela esfrega da superfície
enquanto que na aplicação com equipamento, a ação mecânica provém da pressão da
solução de limpeza na superfície (STANGA, 2010).

2.3.3 Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC)

Os programas de monitoramento foram desenvolvidos para garantir a segurança
dos produtos alimentícios, visando assim, obter melhor qualidade e rastreabilidade dos
mesmos.
É amplamente reconhecido que, embora a segurança absoluta na produção de
alimentos seja inatingível, implementar de maneira eficaz um programa de Análise de
Perigos e Pontos Críticos de Controle (HACCP) é a melhor forma de se produzir
alimentos seguros (MAYES; MORTIMORE, 2009).
O programa HACCP é uma abordagem preventiva baseado em dois conceitos
importantes, prevenção e documentação. O foco do HACCP é determinar como e onde
os perigos para segurança alimentar podem existir e como podem ser prevenidos,
considerando as categorias, física, química e biológica. O conceito da documentação é
essencial para verificar quais perigos potenciais podem ser controlados (MARRIOTT;
GRAVANI, 2010).
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De acordo com as definições descritas na Portaria nº 46/1998 do MAPA, o
perigo é classificado como sendo as causas potenciais de danos inaceitáveis que
possam tornar um alimento impróprio para o consumo e afetar a saúde do consumidor.
Já o risco é definido como sendo a probabilidade de ocorrência de um perigo (BRASIL,
1998).
O conceito HACCP foi desenvolvido na década de 50 pela NASA – National
Aeronautics and Space Administration, como uma forma de garantir a segurança
microbiológica dos alimentos consumidos no programa espacial, e na década de 70
começou a ser aplicado para outras áreas das indústrias alimentícias (MAYES;
MORTIMORE, 2009; MARRIOTT; GRAVANI, 2010).
Esse sistema é atualmente adotado por diversas indústrias nacionais e
internacionais, uma vez que tal sistema quando aplicado e seguido corretamente,
basicamente assegura que os produtos industrializados sejam elaborados sem risco à
saúde pública, apresentem padrões uniformes de qualidade e atendam as legislações
no que se refera aos aspectos sanitários de qualidade (BRASIL, 1998).
CRERAR et al.(2011) reúnem informações sobre os fatores comuns que
contribuem para a contaminação por L. monocytogenes e apresentam uma estratégia
desenvolvida pela autoridade de segurança alimentar da Nova Zelândia, onde os
conceitos dos programas de monitoramento aliados as BPF e a capacitação dos
operadores, formam a base da estratégia que visa não aumentar os reportes de
doenças transmitidas por alimentos depois de cinco anos.
A Tabela 7 reúne as principais regulamentações brasileiras que estabelecem as
práticas desses processos de monitoramento.
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Tabela 7: Regulamentações nacionais.

Órgão

Ministério da Saúde - MS

Ministério da Saúde - MS
Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento MAPA
Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento MAPA
Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA
Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento MAPA
Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA
Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento MAPA

Título

Objetivo
Dispõe do Regulamento Técnico para
Inspeção Sanitária de Alimentos, das
Diretrizes para o Estabelecimento de
Boas Práticas de Produção e de
Portaria Nº 1428 Prestação de Serviços na Área de
(26/11/1993)
Alimentos e do Regulamento Técnico
para o Estabelecimento de Padrão de
Identidade e Qualidade (PIQ's) para
Serviços e Produtos na Área de
Alimentos.
Dispõe das Boas Práticas de Fabricação
Portaria Nº 326
para estabelecimentos produtores /
(30/07/1997)
industrializadores de alimentos.
Portaria Nº 368
(08/09/1997)

Dispõe dos requisitos e instituição das
Boas Práticas de Fabricação.

Portaria Nº 46
(10/02/1998)

Dispõe da instituição do APPCC nas
indústrias de produtos de origem animal
sob SIF.

RDC Nº 275
(21/10/2002)

Dispõe da lista de verificação para BPF
e POPs.

Dispõe da instituição dos PPHOs
genéricos para estabelecimentos de
Resolução Nº 10
leite e derivados sob SIF com etapa
(10/05/2003)
preliminar e essencial o uso do
programa APPCC.
Dispõe das Boas Práticas para serviços
RDC Nº 216
de alimentação e recomenda os POPs
(15/09/2004)
específicos.
Dispõe do programa de controle de
IN N°9
Listeria monocytogenes em produtos
(19/08/2009)
prontos para consumo.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Material

3.1.1 Descrição dos laticínios avaliados

Foram avaliados dois laticínios localizados na região Noroeste do Estado de São
Paulo, que produzem queijo minas frescal, cottage e ricota, sendo a capacidade
produtiva do laticínio A de 750 toneladas por mês e a do laticínio B de 500 toneladas
por mês O abastecimento de leite cru é realizado através de fazendas produtoras de
leite da região. A tabela 8 traz maiores informações sobre os laticínios avaliados.
Tabela 8: Informações dos laticínios A e B

Informações

Laticínio A

Número de fazendas fornecedoras de leite
Volume de leite processado/dia
Capacidade máxima de produção mensal
Produção mensal de queijo minas frescal
Produção mensal de ricota
Produção mensal de cottage
Número de funcionários
Número de turnos
Serviço de inspeção

Laticínio B

450
126.000 L
750 ton
180 ton/mês
108 ton/mês
30 ton/mês
152
3

1495
110.000 L
500 ton
140 ton/mês
22 ton/mês
26 ton/mês
152
2

SIF

SIF

SIF – Serviço de Inspeção Federal.

Os laticínios avaliados empregam o mesmo processo de fabricação para os três
tipos de queijo. As figuras 1, 2, 3 e 4 esquematizam de forma genérica cada um deles.

37

Padronização

Estocagem

Recepção do
Leite

Pasteurização

Resfriamento

Estocagem Leite
Pasteurizado

Queijo Minas
Frescal

Ricota

Cottage

Figura 1: Fluxograma do processo de pasteurização do leite empregado nos laticínios A e B.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Câmara Fria

Coagulação

Resfriamento
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Secundária
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Salga

Câmara de
Estocagem
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Figura 2: Fluxograma de produção do queijo minas frescal empregado nos laticínios A e B.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Tanque de
estocagem
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Tanque de
Produção

Adição dos
Ingredientes
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Enformagem

Câmara Fria

Fracionamento +
Embalagem
Primária

Câmara Fria

Embalagem
Secundária

Câmara de
Estocagem
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Figura 3: Fluxograma de produção do queijo ricota empregado nos laticínios A e B.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Corte /
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Estocagem
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Padrozinação
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Resfriamento
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Figura 4: Fluxograma de produção do queijo cottage empregado nos laticínios A e B.
Fonte: Elaborado pela autora.
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3.1.2 Elaboração do “check list”

O “check list” foi desenvolvido com base no que preconiza a RDC N° 275 de 21
de outubro de 2002 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2002), que dispõe da lista de
verificação de Boas Práticas de Fabricação (BPF), mas com ênfase no processo
produtivo dos laticínios produtores de queijo minas frescal, queijo cottage e ricota.
A construção do “check list” compreendeu três fases, sendo a primeira a
avaliação e entendimento da RDC N° 275, a segunda o mapeamento do processo
produtivo dos laticínios e a terceira o direcionamento das perguntas do “check list” para
o processo dos laticínios, sempre em linha com o disposto na Resolução em questão.
O ambiente produtivo dos laticínios foi dividido em quatro zonas, denominadas
A, B, C e D, segundo HALL, 2010, sendo que a zona A consiste no local onde há
contato direto com o produto, a zona B representa a área de contato adjacente ao
produto, a zona C está localizada fora do processo produtivo, mas contempla as BPF e
a zona D compreende toda a área externa do laticínio.
Após ordenar as perguntas do “check list”, de acordo com o fluxo produtivo, as
mesmas foram classificadas em níveis de risco, alto, médio e baixo, de acordo com a
representação de risco de contaminação. Cada nível possui um peso dentro da
ferramenta de auditoria, sendo a representação da classificação de nível alto a mais
relevante.

3.1.3 Amostras

Em cada laticínio foram coletadas 50 amostras de superfícies. Para o laticínio A
foram amostrados 24 pontos dentro da zona A, 21 dentro da zona B, quatro dentro da
zona C e um dentro da zona D. Para o laticínio B foram amostrados 27 pontos dentro
da zona A, 19 dentro da zona B, três dentro da zona C e um dentro da zona D. O ar de
diversos ambientes dentro dos laticínios também foi amostrado, totalizando 20
amostras por laticínio, sendo 14 nas zonas A e B, 4 na zona C e 2 na zona D. A
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quantidade de amostras de ar em cada zona foi a mesma para ambos os laticínios. A
figura 5 apresenta de forma esquemática a localização das coletas microbiológicas.

2
Zona D
Amostras de superfície: 1 para ambos laticínios
Amostras de ar: 2 para ambos laticínios

Zona C
Amostras de superfície: 4 no laticínio A e 3 no laticínio B
Amostras de ar: 4 para ambos laticínios

Zona B
Amostras de superfície: 21 no laticínio A e 19 no laticínio B
Amostras de ar: 14 para ambos laticínios (mesmos pontos
amostrados na zona A)

Zona A
Amostras de superfície: 24 no laticínio A e 27 no laticínio B
Amostras de ar: 14 para ambos laticínios (mesmos pontos
amostrados na zona B)

Figura 5: Representação esquemática da localização e quantificação das coletas microbiológicas.
Fonte: Elaborado pela autora.
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3.2 Métodos

3.2.1 Coleta das amostras
As amostras de superfície foram coletadas em uma superfície de 225 cm2 com o
auxílio de esponja estéril umedecida com solução neutralizante (Sponge-Stick 10 mL
neutralizing buffer, 3M). As esponjas foram colocadas em bolsas plásticas estéreis e
transportadas ao laboratório de microbiologia da Diversey em caixas isotérmicas,
contendo gelo reciclável.
As amostras de ar foram coletadas com o aparelho amostrador de ar (MAS-100,
Merck), o equipamento coletou o ar ambiente durante cinco minutos, totalizando 500
litros de ar inoculados diretamente na placa contendo o meio de cultura ALOA. As
amostras também foram armazenadas em caixas isotérmicas, contendo gelo reciclável
até chegada ao laboratório de microbiologia da Diversey.
As amostras foram coletadas em maio de 2011 no laticínio A e em julho de 2011
no laticínio B e foram analisadas em até 24 horas após a coleta.

3.2.2 Enumeração da população de Listeria monocytogenes

A metodologia ISO 11290-2:1998/Amd.1:2004 (E) (ISO, 2004), descrita a seguir,
foi utilizada.
Às bolsas contendo as esponjas, adicionou-se 50 mL de solução peptonada, na
concentração de 20g/L, (DifcoTM – Buffered Peptone Water, Becton, Dickinson and
Company) e após homogeneização foram incubadas a 20°C/1h.
Alíquotas de 0,1 mL, de cada amostra, foram inoculadas em superfície de placas
contendo o meio seletivo para Listeria segundo Ottaviani and Agosti (ALOA)
(Laborclin), utilizando alças de Drigalski. As placas foram incubadas a 37ºC por 24 e
48h. As placas provenientes da amostragem de ar também foram incubadas nessa
condição.
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Após 24 e 48 horas, realizou-se a contagem de colônias características, ou seja,
colônias de coloração azul com halo branco. Entretanto também foram consideradas as
colônias de coloração azul sem o halo branco.
As colônias com característica de L. monocytogenes no ágar ALOA foram
selecionadas e inoculadas por esgotamento em placa contendo ágar triptona de soja
adicionado de 0,6% de extrato de levedura (TSA-YE) e foram incubadas a 37ºC por
24h.
Colônias isoladas foram submetidas à coloração de Gram e ao teste de
produção de catalase.
A população de L. monocytogenes foi calculada levando em consideração a
diluição e foi expressa em UFC/cm2 ou por UFC/m3.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capítulo serão apresentados os critérios utilizados para a elaboração da
ferramenta de auditoria, o “check list”, assim como resultados encontrados após as
auditorias nos laticínios e os resultados das análises microbiológicas realizadas em
conjunto às auditorias, com o intuito de se obter uma comprovação prática para os
resultados obtidos através da ferramenta após auditoria. Por se tratar de ferramenta de
propriedade da empresa Diversey o “check list” não poderá ser apresentado.

4.1 Critérios e considerações sobre o “check list”

O “check list” foi desenvolvido para proporcionar a realização de auditorias em
laticínios com foco na detecção do risco de contaminação por L. monocytogenes. Com
a ferramenta expressa-se um resultado percentual de acordo com risco microbiológico
de contaminação por essa bactéria.
A base para a construção da ferramenta foi a RDC N° 275 da ANVISA, que
estabelece uma lista para verificação de BPF (BRASIL, 2002), mas diferentemente do
trabalho apresentado por RIZZI, 2009 em Piracicaba, para a elaboração do “check list”
também foram levadas em consideração as características dos processos produtivos
dos queijos, minas frescal, ricota e cottage e a reconhecida necessidade de
implementação de um programa de higienização eficaz. Considerou-se ainda a
possibilidade de divisão da área de produção em quatro zonas (A a D), tabela 9,
conforme sugerido por HALL, 2010.

Tabela 9: Definição das zonas dentro do laticínio

Zona
A
B
C
D

Área
Dentro do processo produtivo, contato direto
com o produto.
Adjacente ao processo produtivo, contato
indireto com o produto.
Fora do processo produtivo, passível de
BPF e sem contato com o produto.
Externa

Exemplo
Equipamentos, utensílios
Ralos, pisos, paredes
Barreiras sanitárias
Pátio
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A planta baixa da área de produção de cada laticínio foi avaliada e as áreas
determinadas, conforme ilustrado pelas figuras 6 e 7.

Figura 6: Planta baixa do laticínio A dividida pelas zonas A a D. Zona A – vermelho, zona B –
amarelo, zona C – azul e zona D – Verde.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 7: Planta baixa do laticínio B dividida pelas zonas A a D. Zona A – vermelho, zona B –
amarelo, zona C – azul e zona D – Verde.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Após estruturação da ferramenta e finalização das definições mencionadas
anteriormente, foi realizada uma visita no laticínio A, para validar o questionário,
visando identificar a necessidade de adicionar ou remover perguntas e também para
verificar o sequenciamento das questões, a fim de deixar a ferramenta mais fácil de
manusear.
Para cada processo produtivo foi desenvolvido um questionário específico,
porém todos os questionários possuem perguntas sobre as quatro áreas (zonas A a D),
sendo as respostas para as perguntas apenas, sim ou não.
Para os queijos minas frescal e ricota foram estabelecidos o mesmo número de
perguntas (168), uma vez que ambos possuem etapas de produção similares. Já para
o queijo tipo cottage foi definido um menor número de perguntas (151), pois tal
processo produtivo possui menos etapas.
Cada zona, face sua importância para a inocuidade do produto, tem um peso
relativo dentro do processo de avaliação. Sendo assim a zona A, que oferece contato
direto com o produto é mais representativa do que a zona D, que refere-se a área
externa do laticínio.
Assim, foram estabelecidos pesos relativos de cada zona. Independente do
processo avaliado a zona A foi responsável por 50%, a zona B 30%, a zona C, 19,5% e
a zona D, 0,5% de relevância dentro da avaliação.
A seguir, definiu-se que cada um dos questionários aplicados aos processos
auditados representaria 33,33% dentro da ferramenta do “check list” (100% para o
laticínio). O peso que cada pergunta representa dentro da ferramenta está apresentado
na figura 8.
O peso dado às perguntas é utilizado como fator, pois o número de não
conformidades encontrado é multiplicado por esse fator. Dessa forma determina-se a
porcentagem de não conformidades do processo e ao final da avaliação, a
porcentagem de conformidade do laticínio.
Considerou-se que um ambiente que oferece baixo risco de contaminação
microbiológica deverá apresentar, no mínimo, 75% de respostas positivas ao final da
auditoria. A tabela 10 apresenta as faixas percentuais que definem os critérios de
aceitação para os resultados do “check list”.
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zona A

Minas
Frescal
33,33%

zona B

nível alto - 0,87%
nível médio - 0,73%
nível alto - 0,43%
nível médio - 0,37%
nível baixo - 0,30%

zona C

nível alto - 0,06%
nível médio - 0,05%
nível baixo - 0,04%

zona D

nível alto - 0,03%
nível médio - 0,02%
nível baixo - 0,01%

nível alto - 0,87%
zona A nível médio 0,73%

Check list
100%

zona B

nível alto - 0,43%
nível médio - 0,37%
nível baixo - 0,30%

zona C

nível alto - 0,06%
nível médio - 0,05%
nível baixo - 0,04%

zona D

nível alto - 0,03%
nível médio - 0,02%
nível baixo - 0,01%

zona A

nível alto - 1,73%

zona B

nível alto - 0,56%
nível médio - 0,47%
nível baixo - 0,37%

zona C

nível alto - 0,07%
nível médio - 0,06%
nível baixo - 0,05%

zona D

nível alto - 0,04%
nível médio - 0,03%
nível baixo - 0,01%

Ricota
33,33%

Cottage
33,33%

Figura 8: Representação da porcentagem de cada processo e de cada zona A a D, dentro da
ferramenta de auditoria.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Tabela 10: Faixas percentuais para os critérios de aceitação do “check list”.

Riscos microbiológicos

Critério geral baseado na
% de conformidade

Baixo

≥ 75%

Médio

65 – 74%

Alto

≤ 65%

As perguntas do “check list” abrangem tanto áreas pré-processamento, quanto
áreas pós-processamento. A figura 9 ilustra de forma esquemática as áreas auditadas
dentro do pré, pós e processamento, agrupadas dentro da classificação das zonas (A a
D).

Pré-Processo

- Área externa:
- Pátio
- Pavimentação

- Área externa:
- Sanitários
- Armazenamento de
produtos químicos
- Armazenamento
matérias primas
- Armazenamento
Embalagens
- Transporte leite cru
- Recepção leite cru

Processo

- Área de
beneficiamento:
- Instalações
- Barreira sanitária
- Equipamentos
pasteurização
- Higiene pessoal
- Processamento:
- Instalações
- Higiene pessoal

Pós-Processo

- Armazenamento
produto acabado
- Controle de
qualidade

- Expedição
- Transporte

- Equipamentos,
utensílios e controle

Figura 9: Agrupamento das áreas auditadas divididas dentro do pré-processo, processo e pósprocesso, classificadas de acordo com as zonas de risco (A a D). Fonte: Elaborado pela autora.
Legenda: Zona D – verde, zona C – azul, zona B – amarelo e zona A – vermelho.

As perguntas destinadas a cada zona (A a D) foram classificadas em nível baixo,
médio ou alto, de acordo com a relevância da mesma frente ao risco de contaminação,
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sendo que a zona A, por ser definida como de maior risco para uma possível
contaminação, possui apenas perguntas classificadas como de risco alto e médio.
De acordo com a divisão de níveis de risco das perguntas, é possível avaliar se
algo não conforme trará um impacto grande ao fluxo produtivo ou não, favorecendo a
realização de uma análise crítica para priorização das ações de melhoria,
diferentemente do apresentado por SILVA et al, em 2010, que após avaliar diversos
laticínios brasileiros, definiu os níveis de acordo com a incidência das não
conformidades.

4.2 Realização da auditoria

As auditorias realizadas tinham foco somente no monitoramento do risco de
contaminação por L. monocytogenes, isso é, o processo produtivo em si não foi
auditado e sim o risco de contaminação que o ambiente produtivo oferece.
A auditoria foi realizada em maio no laticínio A e em julho no laticínio B, durante
a avaliação, pode-se observar em ambos os laticínios que a área de produção
encontrava-se aparentemente limpa e organizada, entretanto somente o laticínio A
apresentou programas de autocontrole relacionados aos procedimentos de limpeza e
sanitização de forma clara e objetiva.
O laticínio A apresentou no geral instalações boas, mas como houve um
crescimento muito grande na produção, as instalações estão saturadas o que favorece
o risco de contaminação cruzada, uma vez que há muito cruzamento entre os fluxos
produtivos.
O laticínio B estava passando por reformas, propiciando um ambiente favorável
a contaminação cruzada (passagem de funcionários e poeira) e desenvolvimento de
esporulados.
Conforme figura 9 a zona D compreende toda a área externa do laticínio,
portanto independentemente do fluxo produtivo essa área é comum a todos os
processos, assim como a zona C, que dentro do laticínio representa os banheiros e
vestiários, os depósitos de armazenamento de produtos químicos, embalagens e
matérias primas, a área de recebimento do leite cru, a área de beneficiamento do leite
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e as barreiras sanitárias, sendo assim tais áreas foram auditadas uma única vez e o
resultado foi computado para cada queijo, portanto o número de NC para essas áreas é
igual para cada processo.

4.2.1 Avaliação do laticínio A

O laticínio A teve no total 13,24% de NC com o “check list” (N=76), sendo que
desse valor 5,24% (N=27) foram encontradas no processo do queijo minas frescal, 5%
(N=27) no processo da ricota e 3% (N=22) no processo do queijo cottage,
considerando a representação de cada processo dentro da ferramenta de auditoria.
Como as zonas C e D são comuns a todos os processos, figura 9, a
porcentagem de NC encontrada nessas áreas foi a mesma para cada processo. A
figura 10, apresenta de forma esquemática o número de NC encontradas nas zonas C
e D e a quantificação das mesmas frente a classificação de níveis de risco dentro de
cada zona.

Pré-Processo

Nenhuma NC

NC nível baixo = 8

Processo

Pós-Processo

NC nível baixo = 1

NC nível baixo = 1

NC nível médio = 0

NC nível médio = 0

NC nível alto = 3

NC nível alto = 0

NC nível alto = 2

NC nível médio = 2
NC nível alto = 0

Figura 10: Agrupamento e classificação das NC nas áreas auditadas divididas dentro do préprocesso, processo e pós-processo, classificadas de acordo com as zonas de risco (C e D), no
laticínio A. Fonte: Elaborado pela autora. Legenda: Zona D – verde, zona C – azul.
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A porcentagem de NC encontrada na zona D foi 0,07% (N=2), sendo as NC
relacionadas à área de expedição e transporte do produto final. Isso porque observouse a ausência de controle de temperatura no local de armazenamento do produto final
e de o transporte do produto final, não ser capaz de manter a temperatura necessária
(8°C) conforme especificado no rótulo.
A zona C apresentou 0,78% de NC (N=15), em termos numéricos essa zona
apresentou o maior número de NC, entretanto devido a baixa relevância que essa zona
possui dentro da ferramenta de auditoria, a porcentagem de NC revela que o risco de
contaminação dessa área é baixo, conforme detalhamento apresentado abaixo.
Dentro da zona C, 10 NC foram evidenciadas na área de pré-processo, onde
duas NC são consideradas de risco médio, pois referem-se à ausência de banheiros
distintos para funcionário e visitantes e inexistência de banheiros exclusivos para uso
dos manipuladores de alimentos. Das demais NC, oito estão atribuídas aos locais de
armazenamento de produtos químicos, embalagens e de matérias primas.
Uma NC foi evidenciada no local de armazenamento dos produtos químicos,
pois apresentou estocagem inadequada dos mesmos, já que não foi respeitado o
distanciamento entre os produtos desfavorecendo a circulação de ar.
As embalagens não estavam armazenadas corretamente, pois não foi
respeitada a distância mínima de 30 cm entre os pallets e prateleiras do piso, podendo
favorecer a contaminação do material, gerando uma NC.
A área de recebimento de matéria prima apresentou duas NC, pois também não
apresentou o estoque do material de forma apropriada, uma vez que a distância de 30
cm entre o pallet e o piso não foi respeitada, além de as matérias primas não
possuírem identificações legíveis e completas.
No local de armazenamento do leite cru foram encontradas quatro NC, sendo
que três delas referem-se a estrutura física do local. O piso, o revestimento da parede e
a cobertura da sala estavam irregulares, pois não havia cantos arredondados em
nenhum local de intersecção dos mesmos, além de o piso não possuir declive. A outra
NC refere-se ao não cumprimento da recomendação de manter o leite até a
pasteurização armazenado em temperaturas de até 5°C.
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Adentrando à área de processo, conforme ilustrado na figura 10, foram
evidenciadas quatro NC. Na área de beneficiamento do leite, houve apenas uma NC
classificada como nível baixo, já que refere-se a inadequação do revestimento das
paredes, evidenciando a inexistência de cantos abaulados ente o teto e a parede.
As outras três NC encontradas estão relacionadas com a barreia sanitária e são
consideradas de nível alto, uma vez que possuir uma barreira sanitária insatisfatória
pode favorecer a contaminação da área produtiva. Não foi encontrado bloqueio
sanitário na área de beneficiamento do leite com delimitação e localização adequadas.
Mesmo diante da barreira sanitária com estrutura adequada, foi evidenciada uma NC
para a área, pois a mesma não possui dimensão suficiente para suprir a elevada
demanda de colaboradores que adentram concomitantemente à área de produção de
queijos. A última NC referente a barreia sanitária refere-se a não renovação da solução
sanitizante do tapete sanitário, a fim de evitar a perda do efeito do sanitizante e
consequente risco de contaminação microbiológica, foi mais uma irregularidade
encontrada.
A única NC encontrada na zona C, dentro da área de pós-processo, está
relacionada com o local de armazenamento do produto acabado, pois a estrutura física
das instalações não seguem os critérios mínimos para atender as BPF.
As NC específicas para cada queijo identificadas nas zonas A e B da área de
processamento, serão apresentadas detalhadamente nos tópicos a seguir.

4.2.1.1 Produção de queijo minas frescal

Levando-se em consideração apenas as zonas A e B, foram encontradas 10 NC
dentro da área de processo. A figura 11 apresenta, de forma esquemática, a
quantidade de NC em cada zona, assim como a classificação das mesmas nos níveis
alto, médio e baixo.
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Processo

Pré-Processo

Pós-Processo

NC nível baixo = 5
NC nível médio = 1
NC nível alto = 2

NC nível médio = 0
NC nível alto = 2

Figura 11: Agrupamento e classificação das NC na área de processamento do queijo minas frescal,
classificadas de acordo com as zonas de risco (A e B), no laticínio A. Fonte: Elaborado pela autora.
Legenda: Zona B – amarelo, zona A – vermelho.

A porcentagem de NC encontrada dentro da zona A foi de 1,73% (N=2), por ser
classificada como a zona de maior risco dentro do processo de avaliação, mesmo com
poucas NC o risco de contaminação foi superior ao encontrado na zona C, mesmo com
um número maior de NC apontadas.
As NC encontradas na zona A foram classificadas como nível alto, onde uma
referia-se a irregularidades quanto ao armazenamento das formas e caixas plásticas
que haviam sido higienizadas e que seriam utilizadas para acondicionar o produto
acabado, pois o modo de armazenamento desses materiais não respeitava a distância
mínima de 30 cm do chão e também os materiais não estavam armazenados em local
isolado do fluxo de pessoas. Já a outra NC apontada também se referia a ausência da
distância mínima de 30 cm do chão dos carrinhos e prateleiras que armazenam a
massa do queijo dentro da câmara de viragem do minas frescal. Esses fatores
representam um risco de contaminação elevada, já que podem favorecer uma possível
contaminação cruzada.
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Na zona B o total de porcentagem de NC encontrado foi 2,73% (N=8). Nessa
zona foram encontradas NC em todos os níveis de risco, sendo que cinco, são
classificadas como nível baixo, pois referem-se avaliação estrutural do local de
processamento do queijo minas frescal. A área não possibilita que o fluxo produtivo
seja ordenado, linear e sem cruzamento, além de as paredes e piso não estarem
adequados, já que não possuem cantos abaulados entre piso/parede e parede/teto.
Também foram encontrados pedaços, resto de queijos nos ralos e não havia canaletas
para auxiliar o escoamento e drenagem da água. As outras três NC foram encontradas
nas instalações da câmara de viragem, pois ao final da avaliação estrutural da área
observou-se que a mesma também não possuía cantos abaulados entre piso/parede e
parede/teto e nesta área também pode-se notar a presença de resíduos de queijo nos
ralos.
A representação gráfica do desempenho das zonas que compreendem o
ambiente de processo do queijo minas frescal do laticínio A está ilustrada na figura 12.

Figura 12: Porcentagem de conformidade com o “check list” obtida nas quatro zonas de
processamento do queijo minas frescal, do laticínio A. Consulte tabela 9 para identificação das zonas.
Fonte: Elaborado pela autora.
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4.2.1.2 Processo Ricota

Levando-se em consideração apenas as zonas A e B, foram encontradas 11 NC
dentro da área de processo. A figura 13 apresenta de forma esquemática a quantidade
de NC em cada zona, assim como a classificação das mesmas nos níveis alto, médio e
baixo.

Pré-Processo

Processo

Pós-Processo

NC nível baixo = 5
NC nível médio = 2
NC nível alto = 3

NC nível médio = 0
NC nível alto = 1

Figura 13: Agrupamento e classificação das NC na área de processamento da ricota, classificadas de
acordo com as zonas de risco (A e B), no laticínio A. Fonte: Elaborado pela autora. Legenda: Zona B
– amarelo, zona A – vermelho.

A zona A do ambiente produtivo da ricota teve 0,87% de NC (N=1). A NC
encontrada foi classificada como nível alto e foi apontada pela falta de uma planilha de
controle da temperatura da ricota, que deve ser no máximo de 10°C, a ausência desse
controle pode contribuir com a proliferação da contaminação, no caso do produto já
estar contaminado, além de poder favorecer a degradação do produto mais
rapidamente.
Na zona B o total de porcentagem de NC encontrado foi de 3,47% (N=10) e tal
porcentagem de NC é composta por cinco NC são classificadas como nível baixo que
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se referem as instalações e estrutura física do local de processamento, pois no local de
elaboração da massa da ricota, a sala como um todo não possuía cantos abaulados
entre piso/parede e parede/teto além de as portas e janelas não se apresentarem em
bom estado de conservação. Na sala da câmara fria de viragem/ fracionamento e
envase, foram encontradas mais duas NC, referentes a ausência dos cantos abaulados
entre piso/parede e parede/teto.Todos esses fatores dificultam a higienização e podem
favorecer a contaminação do produto.
Duas NC classificadas como nível médio foram evidenciadas quanto as
instalações do processo produtivo, pois o fluxo de produção não era ordenado, linear e
sem cruzamento com outros processos. Já a outra NC de nível médio foi encontrada na
sala de embalagem primária e secundária, pois a mesma não apresentou
dimensionamento adequado, sem área de circulação e cantos arredondados.
As outras três NC encontradas, que somam as 10 observadas no ambiente
produtivo da ricota, são classificadas como nível alto e referem-se a presença de restos
de queijo nos ralos tanto da sala de preparo da massa da ricota, quanto da sala da
câmara fria de viragem. A outra NC foi apontada devido a ausência de óculo de
expedição, dessa forma as formas com ricota cruzam com os demais processos
produtivos, favorecendo uma possível contaminação cruzada.
A representação gráfica do desempenho das zonas que compreendem o
ambiente de processo do queijo ricota do laticínio A está ilustrada na figura 14.
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Figura 14: Porcentagem de conformidade com o “check list” obtida nas quatro zonas de
processamento da ricota, do laticínio A. Consulte tabela 9 para identificação das zonas. Fonte:
Elaborado pela autora.

4.2.1.3 Processo Cottage

Levando-se em consideração apenas as zonas A e B, foram encontradas cinco
NC dentro da área de processo. A figura 15 apresenta de forma esquemática a
quantidade de NC em cada zona, assim como a classificação das mesmas nos níveis
alto, médio e baixo.
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Pré-Processo

Processo

Pós-Processo

NC nível baixo = 3
NC nível médio = 1
NC nível alto = 1

NC nível médio = 0
NC nível alto = 0

Figura 15: Agrupamento e classificação das NC na área de processamento do queijo cottage,
classificadas de acordo com as zonas de risco (A e B), no laticínio A. Fonte: Elaborado pela autora.
Legenda: Zona B – amarelo, zona A – vermelho.

Não foi encontrada NC na zona A do processo de manufatura do queijo cottage,
o que pode ser considerado muito bom.
Na zona B foi encontrado 2,13% de NC no total (N=5). Todas as NC apontadas
estavam localizadas dentro da sala de processamento do queijo cottage e abrangiam
todos os níveis de risco, pois, três NC eram de nível baixo, referindo-se a
irregularidades estruturais, pois na sala evidenciou-se a ausência de cantos abaulados
entre piso/parede e parede/teto, além de o piso não possuir caimento de água
adequado para facilitar a drenagem do local.
O fluxo produtivo do queijo cottage não se apresentou de forma linear e sem
cruzamento com outros processos. Devido a isso foi contabilizada mais uma NC
classificada como de nível médio.
A presença de restos de queijo nos ralos da sala de processamento foi
responsável pela última NC dessa área, sendo essa classificada como de nível alto,
uma vez que pode contribuir com uma possível contaminação cruzada.
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A representação gráfica do desempenho das zonas que compreendem o
ambiente de processo do queijo cottage do laticínio A está ilustrada na figura 16.

Figura 16: Porcentagem de conformidade com o “check list” obtida nas quatro zonas de
processamento do queijo cottage, do laticínio A. Consulte tabela 9 para identificação das zonas.
Fonte: Elaborado pela autora.

4.2.2 Laticínio B

O laticínio B teve no total 17,16% de NC (N=73), sendo que desse número 5,1%
(N=22) foram encontradas no processo do queijo minas frescal, 6,74% (N=27) no
processo da ricota e 5,32% (N=24) no processo do queijo cottage, considerando a
representação de cada processo dentro da ferramenta de auditoria.
Como as zonas C e D são comuns a todos os processos, figura 9, o número de
NC referente a essas áreas foi o mesmo para cada processo. A figura 17, apresenta de
forma esquemática o número de NC encontradas nas zonas C e D e a quantificação
das mesmas frente a classificação de níveis de risco dentro de cada zona.
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Pré-Processo

Processo

Pós-Processo

NC nível baixo = 3

NC nível baixo = 2

NC nível baixo = 1

NC nível médio = 0

NC nível médio = 0

NC nível médio = 0

NC nível alto = 0

NC nível alto = 1

NC nível alto = 1

Nenhuma NC
NC nível baixo = 6
NC nível médio = 0
NC nível alto = 0

Figura 17: Agrupamento e classificação das NC nas áreas auditadas divididas dentro do préprocesso, processo e pós-processo, classificadas de acordo com as zonas de risco (C e D), no
laticínio B. Fonte: Elaborado pela autora. Legenda: Zona D – verde, zona C – azul.

Na zona D o total de NC foi de 0,025% (N=3) e todas as NC encontradas foram
classificadas como nível baixo, sendo todas dedicadas a área externa, pois a mesma
não apresentava delimitações adequadas e pavimentação, não possuía boas
condições de higiene e também não estava em bom estado de conservação,
evidenciado pela presença de buracos no piso.
A zona C teve um total de 0,44% de NC (N=11). Foram encontradas NC nas
áreas de pré-processo, processo e pós-processo. Como a representação dessa zona é
baixa dentro da ferramenta de auditoria, mesmo com o apontamento de 11 NC em
diversas áreas do ambiente produtivo, o risco de contaminação proveniente dessa zona
é baixo.
Na área de pré-processo foram identificadas seis NC que foram classificadas
como nível baixo, já que referem-se as instalações do local de recebimento e do
armazenamento do leite cru. A área de recebimento do leite cru não apresentou uma
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estrutura física adequada, o local não tinha boas condições de higiene e conservação.
No local de armazenamento do leite cru, as instalações também apresentaram
irregularidades, já que o piso não estava adequado, pois não era constituído de
material liso, impermeável e com declive, além disso, a área não apresentava cantos
arredondados entre piso/parede e parede/teto e não foi encontrada em bom estado de
conservação e boas condições de higiene.
Na área de beneficiamento do leite, localizada na área de processo, foram
notadas três NC, sendo duas classificadas como de nível baixo, uma relativa ao
revestimento

inadequado

das

paredes,

outra

referente

a

padronizadora,

homogeneizador, que não apresentou estrutura adequada, já que o equipamento
possuía cantos mortos. A terceira NC dessa área foi classificada como de nível alto,
uma vez que refere-se a ausência de ralos sifonados e protegidos nessa área.
As duas últimas NC foram encontradas no local de armazenamento do produto
acabado, localizada na área de pós-processo, sendo uma classificada como de nível
baixo, já que trata-se da estrutura física do mesmo que não seguia os critérios mínimos
para atender as BFP. A outra NC foi classificada como de nível alto, pois a estrutura do
laboratório de controle de qualidade não estava adequada para realizar os ensaios
analíticos.
As NC específicas para cada processo identificadas nas zonas A e B, serão
apresentadas detalhadamente nos tópicos a seguir.

4.2.2.1 Processo Minas Frescal

Levando-se em consideração apenas as zonas A e B, foram encontradas oito
NC dentro da área de processo. A figura 18 apresenta de forma esquemática a
quantidade de NC em cada zona, assim como a classificação das mesmas nos níveis
alto, médio e baixo.
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Pré-Processo

Processo

Pós-Processo

NC nível baixo = 1
NC nível médio = 1
NC nível alto = 3

NC nível médio = 0
NC nível alto = 3

Figura 18: Agrupamento e classificação das NC na área de processamento do queijo minas frescal,
classificadas de acordo com as zonas de risco (A e B), no laticínio B. Fonte: Elaborado pela autora.
Legenda: Zona B – amarelo, zona A – vermelho.

Foram encontradas na área de processamento, dentro da zona A, um total de
2,6% de NC (N=3). Todas as NC observadas nessa zona foram classificadas como de
nível alto, uma referindo-se a irregularidades quanto ao armazenamento das formas e
caixas plásticas que haviam sido higienizadas e que seriam utilizadas para
acondicionar o produto acabado, pois o modo de armazenamento desses materiais não
respeitou a distância mínima de 30 cm do chão e também os materiais não estavam
armazenados em local isolado do fluxo de pessoas.
Os equipamentos utilizados na etapa de coagulação, repouso e agitação do
queijo minas frescal, não foram encontrados em bom estado de conservação, as soldas
encontradas nos equipamentos não eram soldas sanitárias, o que pode favorecer uma
possível contaminação.
Já a última NC considerada de nível alto foi evidenciada devido a inexistência de
um processo de higienização para o sistema de refrigeração, fato esse que pode
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contribuir para a proliferação de MOs através do ar e favorecer uma possível
contaminação generalizada.
Todas as NC apontadas na zona A contribuem para um maior risco de
contaminação, portanto tal zona recebe maior peso de relevância dentro da ferramenta
de auditoria, o que evidencia o fato de a zona A ter recebido menos NC que a zona C,
entretanto a porcentagem de risco resultante da zona A ser maior do que a da zona C.
Na zona B o total de porcentagem de NC foi de 1,97% (N=5). Foram observadas
NC em todas as classificações de risco, sendo uma NC classificada como de nível
baixo, já que refere-se a ausência de uma barreira sanitária para a entrada dos
materiais de embalagem na área produtiva. A NC classificada como de nível médio foi
evidenciada devido a inexistência de um fluxo produtivo organizado, linear e sem
cruzamento com outros processos.
As três NC classificadas como de nível alto foram identificadas devido as más
condições de conservação que a área de processamento foi encontrada, foi apontada a
ausência de solda sanitária nos equipamentos, os ralos foram encontrados com restos
de queijo e a não havia óculo de expedição, possibilitando assim o contado do produto
com outros processos.
A representação gráfica do desempenho das zonas que compreendem o
ambiente de processo do queijo minas frescal do laticínio B está ilustrada na figura 19.
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Figura 19: Porcentagem de conformidade com o “check list” obtida nas quatro zonas de
processamento do queijo minas frescal, do laticínio B. Consulte tabela o para identificação das zonas.
Fonte: Elaborado pela autora.

4.2.2.2 Processo Ricota

Levando-se em consideração apenas as zonas A e B, foram encontradas 13 NC
dentro da área de processo. A figura 20 apresenta de forma esquemática a quantidade
de NC em cada zona, assim como a classificação das mesmas nos níveis alto, médio e
baixo.
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Processo

Pré-Processo

Pós-Processo

NC nível baixo = 4
NC nível médio = 1
NC nível alto = 5

NC nível médio = 0
NC nível alto = 3

Figura 20: Agrupamento e classificação das NC na área de processamento da ricota, classificadas de
acordo com as zonas de risco (A e B), no laticínio B. Fonte: Elaborado pela autora. Legenda: Zona B
– amarelo, zona A – vermelho.

O total de NC encontrado em porcentagem na zona A foi de 2,6% (N=3), todas
as NC foram classificadas como de nível alto, onde foi evidenciado a que a estrutura
física, incluindo os equipamentos, liras e tanques que são utilizados na etapa de
coagulação, não foram encontrados em bom estado de conservação, as outras duas
NC evidenciadas referem-se as caixas e formas de PVC, que após terem sido
higienizadas são armazenadas de maneira incorreta, uma vez que a distância mínima
de 30 cm do chão não é respeitada, além de o material não ficar isolado do fluxo de
pessoas. As caixas utilizadas no processamento da ricota, para transportar o produto,
não são distintas das caixas para transporte das embalagens primárias e secundárias,
e para a expedição de produto acabado, portanto todos os apontamentos favorecem
uma possível contaminação cruzada.
Na zona B foi encontrado um total de 3,68% de NC (N=10). Quatro dessas NC
são classificadas como de nível baixo e referem-se a parte estrutural da área de
processamento. Foi evidenciado que o piso da área estava irregular, por não
apresentar declive apropriado para manter a área drenada, não havia cantos abaulados
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entre parede/piso e parede/teto. Não havia barreira sanitária para e entrada das
embalagens primárias e secundárias na área de processamento da ricota.
A única NC classificada como de nível médio, foi apontada no local de
armazenamento das embalagens primárias e secundárias dentro da área de
processamento, pois o local não apresenta dimensionamento adequado, não possui
área de circulação e não estava em bom estado de conservação.
As outras cinco NC encontradas na área de processo foram classificadas como
de nível alto e referem-se aos equipamentos, que não apresentaram bom estado de
conservação e de manutenção, pois as soldas verificadas não eram sanitárias, a
ausência de processos de higienização frequentes no sistema de ventilação artificial,
os ralos da área que não estavam protegidos e não era sifonados e a presença de
pedaços de queijo nos mesmos, sendo que os ralos da câmara fria e sala de envase
também estavam com restos de queijo. Todas essas NC favorecem uma possível
contaminação cruzada.
A representação gráfica do desempenho das zonas que compreendem o
ambiente de processo do queijo ricota do laticínio B está ilustrada na figura 21.

Figura 21: Porcentagem de conformidade com o “check list” obtida nas quatro zonas de
processamento da ricota, do laticínio B. Consulte tabela 9 para identificação das zonas. Fonte:
Elaborado pela autora.
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4.2.2.3 Processo Cottage

Levando-se em consideração apenas as zonas A e B, foram encontradas 10 NC
dentro da área de processo. A figura 22 apresenta de forma esquemática a quantidade
de NC em cada zona, assim como a classificação das mesmas nos níveis alto, médio e
baixo.

Pré-Processo

Processo

Pós-Processo

NC nível baixo = 4
NC nível médio = 1
NC nível alto = 5

NC nível médio = 0
NC nível alto = 0

Figura 22: Agrupamento e classificação das NC na área de processamento do queijo cottage,
classificadas de acordo com as zonas de risco (A e B), no laticínio B. Fonte: Elaborado pela autora
Legenda: Zona B – amarelo, zona A – vermelho..

Não foi encontrada NC na zona A do processo de manufatura do queijo cottage,
também nesse laticínio.
A zona B totalizou 4,73% de NC (N=10), quatro dessas NC são classificadas
como de nível baixo, pois referem-se a estrutura física da área de processo, uma vez
que no local o piso não estava com o declive apropriado para manter a área drenada,
não havia cantos abaulados entre parede/teto e parede/piso e as portas e janelas não
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estavam em bom estado de conservação. Não havia barreira sanitária para e entrada
das embalagens primárias e secundárias na área de processamento do queijo cottage.
A única NC classificada como de nível médio indica a falta de fluxo produtivo
ordenado, linear e sem cruzamento com as outras áreas de processo dos outros
queijos, podendo favorecer uma possível contaminação cruzada.
As outras cinco NC observadas são classificadas como de nível alto, já que
indicam a inexistência de um programa de higienização frequente para o sistema de
ventilação artificial e também do sistema de refrigeração, as instalações não estavam
em bom estado de conservação e os ralos da área além de não estarem protegidos e
sifonados, também estavam com restos de queijo.
A representação gráfica do desempenho das zonas que compreendem o
ambiente de processo do queijo cottage do laticínio B está ilustrada na figura 23.

Figura 23: Porcentagem de conformidade com o “check list” obtida nas quatro zonas de
processamento do queijo cottage do laticínio B. Consulte tabela 9 para identificação das zonas.
Fonte: Elaborado pela autora.
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4.3 Detecção da presença de Listeria nas amostras ambientais

Em cada laticínio foram coletadas 50 amostras de superfícies e 20 amostras de
ar ambiente que foram submetidas à pesquisa e/ou enumeração de L. monocytogenes.
Devido ao “layout” de cada laticínio e a avaliação feita sobre os possíveis focos de
contaminação, a distribuição do número de amostras de superfície é divergente entre
os laticínios A e B para as zonas A, B e C. Os resultados indicaram a ausência desse
patógeno no ambiente produtivo dos laticínios estudados. (Apêndices A a D)
Esses resultados são bastante interessantes, pois esperava-se encontrar
positividade para o patógeno, pelo menos nas superfícies da zona A. Esse resultado,
entretanto, é semelhante ao apresentado por BARANCELLI, et al. (2011), pois
verificaram que um dos três laticínios avaliados no estado de São Paulo, não
apresentou contaminação por L. monocytogenes. Eles creditaram esse fato ao laticínio
possuir programas de higienização além de controles adequados e alinhados com as
BPF.

4.4 Validação do “check list” com base nos resultados microbiológicos

Combinando-se os resultados obtidos com a auditoria com aqueles das análises
microbiológicas pode-se verificar que, para esses laticínios, o “check list” permitiu
avaliar o risco de presença de L. monocytogenes no ambiente de produção dos queijos
minas frescal, ricota e cottage.
O laticínio A foi classificado como apresentando baixo risco de contaminação
microbiológica, por esse patógeno, pois as linhas de processamento avaliadas tiveram
resultados superiores a 75% de conformidade com o “check list”’.

Considerando

somente a porcentagem de conformidade dos processos auditados, o queijo minas
frescal atingiu 84%, de ricota 85% e de cottage 91% de conformidade com o
questionário da ferramenta de auditoria, sendo tais resultados comprovados pelas
análises microbiológicas apresentadas nos Apêndices A. e B. A figura 24 apresenta
esquematicamente os resultados dos processos agrupados.
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Figura 24: Avaliação da porcentagem de conformidade com o “check list” para as diferentes linhas de
processamento avaliadas no laticínio A. Fonte: Elaborado pela autora.

O laticínio B também foi classificado como apresentando baixo risco de
contaminação por L. monocytogenes, pois as linhas de processamento avaliadas
também tiveram resultados superiores a 75% de conformidade com o “check list”.
Considerando somente a porcentagem de conformidade dos processos auditados, o
queijo minas frescal atingiu 85%, de ricota 80% e de cottage 94% de conformidade com
questionário da ferramenta de auditoria, sendo tais resultados comprovados pelas
análises microbiológicas apresentadas nos Apêndices B e D. A figura 25 apresenta os
resultados dos processos agrupados.
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Figura 25: Avaliação da porcentagem de conformidade com o “check list” para as diferentes linhas de
processamento avaliadas no laticínio B. Fonte: Elaborado pela autora.

Os laticínios tiveram resultados muito parecidos, com relação a frequência de
NC encontradas. Quando confrontamos o número de NC entre os laticínios, é possível
notar a proximidade numérica, porém quando avalia-se o número de NC de linha de
processamento auditada em cada laticínio, fica evidente que mesmo com o mesmo
número de NC (27) que ambos laticínios tiveram no processo do queijo ricota, por
exemplo, o laticínio A teve maior porcentagem de conformidade do que o laticínio B,
isso se dá pelo fato de o laticínio B ter mais NC na zona A do que o laticínio A. Como
os pontos de contato direto com o produto apresentam maior risco para uma possível
contaminação, dentro do processo de avaliação da ferramenta de auditoria, esses
pontos recebem maior peso , logo quanto mais NC houverem dentro da zona A maior
será o impacto negativo no resultado da auditoria., diminuindo assim a porcentagem de
conformidade do processo auditado.
Os quadros 1, 2 e 3, apresentam de forma resumida as NC verificadas em cada
laticínio posicionadas por zona (A a D) e nível de risco, os quadros indicam também
quais NC foram comuns para ambos laticínios.
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Área

Laticínio
A

Não Conformidade classificadas como de Nível baixo
Área externa: não possui pavimentação, não apresenta boas
condições de higiene e não está em bom estado de conservação.

X

Pré-Processo

X

X
X
X

X
X
X

Processo

X
X

X

Laticínio
B

X

Armazenamento de Produtos Químicos: instalações sem
dimensões adequadas, o modo de armazenamento não respeita a
distância mínima de 20 cm entre a parede e o piso.
Armazenamento de Embalagens: não estão estocadas de forma
adequada, não respeitando a distancia mínima 30 cm entre os
suportes (pallets/prateleiras) e o piso.
Armazenamento de Matéria-Prima: não possui dimensionamento
adequado, os materiais são estocados sem respeitar a distância
mínima de 30 cm.
As matérias-primas não são armazenadas com identificação legível e
contendo informações de segurança e categorias de risco.
Recebimento de Leite Cru: a área de recebimento do leite não
apresenta estrutura física adequada o piso não apresenta declive, a
área não está em boas condições de higiene e conservação
Armazenamento do Leite Cru: o piso não possui declive, não há
cantos abaulados entre parede/piso e parede/teto, o local não está
em bom estado de conservação.
A temperatura de estocagem do leite cru até a pasteurização não
respeita o máximo 5ºC
Área de Beneficiamento: não possui revestimentos adequados nas
paredes e no teto, não há cantos abaulados entre parede/piso e
parede/teto.
Equipamentos para Pasteurização do leite: a padronizadora e seus
acessórios não apresentam estrutura adequada, presença de pontos
mortos.
Área de Processamento Queijo Minas Frescal e Ricota: piso sem
declive, ausência de cantos abaulados entre parede/piso e
parede/teto.
Câmara de Viragem e Envase Queijo Minas Frescal e Ricota:
ausência de cantos abaulados entre parede/piso e parede/teto.
Embalagem Primária e Secundária Queijo Minas Frescal e Ricota:
não há barreira sanitária para entrada de embalagens no processo
produtivo.
Área de Processamento do Queijo Cottage: piso sem declive,
ausência de cantos abaulados entre parede/piso e parede/teto.
As portas e janelas da área de processamento do cottage não
estavam em bom estado de conservação.

X

X

X
X

X
X
X

Embalagem Primária e Secundária Queijo Cottage: não há barreira
X
sanitária para entrada de embalagens no processo produtivo.
Armazenamento do Produto Acabado: a estrutura física das
Pósinstalações não seguem critérios mínimos para atender às Boas
X
X
Processo
Práticas de Fabricação.
Quadro 1: NC de nível baixo recebidas por cada laticínio, divididas por área de pré-processo,
processo e pós-processo e zonas (B a D). Fonte: Elaborado pela autora. Legenda: Zona D – verde,
zona C – azul, zona B – amarelo.

O laticínio A teve no total 12 NC classificadas como de nível baixo, enquanto
que o laticínio B teve 10 delas. Os números estão muito próximos e como as NC de
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nível baixo apresentam baixo risco de contaminação, tais áreas não conformes não
apresentam muita relevância dentro do processo de avaliação da ferramenta de
auditoria, já que a zona D apresenta 0,5% de relevância e a zona C apresenta 19,5%
de relevância.

Laticínio
A

PréProcesso

X

Área Externa: não há banheiros e vestiários separados para
visitantes e funcionários, os banheiros não são de uso exclusivo
dos manipuladores de alimentos.

X

Área de Processamento do Queijo Minas Frescal: O fluxo de
produção de queijo minas frescal não é ordenado, linear e sem
cruzamento.

X

Área de Processamento da Ricota: O fluxo de produção da ricota
não é ordenado, linear e sem cruzamento.

X

Embalagem Primária e Secundária da Ricota: não existe um
bom dimensionamento estrutural para as áreas de embalagens
primária e secundária

Processo

Área

Não Conformidade classificadas como de Nível Médio

Laticínio
B

X

X

Área de Processamento do Queijo Cottage: O fluxo de produção
X
de queijo cottage não é ordenado, linear e sem cruzamento.
Quadro 2: NC de nível médio recebidas por cada laticínio, divididas por área de pré-processo,
processo e pós-processo e zonas (B e C). Fonte: Elaborado pela autora.
Legenda: Zona C – azul, zona B – amarelo.
X

Para as NC classificadas como de nível médio, o laticínio A apresentou cinco
enquanto que o laticínio B somou três dessas NC. O peso de tais NC para a ferramenta
de avaliação é maior do que o das NC classificadas como de nível baixo, portanto o
número de NC a partir de agora começa a ser mais impactante dentro do resultado final
de conformidade do laticínio com o “check list”.
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Área

Laticínio
A

Não Conformidade classificadas como de Nível Alto
Área de Processamento do Queijo Minas Frescal: as instalações não
apresentam boas condições de conservação/manutenção.

X

Não existe óculo de expedição na área de processamento do queijo
minas frescal.

X

X

Os ralos da área de elaboração da massa do queijo minas frescal não
estavam isentos de restos de queijo.

X

Os ralos da câmara de viragem e área de envase de processo do
queijo minas frescal não estavam isentos de restos de queijo.

X

Área de Processamento da ricota: as instalações não apresentam
boas condições de conservação/manutenção.

X

Não há higienização frequente no sistema de ventilação artificial, na
área de processamento da ricota.

X

X

Não existe óculo de expedição na área de processamento da ricota.
Os ralos da área de elaboração da massa da ricota não estão
protegidos e não são sifonados.

X

X

Os ralos da área de elaboração da massa da ricota não estavam
isentos de restos de queijo.

X

X

Os ralos da câmara de viragem e área de envase de processo da
ricota não estavam isentos de restos de queijo.

X

Área de Processamento do Queijo Cottage: as instalações não
apresentam boas condições de conservação/manutenção.

Processo

Laticínio
B

X

X

X

X

Não há higienização frequente no sistema de ventilação artificial, na
área de processamento do queijo cottage.

X

Os ralos da área de elaboração da massa do queijo cottage estão
protegidos e não são sifonados.

X

Os ralos da área de elaboração da massa do queijo cottage não
estavam isentos de restos de queijo.

X

Não existe procedimento de higienização para o sistema de
refrigeração, na sala de envase do queijo cottage.

X

Área de Processamento do Queijo Minas Frescal: a estrutura física
dos equipamentos e tanques, não estava em bom estado de
conservação e não possuíam soldas sanitárias.

X

As formas e caixas plásticas que haviam sido higienizadas e seriam
utilizadas para acondicionar o produto acabado não estão
posicionadas em local adequado, não respeitando distância mínima de
30 cm do chão e longe do fluxo de pessoas.

X

Não existe procedimento de higienização para o sistema de
refrigeração, na câmara de viragem e sala de envase do queijo minas
frescal.

X

As prateleiras e carrinhos para acondicionamento da massa do queijo
minas frescal, dentro da câmara de viragem, não respeitam a distância
mínima de 30 cm do piso.
Área de Processamento da Ricota: a estrutura física dos
equipamentos e tanques, não estava em bom estado de conservação
e não possuíam soldas sanitárias.

X

As formas e caixas plásticas que haviam sido higienizadas e seriam
utilizadas para acondicionar o produto acabado não estão
posicionadas em local adequado, não respeitando distância mínima de
30 cm do chão e longe do fluxo de pessoas.

X
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Não há distinção entre as caixas plásticas direcionadas para
processamento da ricota, para embalagens primárias e secundárias, e
para expedição do produto acabado.

X

X
Não existe planilha de controle da temperatura da ricota?
Quadro 3: NC de nível alto recebidas por cada laticínio, divididas por área de pré-processo, processo
e pós-processo e zonas (A e B). Fonte: Elaborado pela autora. Legenda: Zona B – amarelo, zona A –
vermelho.

O laticínio A teve nove NC classificadas como de nível alto, sendo que desse
total apenas três estão localizadas na zona A, que apresenta maior risco de
contaminação. Já o laticínio B somou 19 NC classificadas como de nível alto, mas
desse total seis estão localizadas na zona A.
As NC observadas dentro da zona A representam maior possibilidade de
contaminação, esta área possui 50% de relevância dentro da contabilização de NC da
ferramenta de auditoria. Sendo assim, quando observa-se o número total de NC do
processo do queijo ricota, para ambos laticínios há 27 NC, porém o laticínio B possui
mais NC dentro da zona A, fato esse que o fez ter 5% a menos de conformidade com o
“check list” quando comparado ao laticínio A.
Comparando todas as NC apontadas nos dois laticínios, pode-se perceber que
os problemas estruturais são comuns a eles, a falta de espaço para armazenamento
dos materiais, a ausência de cantos abaulados nas áreas, o mau armazenamento das
caixas plásticas transportadoras de produto, entre outras, contribuem para que o fluxo
produtivo esteja mal organizado e com cruzamento entre os processos.
A possibilidade de tornar mais acessível, simples e constante as auditorias
preventivas, auxilia os laticínios a ter maior entendimento sobre os pontos de melhoria
que são necessários e também na priorização das ações, uma vez que minimizando-se
o número de pontos não conformes, nas áreas da zona A, que entram em contato
direto com o produto, diminui-se o risco de uma possível contaminação.
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5 CONCLUSÃO
Frente aos resultados apresentados pode-se concluir que a ferramenta de
auditoria desenvolvida permite avaliar com segurança o risco da presença de Listeria
monocytogenes em laticínios.
A implementação e aderência às BPF são fundamentais para minimizar o risco
da presença do patógeno nos produtos produzidos.
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Apêndice A: Resultados microbiológicos das amostras de superfícies analisadas
do laticínio A.

A

Cortador ricota

Critério de
Listeria
Aceitação
monocytogenes
< 10 UFC/cm²
< 10 UFC/cm²

A

Mesa embalagem primária ricota

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Mesa câmara fria viragem / embalagem queijo minas frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Parte interna tanque 1 de produção do queijo minas frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Parte interna tanque 2 de produção do queijo minas frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Saída tanque 1 produção do queijo minas frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Parte externa tanque 1 produção queijo minas frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Pá 1 homogeneizadora queijo minas frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Pá 2 homogeneizadora queijo minas frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Forma PVC 1 queijo minas frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Forma PVC 2 queijo minas frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Caixa branca corredor queijo minas frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Grade para formas quejo minas frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Carrinho ricota - mesa enformadora

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Mesa enformadora ricota

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

parte interna tanque 2 de produção da ricota (tubulação)

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Parte interna tanque 1 de produção da ricota

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Pá homogeneizadora ricota

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Mexedor ricota

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Bico dosador envase Cottage

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Conexão linha de envase Cottage

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Pás cottage

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Fermenteira cottage

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Parte interna tanque (mistura da massa)produção de cottage

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Ralo / piso embalagem primária ricota

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Caixa pallet câmara fria ricota

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Piso câmara estacionária ricota

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Condensador evaporativo câmara estacionária ricota

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Ralo / piso câmara viragem queijo minas frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Porta de entrada sala de viragem queijo minas frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Caixa câmara de salga

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Condensador evaporativo câmara estacionária minas frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Porta saída minas frescal (estacionária para embalagem)

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Caixa vermelha corredor queijo minas frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Ralo 2 produção minas frescal / piso

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Ralo 3 produção minas frescal / piso

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Ralo / piso câmara estacionária queijo minas frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²
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B

Ralo embalagem primária queijo minas frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Ralo 1 produção minas frescal / piso

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Ralo / piso 1 produção ricota

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Ralo / piso 2 produção ricota (atrás do tanque)

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Óculo parte interna

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Ralo do óculo da parte externa

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Óculo parte externa (fora da sala da ricota)

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Ralo produção cottage

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

C

Pedilúvio entrada principal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

C

Bandeja branca corredor ricota (próximo da caixa piso)

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

C

Caixa pallet (ricota) sala de higienização de caixas

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

C

Suporte dos tubos (sala de higienização)

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

D

Bocal conexão com caminhão – Recebimento de Leite

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²
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Apêndice B: Resultados microbiológicos das amostras de ar ambiente
analisadas do laticínio A.
Critério de
Aceitação
< 1 UFC/cm²

A/B

Lado direito - Produção Queijo Minas Frescal

Listeria
monocytogenes
< 1 UFC/cm²

A/B

Lado esquerdo - Produção Queijo Minas Frescal

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

A/B

Lado direito - Câmara de Salga Queijo Minas Frescal

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

A/B

Lado esquerdo - Câmara de Salga Queijo Minas Frescal

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

A/B

Lado direito - Câmara Fria Queijo Minas Frescal

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

A/B

Lado esquerdo - Câmara Fria Queijo Minas Frescal

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

A/B

Lado direito - Embalagem Queijo Minas Frescal

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

A/B

Lado esquerdo - Embalagem Queijo Minas Frescal

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

A/B

Lado direito - Produção Ricota

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

A/B

Lado esquerdo - Produção Ricota

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

A/B

Total - Câmara Secagem Ricota

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

A/B

Total - Câmara Fria Ricota

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

A/B

Total - Embalagem primária Ricota

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

A/B

Total - Embalagem primária Cottage

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

C

Lado direito - Higienização de caixas

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

C

Lado esquerdo - Higienização de caixas

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

C

Total - Área de circulação dentro da produção

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

C

Total - Barreira sanitária

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

D

Ar ambiente externo entrada produção / recebimento leite

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

D

Ar ambiente externo entrada produção ricota

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²
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Apêndice C: Resultados microbiológicos das amostras de superfícies analisadas
do laticínio B.

A

Cano pasteurizador (pós pasteurização) - Pasteurização

Critério de
Listeria
Aceitação
monocytogenes
< 10 UFC/cm²
< 10 UFC/cm²

A

Tanque 4 – Produção Frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Tanque 5 – Produção Frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Mesa de viragem 1 – Produção Frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Mesa de viragem 2 – Produção Frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Forma minas frescal – Produçãp Frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Faca queijo minas – Produção Frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Caixa branca – Produção Frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Queijo mat. 1 – Produção Frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Rosca saída (tanque 5) – Produção Frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Tanque de soro (interna) – Produção Frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Tubulação envase cottage – Produção Cottage

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Funil envase cottage (interna) – Produção Cottage

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Conexão funil envase – Produção Cottage

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Embalagem vazia cottage – Produção Cottage

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Enformadeira enchedora – Produção Ricota

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Saída da ricoteira 1 – Produção Ricota

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Forma da ricota – Produção Ricota

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Tubulação linha de soro – Produção Ricota

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Mesa embalagem – Embalagem 1ª

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Parte interna tanque salga – Câmara Salga

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Parte interna ricoteira 1 – Produção Ricota

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Forma minas frescal 2 – Produção Frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Queijo mat. saída – Produção Frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Conexão saída silo 1 (registrado) – Produção Frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Bocal do tanque sem anel de vedação – Produção Frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

A

Lira cottage – Produção Cottage

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Cocho – Embalagem 1ª

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Ralo porta – Produção Frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Ralo sob mesa de viragem – Produção Frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Ralo canto da mesa de viragem – Produção Frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Rodo do carrinho transp. – Produção Frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Conexão tanque de soro – Produção Frescal

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Ralo próximo entrada – Produção Cottage

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Ralo tanque maturador – Produção Cottage

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Caixa cinza cottage – Produção Cottage

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Ralo sob chave máquina – Lavagem caixas sem contato

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²
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B

Forro sala lavagem 1 – Lavagem caixas sem contato

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Máquina Selovac – Embalagem 1ª

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Ralo fundo sala – Produção Ricota

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Caixa amarela – Produção Ricota

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Condensador – Câmara Salga

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Condensador – Câmara Viragem

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Prateleira ricota – Câmara Viragem

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Ralo porta câmaras – Corredor Entrada

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

B

Prateleira parmesão – Produção Parmesão Ralado

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

C

Moedor queijo ralado – Produção Parmesão Ralado

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

C

Caixa sem contato – Lavagem caixas sem contato

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

C

Pia lavagem de mãos – Barreira Sanitária

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²

D

Bocal conexão com caminhão – Recebimento de Leite

< 10 UFC/cm²

< 10 UFC/cm²
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Apêndice D: Resultados microbiológicos das amostras de ar ambiente
analisadas do laticínio B.

A/B

Sobre ralos laterais, mesa viragem – Produção Frescal

Critério de
Listeria
monocytogenes Aceitação
< 1 UFC/cm²
< 1 UFC/cm²

A/B

Total sobre os tanques – Produção Frescal

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

A/B

Total área do queijo maturado. – Produção Frecal

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

A/B

Sobre tanque lavagem caixas – Lavagem Caixas

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

A/B

Sobre tanques e enchedora – Produção Cottage

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

A/B

Sobre ralo porta – Produção Cottage

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

A/B

Total sala de estocagem – Produto Acabado

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

A/B

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

A/B

Sobre panela fundidora – Produção Ricota
Total corredor câmara de viragem – Corredor Câmara
Viragem
Total corredor sala estocagem produto acabado –
Estocagem Produto Acabado
Total câmara de viragem – Câmara Fria

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

A/B

Total câmara de salmoura – Câmara Fria

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

A/B

Total sala da ricota – Produção Ricota

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

A/B

Total sala de pasteurização – Pasteurização

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

C

Total entrada área de lavagem caixas – Lavagem Caixas < 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

C

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

C

Sobre máquina de lavagem – Lavagem Caixas
Total corredor embalagem e sobre caixas cinza –
Embalagem 1ª
Total área barreira sanitária – Barreira Sanitária

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

D

Pátio queijo ralado – Área Externa

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²

D

Recepção do leite – Área Externa

< 1 UFC/cm²

< 1 UFC/cm²
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