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O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. 

Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas 

admiráveis. 

José de Alencar 

 



 
 

 

RESUMO 

Um dos principais problemas para a indústria de queijos é a contaminação microbiológica que 

causa danos à saúde do consumidor. O controle no processo de produção do queijo deve ocorrer 

em toda a cadeia, iniciando no beneficiamento do leite até a embalagem e acondicionamento 

do queijo. Desse modo, a indústria deve apresentar um produto agradável ao consumidor, além 

de ser livre de qualquer contaminação tanto física, quanto microbiológica e química. Dentre as 

várias tecnologias usadas pela indústria na atualidade, pode-se destacar o uso do ozônio (O3) 

por sua versatilidade, sendo uma tecnologia promissora na área de alimentos. Além de sua 

ampla aplicabilidade, o uso de ozonização apresenta potencial antimicrobiano alternativo ao 

uso de outros sanitizantes comuns da indústria de alimentos. Objetivando a melhoria na 

qualidade microbiológica do queijo mussarela e do ambiente ao qual o queijo é exposto durante 

as etapas finais do seu processo produtivo, o presente estudo avaliou a efetividade da utilização 

de ozônio no queijo mussarela em diferentes apresentações (peças e fatiados). Avaliou-se ainda 

a influência de embalagem à vácuo e com atmosfera modificada por nitrogênio sobre o queijo 

mussarela fatiado. Por conseguinte, foram realizadas análises microbiológicas de queijos em 

peças e queijos fatiados, em ambas as embalagens, nos tratamentos controle e com ozonização. 

Foram realizados ensaios de pesquisa de coliformes totais (35°C), coliformes termotolerantes 

(45°C), Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Salmonella spp. conforme a 

legislação, bem como a pesquisa de bolores e leveduras, sendo essa última de extrema 

importância para o queijo em seu período de shelf life, mesmo que não seja exigida em 

legislação. Além disso, realizou-se a avaliação da efetividade do tratamento com ozônio sobre 

o ar ambiente das salas de salga, secagem, fatiamento e embalagem em que o queijo mussarela 

é exposto. Os resultados dos ensaios microbiológicos dos queijos tratados, quando comparados 

com o controle, evidenciaram a eficiência do ozônio no alimento, bem como os resultados da 

exposição ambiental. Quando avaliados estatisticamente, coliformes totais, Staphylococcus 

aureus e bolores e leveduras apresentaram diferença estatística (p<0,05) entre o tratamento com 

ozônio e o tratamento controle em todas as apresentações de queijo. Para os outros micro-

organismos pesquisados, sendo eles coliformes termotolerantes, Listeria monocytogenes e 

Salmonella spp, não houve diferença estatística entre o tratamento controle e o com uso de 

ozônio, tanto para queijo mussarela em peça, quanto para os queijos fatiados à vácuo e fatiados 

com injeção de nitrogênio. A técnica de sedimentação espontânea para pesquisa de bolores e 

leveduras, ao avaliar a ozonização nas salas das etapas finais do processo, demonstrou a 

eficiência do processo de uso do O3 durante o período pesquisado. Sendo assim, pode-se 

considerar que o processo de ozonização é microbiologicamente eficiente tanto no queijo 

mussarela em peça e fatiado, quanto nos ambientes finais do processamento em que este foi 

inserido. Outra consideração a ser apontada, de acordo com os resultados microbiológicos do 

queijo mussarela, tanto em peças quanto em fatiados, no geral foram satisfatórios, já que 

apresentaram contagens dentro dos limites exigidos pela legislação.  Nesse sentido, esses 

resultados também apontam a eficiência do controle de qualidade durante todas as etapas do 

processo produtivo do queijo mussarela estudado. 

 

Palavras-chave: ozonização, queijo mussarela, efeito antimicrobiano, análise microbiológica, 

exposição ambiental. 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Microbiological contamination, which causes damage to the health of the consumer, is one of 

the main problems for the cheese industry. The control in the cheese production process must 

happen throughout the chain, starting in the milk processing until the cheese packaging and 

wrapping. Thus, the industry must present a pleasant product to the consumer, besides being 

free of any physical and microbiological contamination. Among the various technologies 

currently used by the industry, it is possible to highlight the use of ozone (O3) for its versatility, 

being a technology with promising use in the food area. In addition to its wide applicability, the 

use of ozonization has an alternative antimicrobial potential to the use of other common 

sanitizers in the food industry. Aiming at improving the microbiological quality of mozzarella 

cheese and the environment to which cheese is exposed during the final stages of its production 

process, the present study evaluated the effectiveness of the ozone use in different presentations 

(pieces and sliced) of mozzarella cheese. We evaluated the influence of vacuum and modified 

nitrogen atmosphere packaging on the sliced mozzarella cheese. Therefore, microbiological 

analyses of piece and sliced cheeses were performed in both packagings in the control and 

ozone treatments. Research tests were conducted for total coliforms (35° C), thermotolerant 

coliforms (45° C), Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Salmonella spp. according 

to the legislation, as well as the research of molds and yeasts, the latter being extremely 

important for the cheese’s shelf-life period, even if not required by the legislation. In addition, 

the effectiveness of the ozone treatment on the ambient air of the salting, drying, slicing and 

packaging rooms, to which the mozzarella cheese is exposed, was evaluated. The results of the 

microbiological tests of treated cheeses, when compared with the control, showed the efficiency 

of ozone in the food, as well as the results of the environmental exposure. When statistically 

evaluated, total coliforms, Staphylococcus aureus, and molds and yeasts showed statistical 

difference (p<0.05) between the ozone and the control treatments in all cheese presentations. 

For the other microorganisms surveyed, being thermotolerant coliforms, Listeria 

monocytogenes and Salmonella spp, there was no statistical difference between the control and 

ozone treatments for pieced mozzarella cheese, as well as for vacuum and nitrogen-injection 

sliced cheeses. The spontaneous sedimentation technique for the research of molds and yeasts, 

when evaluating ozonization in the final-stage process rooms, demonstrated the efficiency of 

the O3 use process during the research period. Therefore, it can be considered that the 

ozonization process is microbiologically efficient both in the piece and sliced mozzarella 

cheese, as in the final processing environments in which it was inserted. Another consideration 

to be pointed out according to the microbiological results of pieced and sliced mozzarella 

cheese, which were in general satisfactory as they presented counts within the limits required 

by the legislation.  In this sense, these results also point to the quality control efficiency during 

all stages of the production process of the studied mozzarella cheese. 

 

Keywords: ozonization, mozzarella cheese, antimicrobial effect, microbiological analysis, 

environmental exposure. 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Fluxograma de processamento de queijo mussarela..................................................18 

Figura 2 - Plano de amostragem para o experimento com uso de ozônio....................................34 

Figura 3 - Resultados das contagens de coliformes totais em peças de queijo mussarela...........37 

Figura 4 - Resultados das contagens de coliformes totais em queijo mussarela fatiado embalado 

com atmosfera modificada por nitrogênio.................................................................................39 

Figura 5 - Resultados das contagens de coliformes totais em queijo mussarela fatiado embalado 

à vácuo.............................................................................................................................. .........40 

Figura 6 - Resultados das contagens de Staphylococcus aureus em peças de queijo 

mussarela.................................................................................................................... ...............42 

Figura 7 - Resultados das contagens de Staphylococcus aureus em queijo mussarela fatiado 

embalado com atmosfera modificada por nitrogênio.................................................................43 

Figura 8 - Resultados das contagens de Staphylococcus aureus em queijo mussarela fatiado 

embalado à vácuo......................................................................................................................44 

Figura 9 - Resultados das contagens de bolores e leveduras em peças de queijo mussarela.......45 

Figura 10 - Resultados das contagens de bolores e leveduras em queijo mussarela fatiado 

embalado com atmosfera modificada por nitrogênio.................................................................47 

Figura 11 - Resultados das contagens de bolores e leveduras em queijo mussarela fatiado 

embalado à vácuo......................................................................................................................48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Cronograma de análises microbiológicas.................................................................34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Resultados da avaliação de exposição do ar ambiente ao ozônio por técnica de 

sedimentação em placas de meio de cultura para bolores e leveduras........................................51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

O3 Ozônio 

UHT Ultra High Temperature 

pH Potencial Hidrogeniônico 

Bé Graus de Baumé 

CO2 Dióxido de Carbono 

N2 Dinitrogênio 

POP Procedimento Operacional Padrão 

PPHO Procedimento Padrão de Higiene Operacional 

DTA Doença Transmitida por Alimento  

NaCl Cloreto de Sódio 

PDA Potato-Dextrose-Agar 

BPF Boas Práticas de Fabricação 

APPCC Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO………………………..........………………………………………….....12 

2. OBJETIVOS……………………………..….........…………………………………….....14 

2.1 OBJETIVO GERAL……………………......…………………………………………......14 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS…………..…….......…………………………………….....14 

3. REFERENCIAL TEÓRICO…………………….........……………………………….....15 

3.1 O QUEIJO NO MERCADO NACIONAL……………........…………………………......15 

3.2 DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE QUEIJO…………........………………………...15 

3.3 QUEIJO MUSSARELA…………………………………………......….…………….......17 

3.3.1 Histórico……………………..…………………………………….......…………….....17 

3.3.2 Etapas do processo produtivo………………………………………….......……….....18 

3.3.2.1 Recebimento de matéria-prima…………………………………......…………………….....19 

3.3.2.2 Descarregamento e resfriamento………………………....………......………………….....19 

3.3.2.3 Estocagem………………………………………………………………...…….......………....19 

3.3.2.4 Pasteurização (pré-aquecimento, clarificação, padronização e pasteurização)...........19 

3.3.2.5 Aquecimento e adição de ingredientes…………….......…………....………..………….....20 

3.3.2.6 Coagulação, corte e retirada do soro…….......…………………....……………………….20 

3.3.2.7 Secagem do grão e drenagem……………….......………....………............................…...20 

3.3.2.8 Filagem………………………………………......……....……....………………………….....21 

3.3.2.9 Enformagem…………………………………...…….......……....…………………………....21 

3.3.2.10 Salga……………………………………………....…........…....………………………….....21 

3.3.2.11 Secagem…………....………………………...…….......……....………………………….....22 

3.3.2.12 Fatiação/Embalagem………………………...............…......……………………………...22 

3.3.2.13 Acondicionamento, estoque e expedição………………………....….......………………..22 

3.3.3 Pontos críticos de controle no processo produtivo…………….......……………….....22 

3.4 CONTROLE DE QUALIDADE NA PRODUÇÃO DE QUEIJO…………........………...23 

3.4.1 Grupo coliformes……………….......……………………….………………………....24 

3.4.2 Staphylococcus aureus………………………….......…....….………………………....25 

3.4.3 Salmonella spp.………………………………...…….......….……………………….....26 

3.4.4 Listeria monocytogenes……………………………...........….…………....…...……....27 

3.4.5 Bolores e leveduras…….......………………………..........….…………....…...……....27 

3.5 UTILIZAÇÃO DE OZÔNIO COMO ANTIMICROBIANO..............…………………....29 

3.5.1 Geração do ozônio e modo de ação…………..……..........….…………....…...…….....29 



 
 

 

3.5.2 Efeito antimicrobiano…….......……………...……..........….…………....…...…….....30 

3.5.3 Aplicabilidade……....................……………...……..........….…………....…...……....31 

4. MATERIAIS E MÉTODOS…….......……………...….........….…………....…...……....33 

4.1 GERADOR DE OZÔNIO....................................................................…………………...33 

4.2 PLANO DE AMOSTRAGEM.............................................................…………………...33 

4.3 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS........................................................………………....34 

4.4 EXPOSIÇÃO AMBIENTAL...................................................................………………...36 

4.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS..................................................................………………...36 

5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO…….......……………...…...........………....…...……....37 

5.1 COLIFORMES TOTAIS.........................................................................………………....37 

5.2 STAPHYLOCOCCUS AUREUS..............................................................………………....41 

5.3 BOLORES E LEVEDURAS....................................................................………………...45 

5.4 DEMAIS MICRO-ORGANISMOS ANALISADOS......................................…………....49 

5.5 EXPOSIÇÃO AMBIENTAL...................................................................………………...50 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....................……………...…...........………....…...……....53 

REFERÊNCIAS…….....................................……………...…...........………....…...……....54 

APÊNDICE……....................................……………...…...........…........……....…...…….....59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A indústria de alimentos busca novas tecnologias e inovações que possam servir como 

alternativas para produzir alimentos mais seguros (CAVALCANTE et al., 2014). Nesse 

contexto, além de alimentos mais seguros, a indústria segue a tendência dos consumidores que 

buscam, cada vez mais, por alimentos processados que mantenham sua integridade e que sua 

composição seja minimamente afetada pelo processo industrial, mantendo ao máximo suas 

características (BRODOWSKA, et al., 2017). 

Para a indústria de laticínios, um dos principais e recorrentes problemas é a 

contaminação microbiológica, a qual pode causar sérios danos à saúde do consumidor, além de 

danos financeiros e operacionais à indústria. Portanto, a boa qualidade microbiológica do leite, 

seja ele pasteurizado ou cru, é fundamental para a qualidade dos produtos até o final de sua vida 

de prateleira (VARGA; SZIGETI, 2016; ETGES, 2011).  

Entre vários derivados, o queijo é um dos produtos lácteos de alto consumo. Um em 

cada três brasileiros costuma ter queijo em sua alimentação. Seu consumo e, consequente, sua 

produção são de essencial importância para a indústria de exportação e o mercado interno 

brasileiro (EMBRAPA, 2019).  

Para isso, o controle no processo de produção do queijo deve ocorrer desde o 

beneficiamento do leite até a embalagem e acondicionamento do produto final. Desse modo, a 

indústria deve apresentar um produto nutricionalmente e sensorialmente agradável ao consumo, 

além de ser livre de quaisquer contaminações física e, principalmente, microbiológica e química 

(OLIVEIRA, et al., 2017; FAGNANI, et al., 2013). 

    Para que a indústria láctea cumpra o estabelecido na legislação vigente, mantendo a 

qualidade física e microbiológica de queijos e outros derivados, faz-se necessário o uso de 

tecnologias como mecanismo de controle microbiológico, principalmente. No que diz respeito 

à queijos, o processamento, a manipulação e a exposição das peças ao ambiente são fatores 

agravantes na manutenção das características dos mesmos (SANTOS; ROZA, 2010; 

OLIVEIRA, et al., 2017). 

Dentre as várias tecnologias usadas na atualidade pela indústria, pode-se destacar o uso 

do ozônio (O3) por sua versatilidade, sendo uma tecnologia com uso promissor na área de 

alimentos (PANDISELVAM, et al., 2018; JERMANN et al., 2015). O O3 pode ser utilizado no 

processamento, na qualidade microbiológica, na sanitização, no armazenamento e em muitas 
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outras aplicações para garantir a qualidade dos alimentos durante a vida de prateleira 

(BRODOWSKA, et al., 2017). 

De acordo com o mapeamento realizado por Silva e Silva (2019), o O3 tem sido tratado 

como um antimicrobiano, responsável também pela desinfecção e sanitização de alimentos e 

ambientes industriais. Na indústria de alimentos tem as mais variadas utilizações, apresentando 

potencial antibactericida, antifúngico, antiparasitário e antiviral, ampliando sua aplicabilidade 

(PANDISELVAM, et al., 2018).  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Verificar a eficiência do uso do ozônio na qualidade microbiológica de queijos tipo 

mussarela. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Aplicar ozônio no ambiente de processo e embalagem do queijo mussarela; 

● Avaliar a qualidade microbiológica em peças de queijo mussarela; 

● Avaliar a influência das embalagens a vácuo e com injeção de nitrogênio no 

desenvolvimento de micro-organismos em queijo mussarela fatiado; 

● Avaliar a eficiência do ozônio no controle microbiológico no ambiente onde o queijo é 

exposto. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 O QUEIJO NO MERCADO NACIONAL 

 

O faturamento da indústria de beneficiamento do leite cresceu cerca de 4% no ano de 

2017 em relação ao ano anterior, representando 70,2 bilhões de reais e o setor leiteiro perdeu, 

em questão de faturamento, apenas para o setor de carnes. O consumo de leite e produtos lácteos 

também obteve aumento considerável nos últimos anos, sendo o queijo o produto mais 

consumido pelos brasileiros, representando um aumento de 56% no consumo do produto, de 

acordo com indicadores apresentados pela Embrapa (2019). 

O queijo se destaca no volume consumido e, consequentemente, no valor de vendas. No 

ano de 2016, as vendas chegaram à marca de 785 mil toneladas, superando o leite longa vida 

(UHT), que foi considerado o derivado lácteo com maior valor de venda no mesmo ano 

(EMBRAPA, 2019).  

Em consequência ao aumento no consumo de queijos pelos brasileiros, houve um 

aumento na importação, sendo um dos produtos lácteos mais importados no país. Além disso, 

o queijo brasileiro também tem participação nas exportações de lácteos. Acredita-se que o 

crescimento no consumo desse lácteo deve-se às mudanças de hábitos alimentares, bem como 

ao acréscimo do poder aquisitivo dos brasileiros (EMBRAPA, 2019; ZACARCHENCO, et al., 

2011). 

Aliado às tendências alimentares e ao maior poder de compra, o mercado interno de 

queijos apresentou mudanças, expandindo o consumo de queijos especiais como provolone e 

brie, além de queijos com reduzida quantidade de gordura, como a ricota e o queijo Minas 

frescal. Entretanto, os queijos mais populares e consumidos pelos brasileiros, principalmente 

de baixa renda, continuam sendo o queijo mussarela e o prato (ZACARCHENCO, et al., 2011). 

 

3.2 DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE QUEIJO 

 

No Brasil, o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade dos Queijos - RTIQ 

(BRASIL, 1996) define queijo como sendo o produto fresco ou maturado que se obtém por 

separação parcial do soro do leite ou leite reconstituído (integral, parcial ou totalmente 

desnatado), ou de soros lácteos coagulados pela ação física do coalho, de enzimas específicas, 
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de bactéria específica, de ácidos orgânicos, isolados ou combinados, com ou sem agregação de 

substâncias alimentícias e/ou especiarias, e/ou condimentos, aditivos especificamente 

indicados, substâncias aromatizantes e matérias corantes.  

Além disso, a legislação trata o queijo fresco como o que está pronto para o consumo 

logo após sua fabricação e o queijo maturado, o que sofreu trocas bioquímicas e físicas 

necessárias e características de acordo com a variedade de queijo. O Anexo I do regulamento 

trata, ainda, sobre as classificações dos queijos, de acordo com a matéria gorda, umidade e 

tratamentos (BRASIL, 1996). 

Pelo conteúdo de matéria gorda no extrato seco, os queijos classificam-se em: 

- Extra Gordo ou Duplo Creme: quando contém o mínimo de 60%; 

- Gordos: quando contém entre 45,0 e 59,9%; 

- Semigordo: quando contém entre 25,0 e 44,9%; 

- Magros: quando contém entre 10,0 e 24,9%; 

- Desnatados: quando contém menos de 10,0%. 

Já pelo conteúdo de umidade, as classificações dos queijos são: 

- Queijo de baixa umidade (geralmente conhecidos como queijo de massa dura): 

umidade de até 35,9%; 

- Queijos de média umidade (geralmente conhecidos como queijo de massa semidura): 

umidade entre 36,0 e 45,9%; 

- Queijos de alta umidade (geralmente conhecido como de massa branda ou "macios"): 

umidade entre 46,0 e 54,9%; 

- Queijos de muita alta umidade (geralmente conhecidos como de massa branda ou 

"mole"): umidade não inferior a 55,0%. 

Quando submetidos ou não a tratamento térmico logo após a fermentação, os queijos de 

muita alta umidade se classificarão em:  

- Queijos de muita alta umidade tratados termicamente; 

- Queijos de muita alta umidade. 
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3.3 QUEIJO MUSSARELA  

3.3.1 Histórico 

 O queijo mussarela é o mais conhecido tanto no Brasil, quanto no mundo todo. 

Originalmente da região sul da Itália, foi popularizado pelo uso na produção de pizzas. O 

termo/nome Mozzarella deriva do verbo mozzare que, em italiano significa rasgar, ou seja, 

indicando que esse tipo de queijo é de massa filada (TUNICK, 2014). 

 Em sua forma original, o queijo mussarela é produzido a partir do leite de búfala. 

Entretanto, na América, sua produção é feita com leite de vaca, o que possibilitou sua maior 

disseminação. No Brasil, o queijo mussarela foi introduzido com a chegada da imigração 

italiana, entre os anos de 1860 e 1890 (EVANGELISTA, 2013).  

 De acordo com Barrett (2014), o queijo mussarela/mozzarella pode ter variações, como 

mozzarella di bufala, mozzarella fior di latte, mozzarella burrata, dentre tantas outras formas. 

Isso ocorreu pela expansão que esse tipo de queijo teve pelo seu uso na produção de pizzas na 

Itália e, posteriormente, em todo o mundo (TUNICK, 2014). 

 Segundo Evangelista (2013), o queijo mussarela foi acidentalmente concebido. Isso 

ocorreu quando uma coalhada de queijo caiu em um balde de água quente em uma fábrica de 

queijos, na região de Nápolis, na Itália.  

3.3.2 Etapas do processo produtivo 

O conhecimento do processo produtivo do alimento torna-se essencial para que o controle 

de qualidade seja efetivo em cada etapa e para que, no final do processo, o produto esteja 

conforme o seu RTIQ, sendo seguro e atendendo as características sensoriais que o consumidor 

busca ao procurar esse produto para consumo. Sendo assim, a Figura 1 apresenta o fluxograma 

de processamento do queijo mussarela, bem como o detalhamento dos procedimentos em cada 

etapa. 
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FIGURA 1. Fluxograma de processamento de queijo mussarela. 
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Fonte adaptado: ALTISSIMO, 2016; NASCIMENTO, 2019. 



19 
 

 

3.3.2.1 Recebimento de matéria-prima 

Saindo da pesagem, o caminhão vai para a plataforma de recebimento, onde são 

coletadas amostras de cada compartimento e encaminhadas para análises físico-químicas no 

laboratório. O leite dos tanques é analisado conforme o procedimento, seguindo metodologias 

padronizadas e aprovadas pelo Ministério da Agricultura (FRACASSO; PFÜLLER, 2014; 

BRASIL, 2011).  

3.3.2.2 Descarregamento e resfriamento 

Estando aprovado pelo controle de qualidade, o leite é descarregado através de 

mangueiras e bomba sanitária, passando por filtro para retenção de sujidades mais grosseiras e 

encaminhado para o resfriador a placas, no qual é resfriado a temperatura de 1 a 5°C e 

encaminhado para os silos de armazenamento (ALTISSIMO, 2016; BRASIL, 2011).  

3.3.2.3 Estocagem  

 O leite cru refrigerado é armazenado em silos isotérmicos, os quais impedem a troca 

térmica com o meio externo (ALTISSIMO, 2016). 

3.3.2.4 Pasteurização (pré-aquecimento, clarificação, padronização e pasteurização) 

No processo de pasteurização, o leite é pré-aquecido entre 40 e 50°C, permitindo assim 

melhor eficiência na separação da gordura, bem como, a remoção das impurezas que 

compreendem a clarificação do leite, que ocorre junto a centrífuga, com descarga automática 

(FRACASSO; PFÜLLER, 2014; NASCIMENTO, 2019).  

A padronização da gordura é realizada em desnatadeira mecânica onde, devido a força 

centrífuga, ocorre a operação unitária de separação líquido-líquido. A quantidade de gordura 

que se deseja manter no leite a ser desnatado é controlada pelo dispositivo da desnatadeira 

(FRACASSO; PFÜLLER, 2014). Para controle do teor de gordura do leite é realizado 

periodicamente análise físico-químicas no laboratório. 

A pasteurização é o processo que consiste na eliminação de micro-organismos 

patogênicos e redução da carga microbiana total, especialmente micro-organismos 

deteriorantes. Normalmente se elimina as bactérias GRAM-negativas, pois são mais sensíveis 

quando comparadas as GRAM-positivas. Na etapa de pasteurização, o leite atinge temperatura 
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de 72ºC a 76°C, com tempo de retardo de 15 segundos (MELO, 2015; ALTISSIMO, 2016; 

NASCIMENTO, 2019).  

De acordo com a legislação vigente (BRASIL, 2011), após atingir a temperatura de 

pasteurização no tempo de retardo, o leite é resfriado a uma temperatura de 1 a 5°C, sendo esta 

considerada a temperatura de saída da pasteurização. 

3.3.2.5 Aquecimento e adição de ingredientes 

 O leite pasteurizado é enviado para os tanques de produção de queijo, onde o processo 

segue e o leite é aquecido a 32°C, através da camisa de aquecimento do tanque (MELO, 2015; 

FRACASSO; PFÜLLER, 2014).  

Durante o aquecimento, conforme descrito por Melo (2015), são adicionados o cloreto 

de cálcio, o fermento lácteo termofílico e o coalho líquido em proporções de acordo com o 

volume de leite do tanque. O coalho deve ser adicionado à 32ºC - 35°C e a temperatura deve 

permanecer nessa faixa durante a coagulação. 

3.3.2.6 Coagulação, corte e retirada do soro 

 Após a adição do coalho e transcorrido o tempo de ação e formação do coágulo, ocorre 

o corte da massa, que é realizado com as liras verticais e horizontais do tanque de produção de 

queijo. O sistema de corte no tanque é automático, com velocidade agitação constante, até a 

obtenção de grãos. Deixa-se repousar até precipitar e retirar 20% da quantidade de soro 

(ALTISSIMO, 2016; MELO, 2015). 

3.3.2.7 Secagem do grão e drenagem 

 A temperatura da massa é elevada até 40ºC-45°C para iniciar o segundo corte por mais 

30 minutos ou até o grão da coalhada atingir consistência firme. Após a verificação do ponto, a 

massa segue para a dreno-prensa e efetuar a segunda dessoragem (NASCIMENTO, 2019).  

Terminada a prensagem, a massa é cortada em blocos de forma manual e colocada em 

caixas plásticas pré-higienizadas e forradas com pano de retenção específico, onde ficam em 

descanso até atingir potencial hidrogeniônico (pH) específico para o queijo mussarela, em torno 

de 4,80 a 5,10. Após atingir o padrão, a massa segue para seu processo de filagem 

(ALTISSIMO, 2016; FRACASSO; PFÜLLER, 2014). 
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3.3.2.8 Filagem 

 A filagem consiste na abertura das caseínas por meio do calor, ligadas por pontes de 

cálcio. Através de força mecânica realizada neste procedimento, ocorre o rompimento dessas 

ligações de proteínas, resultando na formação de uma estrutura fibrosa (NASCIMENTO, 2019).  

A massa é filada em um sistema fechado do maquinário específico, conhecido como 

filadeira monobloco. Através de injeção direta de vapor a 65°C, ocorre a ação mecânica sobre 

a massa através da rosca sem fim da filadeira. Para conclusão dessa etapa com sucesso, é 

realizado um teste no qual a massa deve espichar facilmente sem arrebentar (ALTISSIMO, 

2016; MELO, 2015). 

 O sorbato de potássio é adicionado ao produto nesta etapa, na concentração definida na 

fórmula registrada para o queijo mussarela junto ao órgão fiscalizador. É um sal de potássio do 

ácido sórbico, conservante fungicida e bactericida, inibidor de crescimento de bolores e 

leveduras, amplamente utilizado como conservante (BRASIL, 1996). 

3.3.2.9 Enformagem 

Ao sair da filadeira, a massa é encaminhada diretamente para a enformagem a uma 

temperatura de 55°C. A massa sai da tubulação e é pressionada para as formas por um processo 

automático. O queijo fica nas formas até moldar e então é encaminhado para o tanque de 

resfriamento com temperatura de 6ºC a 8°C, liberando o queijo da forma. Desse tanque, as 

peças são enviadas através de esteira para a hidrovia contendo salmoura gelada. As formas 

voltam para a etapa de filagem e enformagem, mas antes passam por um túnel de higienização 

com água quente (NASCIMENTO, 2019). 

3.3.2.10 Salga 

A salga tem ampla influência no sabor, controle de desenvolvimento microbiano, 

regulagem de processos bioquímicos, físico-químicos e durabilidade. O preparo da salmoura 

consiste em uma solução aquosa pasteurizada, contendo cloreto de sódio (cerca de 20%) em 

água potável. A temperatura, densidade (16 a 18 Bé) e pH da salmoura são controladas 

diariamente (SILVA, 2017; GUIMARÃES, 2012). 

As peças de queijo são dispostas na hidrovia de salmoura com temperatura controlada 

entre 0ºC e 7°C. O queijo permanece imerso na solução de salga durante 12 a 24 horas 

(FRACASSO; PFÜLLER, 2014; ALTISSIMO, 2016). 
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3.3.2.11 Secagem 

Após o processo de imersão na salmoura, as peças de queijo são encaminhadas de forma 

manual para a câmara de secagem, onde ficam expostos em prateleiras a temperatura de 0ºC a 

12°C, com umidade relativa do ar em torno de 70%, por 12 a 24 horas (FRACASSO; 

PFÜLLER, 2014; NASCIMENTO, 2019). 

3.3.2.12 Fatiação/Embalagem 

A embalagem de peças inteiras e fatiadas ocorre através da termoformação, que consiste 

na injeção de calor no filme plástico junto ao molde seguido de resfriamento com ar. Após a 

formação do fundo, o queijo é acondicionado na embalagem e é encaminhado para a colocação 

da tampa, a qual já está disponibilizada na máquina em forma de filme. O filme da tampa é 

soldado no fundo, com corte automático feito pela máquina (MELO, 2015). 

Antes da solda na tampa, a máquina faz o vácuo na embalagem de peças inteiras e a 

injeção ou não de CO2 e N2 no queijo fatiado, promovendo uma atmosfera modificada do 

produto. Para o queijo mussarela, que possui alta umidade, a atmosfera modificada na 

embalagem do produto em sua forma fatiada pode auxiliar no processo de separação de fatias 

ao ser consumido (SILVA, 2016).  

3.3.2.13 Acondicionamento, estoque e expedição 

O produto embalado é destinado ao acondicionamento em embalagem secundária, no 

caso, caixas de papelão. Em paletes, o queijo é encaminhado para as câmaras de estocagem, 

onde permanece até a expedição em temperatura entre 0ºC e 10°C (FRACASSO; PFÜLLER, 

2014; NASCIMENTO, 2019). Após o produto ser submetido a análises físico-químicas e 

microbiológicas de liberação, ocorre a expedição em que o queijo é transferido até veículo com 

temperatura controlada. 

3.3.3 Pontos críticos de controle no processo produtivo 

A identificação dos pontos de controle é baseada em critérios físicos, químicos e 

biológicos, em cada etapa do processamento de cada alimento, conforme exemplo de APPCC 

de queijo mussarela do quadro presente no Apêndice. Além de identificar o tipo de perigo, é 

necessário apresentar uma justificativa para este, bem como a severidade e o risco. Ainda se faz 

necessário identificar limites, registros e formas de monitoramento além de ações corretivas 
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que devem ser tomadas em caso de não conformidade (NASCIMENTO, 2019; ZANIOLO, 

2015). 

3.4 CONTROLE DE QUALIDADE NA PRODUÇÃO DE QUEIJO 

Para Forsythe (2013), análises realizadas apenas no produto final não garantem um 

produto seguro para consumo, havendo a necessidade de implementação de outros métodos de 

controle. A Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC pode ser considerado 

um dos métodos aliado das análises microbiológicas do produto acabado, já que colabora para 

a prevenção da entrada de patógenos no processo de produção. 

A identificação dos pontos críticos de controle da linha produtiva de um alimento 

possibilita à indústria um melhor domínio dos riscos e das possíveis ações corretivas. Além 

disso, muitos dos riscos podem ser diminuídos ou extintos após a análise e identificação, devido 

a mudanças em procedimentos ou até em fluxograma de processo (GUIMARÃES, 2012; 

ZANIOLO, 2015).  

Para garantir a excelência de um queijo é necessário que se mantenha a qualidade desde 

a matéria-prima (NASCIMENTO, 2019). Para o queijo mussarela, as características do leite, 

bem como dos outros ingredientes, têm relação direta não só com a qualidade, mas também 

com sua produtividade (FRACASSO; PFÜLLER, 2014; MENDES, 2015).  

Além da qualidade de matéria-prima, o uso de conservantes - sorbato de potássio no 

caso do queijo mussarela -, o controle do binômio tempo e temperatura das etapas produtivas, 

a atividade de água e o pH adequado são essenciais para a garantia da excelência dos queijos. 

Isso reflete diretamente nos perigos encontrados na análise de APPCC (FORSYTHE, 2013). 

Os riscos biológicos são os mais susceptíveis quanto à qualidade da matéria-prima, bem 

como dos procedimentos adotados no fluxograma. Para isso, muitas empresas fazem uso dos 

POP’s (Procedimentos Operacionais Padrão) e os PPHO’s (Procedimentos Padrões De Higiene 

Operacionais) para manter ao máximo a uniformidade e qualidade na linha de produção dos 

queijos (GUIMARÃES, 2012; NASCIMENTO, 2019; FORSYTHE, 2013). 

Como pode ser observado no quadro disposto no Apêndice do documento, os perigos 

biológicos apresentam riscos em todas as etapas do processamento do queijo mussarela, 

podendo afetar diretamente nas características do produto acabado, bem como na vida de 

prateleira. Muitos dos perigos identificados podem ser corrigidos, entretanto, em virtude da sua 
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composição, o queijo é uma fonte potencial para micro-organismos deteriorantes e patogênicos 

(FAGNANI, 2013; CASTRO, et al., 2012). 

A indústria láctea faz uso de diversos métodos de avaliação de qualidade tanto dos 

queijos, quanto da linha de processamento e higienização, com o intuito de manter os padrões 

exigidos pela legislação e, na atualidade, pelos consumidores (SANTOS; ROZA, 2010). A 

avaliação microbiológica está presente na rotina da indústria de queijos como um dos principais 

métodos de controle dos perigos biológicos (OLIVEIRA, 2017; CASTRO, et al., 2012). 

A Portaria nº 146 define os critérios microbiológicos dos queijos segundo o conteúdo 

de umidade do mesmo. O queijo mussarela se encaixa nos requisitos de queijos com umidade 

média, entre 36% e 45,9%. Nesse caso, os critérios microbiológicos de análise para aceitação 

de um lote de queijo mussarela são as análises do grupo coliformes, os coliformes a 30ºC (totais) 

e coliformes a 45ºC (termotolerantes), além de Staphylococcus coagulase positiva, Salmonella 

spp. e Listeria monocytogenes (BRASIL, 1996).   

Na Portaria nº 364, específica para queijo mussarela, a análise microbiológica de 

coliformes a 45ºC (termotolerantes) não faz parte dos critérios exigidos (BRASIL, 1997). 

Entretanto, a Portaria nº 364 foi alterada em 2018 com a Portaria nº 837, a qual estabelece, 

desde então, critérios para análise microbiológica de coliformes termosensíveis (BRASIL, 

2018).  Além disso, os bolores e leveduras também são utilizados pela indústria como parâmetro 

microbiológico de qualidade do queijo, principalmente durante sua vida de prateleira. 

3.4.1 Grupo coliformes  

São conhecidos como bactérias formadoras de gases que, normalmente, são 

responsáveis pela acidificação de leite e derivados, pois são aeróbios ou aeróbios facultativos e 

capazes de fermentar a lactose (ETGES, 2011). Além disso, são micro-organismos indicadores 

quanto à questão sanitária e de eficiência de higienização, visto que tem origem fecal e do trato 

intestinal humano (CARVALHO, 2010; CASTRO, et al., 2012).  

O grupo compreende os coliformes totais que se desenvolvem em 24 a 48 horas, com 

uma faixa de temperatura de 35ºC e os coliformes termotolerantes ou fecais, que se 

desenvolvem e fermentam a lactose na faixa de 45ºC em 24 horas (FORSYTHE,2013). Os três 

principais gêneros desse grupo são Escherichia, Enterobacter e Klebsiella, sendo as duas 

últimas de origem não fecal, porém a mais conhecida é do gênero Escherichia, a E. coli 

(SILVA, et al., 2017). 



25 
 

 

Para Fagnani (2013), no queijo mussarela, os coliformes totais são provavelmente 

incorporados no queijo pelos utensílios usados na coagulação da massa, assim como a 

Escherichia coli. Já nas etapas de filagem, salga e maturação, há a redução de contagem de 

coliformes e outros micro-organismos, tornando o queijo seguro para embalagem e consumo. 

Essa redução na multiplicação de coliformes nessas etapas se deve às características 

físico-químicas que o queijo mussarela adquire, tais como o pH que sofre uma queda brusca, 

tornando a multiplicação microbiana inviável para os coliformes (SILVA, 2016). Além disso, 

o desfavorecimento do crescimento desse grupo de patógenos formadores de gás em etapas 

cruciais como a filagem e enformagem, tem relação direta com a formação de orifícios 

indesejados no queijo, diferentemente de olhaduras (OLIVEIRA, 2017). 

A presença de coliformes em uma determinada matéria-prima ou até mesmo no 

ambiente pode evidenciar a possibilidade de contaminação por outros enteropatógenos de 

origem tanto fecal como ambiental (OLIVEIRA, 2017; FAGNANI, 2013). A Escherichia coli, 

uma das bactérias mais conhecidas desse grupo, tem sua presença relacionada diretamente com 

contaminação fecal, já que tem como habitat o trato intestinal de animais de sangue quente, 

como os humanos (ETGES, 2011). 

 Por essa e outras razões que o grupo dos coliformes é muito pesquisado na rotina de 

análises de laticínios, sendo realizadas análises de superfícies industriais, matéria-prima como 

o leite (tanto cru quanto pasteurizado), a água usada para consumo na produção dos queijos e 

na higienização de utensílios e instalações e, até mesmo, dos funcionários com intensa 

manipulação da massa e das peças de queijo (SANTOS; ROZA, 2010; CASTRO, et al., 2012; 

FAGNANI, 2013). 

3.4.2 Staphylococcus aureus 

Esse micro-organismo, mesófilo GRAM-positivo, produz enterotoxina capaz de causar 

vômitos, diarreia, dores abdominais e de cabeça. Em casos mais graves, quando a quantidade 

ingerida é maior, pode apresentar febre e os sintomas aparecem entre duas e quatro horas após 

a ingestão do alimento contaminado (CARVALHO, 2010). A presença de estafilococos é 

considerada uma indicação de perigo potencial à saúde pública (ETGES, 2011). 

Sua elevada resistência térmica, na faixa de 7 ºC a 50ºC, sendo que a enterotoxina pode 

resistir até a fervura, indica que o micro-organismo pode estar presente em alimentos cozidos. 

Denunciando assim, que o produto alimentício não teve condições de manipulação ou 



26 
 

 

fabricação adequadas, visto que o Staphylococcus aureus está presente na mucosa, no trato 

respiratório e na pele de humanos (CARVALHO, 2010; CASTRO, et al., 2012).  

Além disso, esse bioindicador está muito ligado à produção de lácteos. No queijo, é 

capaz de produzir a enterotoxina estafilocócica em concentrações de até 20% de cloreto de 

sódio (NaCl). Porém, o micro-organismo é eliminado na pasteurização do leite e em 

temperaturas de autoclavagem. Sendo assim, a contaminação humana é a mais provável, 

suscetível em alimentos mais manipulados como no processamento do queijo mussarela 

(FAGNANI, 2013; ETGES, 2011; MIRANDA, et al., 2016). 

3.4.3 Salmonella spp. 

O gênero Salmonella, causador de infecções alimentares, pertence à família 

Enterobacteriaceae, assim como a Escherichia coli. São bacilos GRAM-negativos e anaeróbios 

facultativos, que utilizam o citrato como fonte de carbono. As bactérias desse gênero são 

patogênicas e causadoras dos maiores surtos de toxinfecções alimentares, apresentando 

sintomas como vômitos, diarreia, febre e dores abdominais (CARVALHO, 2010; CASTRO, et 

al., 2012).  

Segundo Carvalho (2012), a cepa mais encontrada em alimentos é a Salmonella 

typhimurium, que apresenta período de incubação de 12 a 36 horas. Entretanto, há outras cepas 

causadoras de toxinfecções como S. typhi, que causa a febre tifoide, e S. paratyphi, causadora 

de febres paratifóide. Todas as cepas são encontradas no trato intestinal humano e de animais 

e, por isso, são encontradas tanto em leite cru, quanto em alimentos produzidos com leite já 

pasteurizado, no entanto, sem as condições higiênicas adequadas (ETGES, 2011).  

Além de ser um micro-organismo presente desde o leite cru até no produto acabado, o 

queijo mussarela, a Salmonella spp. pode ser usada como bioindicadora em várias etapas do 

processo produtivo do queijo. A contaminação pela bactéria pode acontecer devido à 

contaminação cruzada entre alimentos crus e processados, controle inadequado de temperatura 

de armazenamento do alimento, além de práticas inadequadas de BPFs e PPHOs (CASTRO, et 

al., 2012; ETGES, 2011). 

3.4.4 Listeria monocytogenes 

Para Lima (et al.,2015) a listeriose é uma DTA grave, causada pela Listeria 

monocytogenes, que tem como principal veículo de contaminação o alimento.  Dentre os 
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alimentos prontos para o consumo, os produtos lácteos estão entre os principais causadores de 

casos ou até mesmo de surtos de listeriose. Isso é explicado pelo fato de que os produtos lácteos 

são ricos em nutrientes, favorecendo assim o desenvolvimento da Listeria monocytogenes. 

 Além dos alimentos crus ou não processados, essa bactéria usa como fonte o ambiente 

de manipulação e processamento dos alimentos. Portanto, os utensílios e instalações utilizados 

para produção de alimentos devem ser higienizados corretamente a fim de evitar a 

contaminação por Listeria monocytogenes (GONÇALVES, et al., 2015). No caso da 

industrialização láctea, esse micro-organismo pode estar presente desde o leite cru após a 

ordenha, até a industrialização do queijo, por exemplo (ALTISSIMO, 2016). 

3.4.5 Bolores e leveduras 

Para a indústria de produção de queijos a presença dos bolores e leveduras são, muitas 

das vezes, indesejáveis. No caso do queijo mussarela e tantos outros, o aparecimento dos fungos 

sugere falhas no processamento, além de prejudicarem a sua vida útil. Diferentemente de 

quando são fundamentais, como no caso da produção de queijo camembert (ZACARCHENCO, 

et al., 2011; ROPARS, et al., 2012). 

Os fungos estão dispersos na natureza, estando presentes desde o solo até nos alimentos 

(SOUZA, 2016). Sendo assim, baseado nas condições ambientais de crescimento, são divididos 

em fungos de campo e fungos de armazenamento. Os chamados do campo têm seu crescimento 

favorecido em umidade relativa superior a 90%, como o gênero Fusarium. Já os gêneros 

Aspergillus e Penicillium, por exemplo, pertencem aos fungos de armazenamento que crescem 

em umidades entre 13 e 18% (JUNIOR, 2012). 

Além de causarem sérios danos sensoriais ao queijo, os bolores e leveduras são capazes 

de produzir toxinas, as micotoxinas, que causam sérios danos à saúde humana e animal 

(JUNIOR, 2012). De acordo com Benkerroum (2016), a contaminação por micotoxinas pode 

ocorrer já no início do processamento do queijo, na etapa de pasteurização. O autor destaca a 

contaminação tanto do leite cru quanto do leite já pasteurizado. 

As toxinas produzidas por fungos podem ter diversas consequências quando ingeridas, 

como carcinogenicidade, mutagenicidade, hepatotoxicidade, imunotoxicidade, dentre outras 

(BENKERROUM, 2016). Queijos que têm os fungos como culturas starters, presentes para 

conferir aspectos sensoriais desejáveis, como os que utilizam as espécies P. camemberti e P. 

roqueforti, mas que também podem produzem micotoxinas (ROPARS, et al., 2012). 
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Apesar das análises microbiológicas de fungos não serem exigidas pela legislação, 

muitas das empresas que processam queijos fazem uso dessas análises para controle da 

microbiota do produto e do ambiente, mesmo durante a vida de prateleira (BRASIL, 1996; 

PINTO, et al., 2011). Em decorrência, principalmente, ao fato dos bolores e leveduras afetarem 

as propriedades sensoriais dos queijos, causando defeitos na alteração de sabor, odor e 

coloração (BENKERROUM, 2016). 

De acordo com Altissimo (2016), a presença de bolores e leveduras bem como as 

alterações que os estes causam nos queijos, são defeitos que comprometem a venda, tanto para 

comércio varejista, quanto para uso em serviços de alimentação (JUNIOR, 2012). Nesse 

contexto, faz-se importante a utilização métodos para contenção da multiplicação fúngica, 

principalmente nas etapas finais como a maturação, fatiamento e embalagem (SOBRAL, et al., 

2017; ZACARCHENCO, et al., 2011). 

Os bolores e leveduras se desenvolvem, principalmente, na superfície (casca) do queijo, 

podendo atingir uma profundidade de 2 a 3 mm no interior do produto (SOUZA, 2016).  Isso 

ocorre em contaminações, muitas vezes, ocorridas na sala de maturação, já que a microbiota 

fúngica faz parte do ar ambiente presente nesse espaço e o tempo de exposição das peças de 

queijos (MIRANDA, et al., 2016).  

Entretanto, se os fatores intrínsecos e, principalmente, os extrínsecos forem bem 

controlados, os fungos terão dificuldade de desenvolvimento. Nessa questão, a forma e o tipo 

de embalagem utilizados são fundamentais, visto que alguns dos gêneros do reino Fungi têm 

sensibilidade à presença de oxigênio, já outros são resistentes. (SOUZA, 2016; SOBRAL, et 

al., 2017). 

Fungos filamentosos normalmente se desenvolvem em ambiente com a presença de 

oxigênio. Portanto, nesse caso a embalagem à vácuo se torna imprescindível. Já outros gêneros, 

como no caso do Penicillium e C1adosporium, seu crescimento ocorre mesmo em embalagens 

à vácuo (ZACARCHENCO, et al., 2011). Sendo assim, de acordo com a embalagem e a 

exposição do queijo ao oxigênio, pode-se determinar o gênero que se desenvolve (SOUZA, 

2016).  

3.5 UTILIZAÇÃO DE OZÔNIO COMO ANTIMICROBIANO 

Um dos principais usos do ozônio na indústria é como sanitizante alternativo do 

hipoclorito de sódio, comercialmente conhecido como cloro. Isso se dá em decorrência ao seu 
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alto poder oxidante e por apresentar-se de maneira ozonizado, ou seja, ter a opção de ser 

adicionado em água para, principalmente, a higienização de alimentos como frutas, hortaliças, 

ovos e carcaça animal (COELHO et al., 2015; SOUZA et al., 2017).  

 

3.5.1 Geração do ozônio e modo de ação 

 

A geração do ozônio (O3) no ambiente ocorre devido ao elemento ser natural e ser 

produzido artificialmente, através de equipamentos comerciais que, em sua maioria, utilizam o 

método de descarga elétrica. Além desse método, o ozônio pode ser gerado artificialmente pelos 

métodos térmico, radioquímico, fotoquímico e eletroquímico. Entretanto, a descarga elétrica, 

também conhecida como processo corona, é o processo mais utilizado comercialmente. (SILVA 

et al., 2011). 

O método de corona utiliza dois eletrodos que são submetidos a uma corrente elétrica 

elevada, por onde ocorre a passagem de oxigênio. Na passagem do gás pelos eletrodos é 

realizada a conversão do oxigênio em ozônio. Para a geração de ozônio a partir do ar é 

necessário que ocorra o seu pré-tratamento (SANTOS; ROZA, 2010; SILVA et al., 2011). 

A combinação entre o micro-organismo e o alimento influencia diretamente na 

concentração e tempo de exposição, bem como nas condições ambientais (PRIYANKA et al., 

2014). A superfície do alimento é outro fator de intervenção na eficiência do ozônio, já que 

pode ser lisa ou rugosa. Em superfícies lisas têm-se maior facilidade de contato entre o 

sanitizante e a microbiota, já em alimentos com superfície rugosa, a interação torna-se mais 

dificultada (RIBEIRO et al., 2017). 

 

3.5.2 Efeito antimicrobiano 

Além de fatores físicos, as características das células e o tipo de micro-organismos 

também interferem na sensibilidade ao ozônio. Bactérias GRAM-positivas como Listeria 

monocytogenes e Staphylococcus aureus são mais vulneráveis que as GRAM-negativas, como 

Pseudomonas aeruginosa. Além disso, as bactérias são mais susceptíveis do que os bolores e 

leveduras. Entretanto, a susceptibilidade dos fungos e bactérias depende, principalmente, da 

concentração de ozônio em que os mesmos são expostos (SANTOS; ROZA, 2010).  

As pesquisas realizadas na atualidade têm focado no uso do ozônio de forma gasosa 

para redução ou, até mesmo, eliminação de micro-organismos patógenos (AKATA et al., 2015; 
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ALWI; ALI, 2014). A aplicação do O3 também pode ser utilizada como fungicida, tanto para 

alimentos de origem animal quanto vegetal (OLIVEIRA et al., 2018; COELHO et al., 2015; 

CAVALCANTE et al., 2014). 

A eficiência da ozonização na inativação de micro-organismos não depende apenas da 

quantidade aplicada, seja em água ou no ambiente, mas também do ozônio residual no meio 

(SANTOS; ROZA, 2010; SILVA, et al., 2011).  

Ozônio residual é determinado por vários métodos, como salientado por Silva (et al., 

2011) e indica a concentração de ozônio que pode ser detectada após sua aplicação na superfície 

alvo. Esse residual da ozonização não apresenta as mesmas características de subprodutos 

formados após a utilização de outros sanitizantes como a cloração, por exemplo (VARGA; 

SZIGETI, 2016). 

Akata (et al., 2015) e Alwi e Ali (2014) testaram a eficácia do O3 frente a Escherichia 

coli O157: H7, Listeria monocytogenes e Salmonella typhimurium, considerados patógenos de 

alto interesse para a segurança alimentar. Após a exposição ao ozônio, houve uma redução de 

2 a 3 casas logarítmicas de contagem, variando apenas na concentração e tempo de exposição. 

De acordo com Pandiselvam (et al., 2018) a vantagem da utilização do tratamento com 

ozônio em alternativo à sanitizantes, os quais produzem compostos tóxicos e que podem aderir 

à superfície que tem contato direto com o produto ou até mesmo o próprio alimento, é a rápida 

decomposição do O3, que produz radicais livres, sendo estes rapidamente liberados (SEGAT, 

et al., 2014). 

 

3.5.3 Aplicabilidade 

 

Além de sua vasta aplicação em alimentos de origem vegetal, o ozônio também se torna 

aplicável em alimentos de origem animal como carnes, ovos e lácteos em geral 

(PANDISELVAM, et al., 2018), com desempenho variado, nas mais diversas fases de produção 

e até mesmo na redução de poluentes em água residual de laticínios (VARGA; SZIGETI, 2016). 

Entretanto, cada situação de exposição ao tratamento com ozônio tem suas particularidades e 

deve ser adequado a cada processo produtivo e finalidade para o qual foi instalado dentro da 

linha de processo do alimento. 

 A utilização do ozônio na indústria de laticínios é vasta, sendo utilizado até mesmo 

como uma alternativa à pasteurização, tratamento térmico realizado no leite cru a fim de reduzir 

a carga microbiana. Além de redução de micro-organismos, o ozônio pode apresentar melhor 
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desempenho quando comparado aos danos que o tratamento térmico causa na qualidade do leite 

e em suas características físico-químicas. No entanto, a ozonização não substitui 

completamente o processo de pasteurização (VARGA; SZIGETI, 2016). 

O ozônio é utilizado tanto para desinfecção e remoção de biofilme de instalações, quanto 

na microbiota dos alimentos e do ar ambiente (CAVALCANTE, et al., 2014). Ainda pode ser 

utilizado para reduzir a carga microbiológica de água utilizada no processo produtivo, que tem 

contato direto com a superfície do alimento (SEGAT et al., 2014).  

A formação de biofilmes por resíduos de leite na indústria láctea pode ser um potencial 

causador de contaminação do leite e seus derivados, podendo deteriorar e reduzir a qualidade 

do alimento. A alternativa encontrada é o uso de ozonização em água, substituindo o uso de 

desinfetantes a base de hipoclorito de sódio e sendo eficaz na higienização de aço inoxidável, 

já que possui alto poder oxidante (PANDISELVAM, et al., 2018; VARGA; SZIGETI, 2016). 

Na lavagem e consequente sanitização, a substituição de água clorada por água 

ozonizada é uma alternativa para a indústria. A utilização de ambas as águas em experimento 

realizado por Panini (2019), obtiveram resultados equivalentes na redução da microbiota da 

casca dos ovos, não interferindo na qualidade físico-química dos mesmos.  

 A redução da carga microbiológica em queijo é um dos principais usos do ozônio em 

alimentos de origem animal. Isso tudo pela questão de formação de bolores e leveduras que, 

durante a vida de prateleira, acaba por comprometer a qualidade do produto (VARGA; 

SZIGETI, 2016; CAVALCANTE, 2014). Além de eliminar fungos que afetam as 

características sensoriais dos queijos, o ozônio tem a capacidade de reduzir a contagem de 

bactérias patogênicas presentes no queijo (YONG, et al., 2014). 

 Um dos ambientes mais comuns de ozonização no processo produtivo de queijo é nas 

salas de maturação ou câmaras de resfriamento. No experimento realizado por Cavalcante (et 

al., 2014), a ozonização do ambiente da câmara de estocagem do queijo minas frescal obteve 

redução de contagem de micro-organismos aeróbios mesófilos e fungos filamentosos, sendo 

eficaz para a melhora do ar ambiente e consequentemente do queijo. 

 No queijo tipo cheddar fatiado, utilizou-se plasma descarga de barreira dielétrico (DBD) 

de camada fina flexível para redução de patógenos, no caso Escherichia coli O157:H7, Listeria 

monocytogenes e Salmonella Typhimurium. Esse tipo de plasma forma vários gases, dentre eles 

o ozônio. A utilização de plasma DBD no queijo diminuiu significativamente as contagens dos 

patógenos pesquisados com cerca de dez minutos de exposição, podendo ser utilizado no 

controle microbiológico (YONG, et al., 2014). 
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 Outro estudo sobre a utilização do ozônio no processamento de queijo mostrou que a 

água ozonizada não descontamina o queijo já contaminado. Entretanto, o ozônio pode ser 

utilizado para descontaminar a água em que o queijo mussarela será emergido, tendo assim o 

poder de descontaminação da água (SEGAT, 2014).  A utilização de pré-tratamento em água 

de processamento de alimentos pode ser feita não só para queijos, mas também para carcaças, 

reduzindo a contagem de patógenos. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

  

 Os experimentos, bem como todas as análises foram realizados na Usina de 

Beneficiamento de um laticínio, localizado em Estrela - Rio Grande do Sul. A empresa atua no 

beneficiamento de leite desde 2015 e conta com Sistema de Inspeção Federal - SIF. A unidade 

de Estrela produz cerca de 10 toneladas de queijo mussarela por dia. As outras unidades fabris 

localizadas em Mondaí - Santa Catarina, e Chopinzinho – Paraná, também produzem esse tipo 

de queijo. 

Além de queijo mussarela, a unidade de Estrela produz leite UHT e outros derivados 

como bebida láctea UHT sem sabor, bebida láctea UHT achocolatada, creme de leite UHT, 

bebida láctea fermentada, doce de leite e nata. Para completar o portfólio de produtos, a unidade 

do Paraná elabora mistura láctea processada à base de queijo mussarela. 

 

4.1 GERADOR DE OZÔNIO  

 

O modelo de gerador de ozônio adquirido pela empresa tem como forma de produção 

do elemento a descarga elétrica. O objetivo da instalação deste tipo de equipamento fez com 

que a empresa necessitasse de duas unidades do modelo, visando atender a demanda. Ambos 

os equipamentos foram projetados especificamente para os ambientes de instalação, já que tem 

dimensões e capacidade para atender a metragem da área a qual foi projetado. 

Os dois equipamentos de geração de ozônio encontram-se instalados nas etapas finais 

do processo produtivo de queijo mussarela, de acordo com a capacidade de geração do 

equipamento. Um dos equipamentos foi instalado para atender as salas de salga e secagem de 

queijo. Já o outro foi colocado nas salas de fatiamento e embalagem do derivado lácteo.  

 

4.2 PLANO DE AMOSTRAGEM 

 

A amostragem consiste em três lotes sequenciais de queijo mussarela, sendo que um 

deles foi considerado o lote controle e os outros dois são com a ação do ozônio no ambiente 

durante as etapas de salga, secagem, fatiamento (no caso dos fatiados) e embalagem. São dois 

lotes de queijo que sofreram a ação do ozônio para fins de repetibilidade do experimento. Os 

lotes de queijo foram apresentados na forma de peça inteira e fatiados como apresenta a Figura 

2.  Além disso, durante a etapa de embalagem, os queijos fatiados foram embalados em duas 

atmosferas: à vácuo e com atmosfera modificada por nitrogênio. 
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FIGURA 2. Plano de amostragem para o experimento com uso de ozônio. 

 

LOTE CONTROLE LOTE 01 LOTE 02  

Sem tratamento com ozônio Tratado com ozônio Tratado com ozônio 

     ⇙     ⇓    ⇘      ⇙     ⇓    ⇘      ⇙     ⇓    ⇘ 

7 4 4 7 4 4 7 4 4 

peça 

inteira 

fatiado 

à vácuo 

fatiado 

nitrogênio 

Peça 

inteira 

fatiado 

à vácuo 

fatiado 

nitrogênio 

peça 

inteira 

fatiado 

à vácuo 

fatiado 

nitrogênio 

Fonte: AUTOR (2020). 

 

As análises microbiológicas foram realizadas no primeiro dia após a embalagem (dia 0) 

e no decorrer do tempo de validade de cada produto, sendo 90 dias o tempo final para o queijo 

fatiado e 180 dias o tempo final para a peça inteira. O intervalo entre as análises foi de 30 dias. 

Para isso, apresenta-se o plano de amostragem para cada lote, como o observado na Quadro 1. 

 

QUADRO 1. Cronograma de análises microbiológicas. 

TEMPO EM DIAS 0 30 60 90 120 150 180 

Peça x x x x x x x 

Fatiado à vácuo x x x x    

Fatiado com nitrogênio x x x x    

Fonte: AUTOR (2020). 

 

 As amostras foram devidamente armazenadas em câmara fria, com temperatura 

controlada até o uso para os ensaios microbiológicos para que a temperatura não influenciasse 

nesses parâmetros. 

 

4.3 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

 

 As análises microbiológicas foram realizadas no laboratório de microbiologia da 

empresa. O método analítico para todos os micro-organismos analisados foi o mesmo, de 

acordo com a metodologia já adotada pela empresa para controle microbiológico no queijo 
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mussarela. Metodologia utilizada de acordo com a especificações do fabricante do método 

rápido Compact dry®. 

 Foram realizados ensaios de pesquisa de coliformes totais (35°C), coliformes 

termotolerantes (45°C), Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Salmonella spp, como 

exigidos pela legislação vigente (BRASIL, 1996; BRASIL, 2018). Além desses, como é de 

rotina para controle interno, a análise de bolores e leveduras também foi contemplada.  

Os ensaios foram realizados respeitando o cronograma apresentado no Quadro 1 e, para 

todas as análises, foram previamente preparados e autoclavados os materiais necessários. Sendo 

assim, foram preparados frascos de vidro com 99 mL de água peptonada e autoclavados 

juntamente com ponteiras de 1 mL e espátulas metálicas.  

A empresa utiliza placas de Compact dry® para análises, considerado um método rápido 

de análise, tendo em vista a sua praticidade quando comparado ao método tradicional. Para cada 

micro-organismo analisado, foi utilizado uma placa de Compact dry® diferente, específica para 

a pesquisa de cada um. 

Para a diluição das amostras a serem analisadas, pesou-se 11g de queijo, com o auxílio 

de uma espátula, adicionadas ao frasco de vidro com 99 mL de água peptonada 0,1% e 

homogeneizado manualmente. Em seguida, essas amostras diluídas permaneceram em repouso 

por cerca de 90 minutos, procedimento realizado para pesquisa de Listeria monocytogenes, que 

pode estar injuriada e, consequentemente, também o estará para os demais, visto que a amostra 

diluída de cada tratamento foi usada para pesquisa de todos os micro-organismos.  

Após o período de descanso da amostra, pipetou-se 1 mL da amostra para cada placa de 

Compact dry® específico do micro-organismo a ser investigado, a qual foi devidamente 

identificada. Logo após foi realizada a devida incubação, de acordo com as especificações do 

fabricante: 

Coliformes termotolerantes: 45ºC ± 2 por 24 horas 

Coliformes totais:  35ºC ± 2 por 24 horas 

Staphylococcus aureus: 35ºC ± 2 por 24 horas 

Listeria monocytogenes: 35ºC ± 2 por 24 horas 

Salmonella spp: 45ºC ± 2 por 24 horas 

Bolores e leveduras: 25ºC ± 2 por 48 horas 
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4.4 EXPOSIÇÃO AMBIENTAL 

 

O ambiente ao qual o queijo é exposto pode interferir diretamente na microbiota do 

produto. Para analisar a exposição ambiental que o queijo sofre e o efeito do ozônio sobre o 

mesmo foi utilizada a técnica de sedimentação espontânea em placas de Petri contendo meio de 

cultura potato-dextrose-agar (PDA), específico para crescimento de bolores e leveduras. 

Essa preparação deve ser, necessariamente, asséptica, com o meio de cultura 

previamente autoclavado e placas de Petri descartáveis e estéreis. Ao ágar é adicionado ácido 

tartárico para acidificação do meio, possibilitando a multiplicação de fungos e leveduras. A 

proporção de adição é de 1,5 mL de ácido para 250 mL de meio de cultivo. Após a mistura, o 

meio é vertido nas placas, que devem conter cerca de 15 mL de meio em cada. 

O procedimento utilizado em todos os ambientes consistiu na exposição da primeira 

placa antes do início da ozonização. Após os 15 minutos de exposição, a primeira placa foi 

fechada e retirada do local e, então, o ozonizador foi ligado por um período de 15 minutos. 

Após esse período, o gerador de ozônio foi desligado e uma segunda placa foi exposta, da 

mesma forma e pelo mesmo tempo que foi a primeira. Posteriormente, a segunda placa foi 

fechada e retornou-se a ligar o ozonizador por mais 15 minutos. Dessa forma, repetiu-se a 

exposição ambiental com o gerador de ozônio desligado. As placas foram expostas nos locais 

em que os queijos são manipulados na fase final do seu processamento, sendo eles:  

• Câmara/sala de salga 

• Câmara/sala de secagem 

• Sala de fatiamento 

• Sala de embalagem 

 Após a coleta no tempo determinado, as placas foram fechadas e incubadas por cinco 

dias em temperatura de 25ºC ± 2.  

 

4.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Para compilação dos resultados analíticos foram utilizadas planilhas disponíveis na 

plataforma do Google Drive®. Já para análise de variância - ANOVA foi aplicada empregando 

o programa Statistica® e, posteriormente, utilizado o programa Excel® para confecção dos 

gráficos e figuras. 
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Visando responder o objetivo geral e os objetivos específicos do estudo, apresenta-se os 

resultados, assim como, a sua discussão. 

5.1 COLIFORMES TOTAIS 

 

O grupo de coliformes está relacionado, em alimentos tratados termicamente, com 

contaminação posterior ou falha no tratamento térmico, sendo um indicador quanto às 

condições higiênico-sanitárias no processamento dos alimentos (CASTRO, et al., 2012). A 

presença do grupo coliformes na microbiota do queijo está relacionada com a contaminação 

pós-pasteurização ou ineficiência do processo, já que os coliformes são sensíveis à temperatura 

de pasteurização (OLIVEIRA, 2017). 

Considerando as contagens de coliformes ao longo do período deste estudo, conforme 

a Figura 3, verifica-se que os procedimentos e as condições às quais o queijo foi submetido em 

seu processamento estão de acordo com as normas legais, semelhante aos resultados 

encontrados por Lembi (et al, 2020), ao comparar cinco amostras de queijo mussarela no 

período de 60 dias. 

 

FIGURA 3. Resultados das contagens de coliformes totais em peças de queijo mussarela. 

 

Fonte: AUTOR (2021). 
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Como pode ser observado ao longo dos 180 dias de validade, as peças de queijo que 

foram mantidas em ambientes com ozonização durante seu o processo produtivo apresentaram 

ação antimicrobiana do ozônio no que tange os coliformes totais, visto que durante todo o 

período de acompanhamento obteve-se contagens consideradas baixas ou abaixo do nível de 

detecção da análise, diferentemente do apresentado por Silva e Silva (2019) que avaliou queijo 

mussarela durante 60 dias sem a utilização de ozônio. Segundo o mesmo autor, a estocagem de 

queijo por longos períodos afeta diretamente sua qualidade microbiológica, assim como os 

resultados de peças de queijo mussarela que não receberam tratamento com O3, obtidos no 

presente estudo. Porém, os resultados de coliformes totais para das peças controle estão de 

acordo com os padrões microbiológicos da legislação vigente para queijos (BRASIL, 1996).  

O ozônio desempenhou a função de inativação dos coliformes que poderiam estar 

presentes, principalmente na superfície das peças de queijo, já que a presença de coliformes 

totais está diretamente relacionada com a manipulação durante o processo produtivo (LEMBI, 

et al, 2020). O processamento do queijo mussarela envolve etapas de contato direto do 

manipulador com as peças de queijo, favorecendo a contaminação posterior ao tratamento 

térmico da filagem da massa, como os resultados obtidos em estudo de Fagnani (et al., 2013). 

Ao analisar microbiologicamente a massa de queijo, bem como utensílios, 

equipamentos e manipuladores durante as etapas do processamento, Fagnani (et al., 2013), 

encontraram resultados que evidenciaram a contaminação cruzada durante o processo produtivo 

do queijo mussarela. 

Durante os primeiros 30 dias de shelf life, o crescimento de coliformes nas peças 

controle ocorreu de forma exponencial, assim como para fatiados no mesmo período. Já durante 

o período de 30 a 150 dias, ou seja, até o quinto mês de validade, a curva de crescimento 

bacteriano dos coliformes totais nas peças inteiras esteve em fase estacionária, sendo indicado 

por semelhanças nos resultados de contagens microbiológicas. 

Os resultados para as peças controles e a curva de crescimento dos coliformes totais 

sugerem que o decréscimo nas contagens seja oriundo das mudanças em características físico-

químicas do queijo (SILVA, et al., 2016). Durante o período de vida da prateleira, as principais 

alterações físico-químicas que controlam o crescimento de micro-organismos em queijos 

ocorrem em função da multiplicação desejável de bactérias ácido-lácticas (FAGNANI, et al., 

2013).  

Essa ocorrência natural afeta a atividade de água, a concentração de cloreto de sódio e, 

consequentemente, a queda no pH, decorrente da formação de ácidos orgânicos. A perda de 

água é natural durante esse processo, reduzindo assim a umidade e, por consequência, 
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aumentando a concentração do sal no queijo. Por sua vez, a acidez do queijo cresce em função 

da produção de ácido lático, diminuindo consequentemente o pH, fatores estes que contribuem 

para o controle microbiológico (SILVA; SILVA, 2019; STELLA, et al., 2018).  

O processo de fatiamento do queijo mussarela, bem como de outros queijos é um ponto 

de multiplicação de micro-organismos, causado por contaminação cruzada. Esse processo de 

recontaminação do queijo pode ser proveniente dos utensílios e do maquinário com 

higienização incorreta ou, até mesmo, por falha nas práticas de Bos Práticas de Fabricação - 

BPF pelos manipuladores do setor (NASCIMENTO, 2019; ALTISSIMO, et al., 2016). 

O comportamento do crescimento de coliformes totais nos queijos fatiados, tanto em 

atmosfera modificada com nitrogênio quanto em embalagem à vácuo, foi semelhante, como 

pode ser observado nas Figuras 4 e 5, sendo em queijo fatiado exposto ao ambiente tratado com 

ozônio e em ambiente sem tratamento de ozonização.  

 

FIGURA 4. Resultados das contagens de coliformes totais em queijo mussarela fatiado 

embalado com atmosfera modificada por nitrogênio. 

 

Fonte: AUTOR (2021). 

 

Ambos os tratamentos apresentaram resultados que indicam a eficiência da aplicação 

do ozônio nos ambientes, devido à comparação das contagens com os controles no decorrer dos 

90 dias de validade. Os queijos fatiados que receberam o O3 no ambiente em que foram 
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manipulados até o momento da sua embalagem, mantiveram o crescimento de coliformes de 

maneira estável, sendo alguns até abaixo do nível de detecção da análise.  

Os resultados do presente estudo para coliformes totais em fatiados podem ser 

considerados indicativos de condições higiênico-sanitárias adequadas durante o processamento, 

principalmente na etapa de fatiamento. O procedimento de fatiamento favorece a contaminação 

do queijo, já que a manipulação é mais frequente e os utensílios, equipamentos e, até mesmo, o 

ambiente podem ser veículos de contaminação se não houver uma correta higienização dos 

mesmos (REGINATO, et al., 2019). 

 

FIGURA 5. Resultados das contagens de coliformes totais em queijo mussarela fatiado 

embalado à vácuo. 

 

 

Fonte: AUTOR (2021). 

 

A susceptibilidade do queijo fatiado à contaminação por micro-organismos pode ser 

visualizada nos resultados encontrados por Marinheiro (et al., 2015), quando comparou queijo 

mussarela em peça ao fatiado. Ao avaliar vários micro-organismos, ressaltou, a partir dos 

resultados, que somente para coliformes termotolerantes as peças apresentaram não 

conformidade. Para os demais padrões microbiológicos, os resultados em desacordo com a 

legislação foram apenas em queijo fatiado. 

O queijo fatiado controle mostrou aumento no crescimento de coliformes totais durante 

o seu shelf life, desempenhando atuação similar em ambas as apresentações de embalagens, 
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porém com número de contagem de colônias diferentes. Contrapondo os resultados para queijo 

controle das Figuras 4 e 5, observa-se que o fatiado com nitrogênio atingiu contagens levemente 

superiores, podendo ser um indicativo de que a embalagem à vácuo pode ser mais eficiente que 

a embalagem com utilização de nitrogênio no controle microbiológico, no que diz respeito aos 

coliformes totais. 

Esses resultados divergem dos encontrados por Sousa (2016) que, após avaliar três 

diferentes apresentações de embalagens em queijo fatiado, obteve resultados de coliformes 

totais acima dos padrões microbiológicos vigentes em legislação na embalagem à vácuo, em 

180 dias de estudo. Entretanto, deve-se levar em consideração que o presente estudo avaliou o 

queijo mussarela fatiado no período de 90 dias, diferentemente do apresentado pelo estudo 

citado acima.  

 

5.2 STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

 

Dentre os micro-organismos que podem ser comumente encontrados nos queijos, o 

Staphylococcus aureus é um dos principais causadores de DTA nos consumidores, sendo agente 

de intoxicação alimentar. A presença dessa bactéria no queijo pode ter várias origens, mas o 

processo de pasteurização do leite é capaz de eliminá-lo. Sendo assim, a contaminação em 

queijos fabricados com leite pasteurizado está diretamente relacionada com o contágio no 

contato do queijo com os manipuladores (SOUSA, 2016). 

 Ao contrário do encontrado por Castro (et al., 2012) em queijo mussarela 

comercializado no CEASA de Vitória da Conquista, os resultados para S. aureus nas peças 

inteiras de queijo do presente estudo foram satisfatórios em relação ao padrão exigido pela 

legislação vigente (BRASIL, 1996), conforme o apresentado na Figura 6. O estudo de Castro 

(et al., 2012), ao avaliar Staphylococcus spp., obteve contagens superiores ao limite permitido 

em 91,66% das amostras analisadas.  

As baixas contagens de Staphylococcus aureus, expressas na Figura 6, estão diretamente 

relacionadas com as condições sanitárias, as quais o queijo do presente estudo foi exposto. Visto 

que uma contaminação por essa bactéria está diretamente relacionada à higienização tanto do 

ambiente quanto dos manipuladores (ETGES, 2011; FAGNANI, et al., 2013).  

O micro-organismo em questão está presente desde o início do processamento do leite 

e, consequentemente, do queijo. Portanto, todas as etapas do processo produtivo realizadas de 

maneira adequada são suficientes para eliminar o Staphylococcus aureus. Os resultados 

encontrados por Fagnani (et al., 2013) demonstram que essa bactéria estava presente na massa 
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do queijo após a dessora, podendo indicar falhas na produção. Entretanto, após o processo de 

filagem, onde a massa é exposta à temperatura de pasteurização, a contagem diminuiu 

drasticamente.  

FIGURA 6. Resultados das contagens de Staphylococcus aureus em peças de queijo mussarela. 

 

Fonte: AUTOR (2021). 

 

 Assim como a contaminação do queijo mussarela por S. aureus pode ocorrer no 

processo anterior a filagem da massa, a multiplicação dessa e de outras bactérias tem potencial 

de manifestar-se por contato com manipuladores, que não seguem os procedimentos de higiene 

pessoal e, de equipamentos, que não foram adequadamente higienizados, nas etapas posteriores 

(ARAGÃO et al., 2020; CASTRO, et al., 2012). 

 De acordo com afirmação realizada por Priyanka (et al., 2014), ao ser aplicada 

diretamente nos alimentos, a ozonização pode aumentar sua vida útil. Efetividade essa que está 

expressa em resultado de diversos estudos, inclusive no fim do período de avaliação e 

consequente de shelf life do queijo mussarela em peça, conforme o apresentado na Figura 6. 

Nesse sentido, o O3 se faz importante como agente antimicrobiano de bactérias 

patogênicas, que podem contaminar o alimento em várias das etapas de seu processamento, 

como o caso do queijo mussarela. O processo de inativação por ozônio é mais eficiente para 

bactérias GRAM-positivas, como Staphylococcus aureus e Listeria monocytogenes, do que 

bactérias GRAM-negativas (SANTOS; ROZA, 2010; SILVA, et al., 2011). 

 Como o processo de ozonização ataca primeiramente a membrana da célula, as bactérias 

GRAM-negativas têm uma melhor resistência devido à sua membrana externa. Além disso, a 
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ruptura ou desintegração da membrana, levam à dispersão dos conteúdos, causando a morte 

celular. Essa redução ou a inativação da população microbiana devido a ozonização depende 

de vários fatores: método utilizado, seja exposição ao ambiente ou adicionado em água; a 

concentração de ozônio; o tempo de aplicação e a população microbiológica a ser atacada 

(SILVA, et al., 2011; PRIYANKA, et al., 2014).  

As etapas de processamento do queijo mussarela apresentam, em sua maioria, perigos 

biológicos de contaminação, conforme apresentado no quadro presente no Apêndice. Esses 

perigos são associados a muitos riscos, aos quais o alimento é exposto, sendo a recontaminação 

por micro-organismos patogênicos uma das principais atribuições. Esse contágio posterior ao 

tratamento de pasteurização, no caso de S. aureus, pode ser proveniente da presença de 

manipuladores com lesões cutâneas e/ou falhas na higienização das mãos (NASCIMENTO, 

2019; ZANIOLO, 2015; ALTISSIMO, 2016). 

Normalmente a contaminação de queijos por esse micro-organismo, especialmente 

fatiados, conforme resultados expressos nas Figuras 7 e 8, ocorre durante a manipulação direta 

do alimento, a higienização inadequada dos utensílios e maquinário, bem como no local de 

armazenamento dos queijos (ARAGÃO, et al., 2020).  

 

FIGURA 7. Resultados das contagens de Staphylococcus aureus em queijo mussarela fatiado 

embalado com atmosfera modificada por nitrogênio. 

 

Fonte: AUTOR (2021). 
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FIGURA 8. Resultados das contagens de Staphylococcus aureus em queijo mussarela fatiado 

embalado à vácuo. 

 

Fonte: AUTOR (2021). 

 

Em comparação com o uso de embalagem a vácuo, a embalagem de atmosfera 

modificada com nitrogênio obteve melhor resultado nas contagens de Staphylococcus aureus 

nos primeiros 30 dias de shelf life do queijo fatiado, sem a aplicação de O3 no ambiente. A taxa 

de crescimento e fase estacionária de desenvolvimento de S. aureus é muito menor nos fatiados 

embalados à vácuo quando comparado com a outra embalagem. Sendo assim, entende-se que a 

embalagem à vácuo pode ser uma melhor alternativa quando não há utilização do ozônio na 

linha de processo do queijo mussarela fatiado. 

Em estudo realizado comparando três condições diferentes de embalagem de queijo 

Emmental, sendo elas: à vácuo, resina e atmosfera modificada, Sousa (2016) constatou que ao 

fim do período de 90 dias em nenhuma das embalagens os níveis de Staphylococcus aureus 

estavam dentro dos níveis aceitáveis pela legislação. Resultados esses distintos dos 

apresentados nas Figuras 7 e 8, nas quais pode-se verificar que nos tratamentos sem a 

ozonização a taxa de crescimento de S. aureus foi superior no queijo fatiado à vácuo quando 

comparado com a embalagem com atmosfera modificada por nitrogênio, porém ambos com 

contagens abaixo do limite aceitável. 

As contagens de S. aureus em queijo estão diretamente associadas à problemas em 

sanitização de ambientes e equipamentos ou de manipuladores, fatores esses intensificados na 
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produção de fatiados, visto que o manuseio do queijo é muito maior e o processo de fatiação 

envolve utilização de equipamentos que dificultam a higienização (ARAGÃO, et al., 2020). 

 

5.3 BOLORES E LEVEDURAS 

 

 A ocorrência de fungos em queijos é uma questão que preocupa a indústria láctea no 

geral, visto que eles podem estar presentes em sua forma esporulada já no leite após a ordenha. 

Entretanto, a pasteurização a 72ºC por 15 segundos é suficiente para inativação de fungos e 

esporos (SOBRAL, et al., 2017). Porém, a indústria de produção de queijos, já tem o 

conhecimento que, em muitos casos, a contaminação por bolores e leveduras está diretamente 

relacionada com o ar ambiente ao qual os mesmos estão expostos, que apresenta um alto número 

de contaminantes (JAHN, et al., 2017). 

Segundo a curva de crescimento microbiológico de bolores e leveduras em peças 

inteiras de queijo mussarela ao longo dos dias apresentada na Figura 9, pode-se constatar que 

há diferença entre os tratamentos com e sem a aplicação de ozônio. Além disso, é possível 

observar que a curva representada pelo processo com ozonização se mantém estatisticamente 

linear, ou seja, em fase de latência, durante os 180 dias de validade das peças demonstrando a 

eficiência do O3. 

FIGURA 9. Resultados das contagens de bolores e leveduras em peças de queijo mussarela. 

 

Fonte: AUTOR (2021). 

Nesse contexto a ozonização, bem como outros métodos e práticas de controle de 

qualidade adotados pela indústria de laticínios, é essencial para descontaminação e consequente 
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prevenção contra a contaminação do produto acabado (GARNIER, et al., 2016; VARGA; 

SZIGETI, 2016). De acordo com a análise realizada no APPCC do processo, muitos processos 

de fabricação de queijos, não só o mussarela, utilizam de sorbato de potássio e natamicina para 

controle de micro-organismos contaminantes, principalmente fungos (ZACARCHENCO, et 

al., 2011). 

Ainda, conforme pode ser visto na Figura 9, a curva de crescimento de bolores e 

leveduras das peças controle, que não receberam o tratamento com ozônio durante o 

processamento, apresentou contagens superiores, sendo de forma exponencial no período dos 

últimos 60 dias de validade. Aumento semelhante ao encontrado por Souza (2016) que avaliou 

a população de fungos filamentosos em queijo parmesão nas salas de maturação. Além disso, o 

autor pôde constatar um crescimento considerável na comparação realizada no dia zero e após 

três e seis meses de maturação, respectivamente. Resultados esses que se assemelham com os 

dados encontrados neste estudo. 

 Ao avaliar os fungos filamentosos em diversas fases da produção e pontos de coleta, 

Souza (2016) ressaltou a importância dos cuidados com o ambiente ao qual o queijo é exposto 

durante seu período de maturação. A contagem de fungos no ar ambiente de uma das salas de 

maturação do queijo parmesão resultou em contaminação do ar e, posteriormente, do queijo no 

fim do tempo de permanência na sala. O aumento considerável de bolores no queijo ao fim do 

período de validade está relacionado com a alta população presente não só na superfície das 

prateleiras como, principalmente, no ar ambiente da sala de maturação (ZACARCHENCO, et 

al., 2011; MIRANDA, et al., 2016). 

  Apesar da legislação que trata de padrões microbiológicos do queijo mussarela, que é 

considerado de média umidade, não citar bolores e leveduras como um dos parâmetros a serem 

controlados e analisados, a indústria láctea utiliza como parâmetro interno de qualidade 

(BRASIL, 1996). Os bolores e leveduras, além de não serem característicos do queijo 

mussarela, podem ainda modificar características sensoriais do produto, como odor, sabor (que 

pode ser o mais crítico do ponto de vista industrial) e o visual (SOBRAL, et al., 2017).  

De acordo com estudo apresentado por Silva (et al., 2017), a salmoura pode ser um dos 

veículos de contaminação do queijo mussarela por, principalmente, leveduras. Apesar da 

salmoura ser um grande potencial para contaminação, as salas de maturação são consideradas 

os ambientes com maior potencial, devido ao alto número de contaminação no ar (JAHN, et al., 

2017). Dependendo da espécie e do número de colônias da contaminação fúngica, além de 

acarretar prejuízos econômicos para a indústria, gera-se um problema de segurança alimentar 

devido a formação de micotoxinas (BENKERROUM, 2016).  
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A produção de micotoxinas por fungos é uma das grandes preocupações da indústria, 

visto que pode causar sérios problemas de saúde aos consumidores do queijo ou outro produto 

que venha a estar contaminado. Uma espécie de fungo pode produzir mais de uma micotoxina, 

além disso, mesmo que o fungo seja eliminado do alimento, no caso o queijo, a micotoxina 

pode permanecer no interior da peça de mussarela, por exemplo (JUNIOR, 2012). 

Considerando essa preocupação da indústria e a facilidade de desenvolvimento de 

bolores e leveduras em queijo devido ao contato com o ar ambiente durante todo o 

processamento, o O3 acaba sendo um recurso apropriado para o controle dos mesmos, como os 

resultados contemplados nas Figuras 10 e 11. 

Ao avaliar a eficiência do ozônio em câmaras de armazenamento de queijo minas 

frescal, Cavalcante (et al., 2014) observou a redução logarítmica de fungos filamentosos após 

o tratamento com o antimicrobiano. A redução de cerca de 1 ciclo logarítmico na contagem de 

bolores e leveduras foi estatisticamente significativa, podendo contribuir diretamente na 

qualidade microbiológica dos queijos. Essa cooperação do processo de tratamento com O3 na 

microbiota do produto já é observada em produtos de origem vegetal, como apresentado em 

estudo realizado por Priyanka (et al., 2014). 

FIGURA 10. Resultados das contagens de bolores e leveduras em queijo mussarela fatiado 

embalado com atmosfera modificada por nitrogênio. 

 

Fonte: AUTOR (2021). 
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FIGURA 11. Resultados das contagens de bolores e leveduras em queijo mussarela fatiado 

embalado à vácuo. 

  

Fonte: AUTOR (2021). 

 

A umidade e a temperatura das câmaras frigoríficas de uso no processamento de queijo 

favorecem a multiplicação de bolores e leveduras. Além disso, o teor de sal também é um fator 

extrínseco seletivo para o crescimento desse tipo de micro-organismos, já que favorece o 

desenvolvimento de leveduras. Alguns gêneros de fungos filamentosos indesejados, como o 

Penicillium spp. e Cladosporium spp. são mais encontrados em queijos embalados à vácuo, 

sendo a presença ou ausência de oxigênio, um agente extrínseco relevante no crescimento e 

multiplicação dos mesmos (SILVA, et al., 2017; SOBRAL, et al., 2017; ZACARCHENCO, et 

al., 2011). 

A eficácia da aplicação do ozônio para bolores e leveduras nos queijos fatiados 

manifestou-se, como está apresentado nas Figuras 10 e 11, no período após 60 dias de validade 

do produto. Já em estudo realizado por Sousa (2016), a presença dos bolores no queijo 

Emmental iniciou após 90 dias de fabricação em embalagens à vácuo e com atmosfera 

modificada, e 30 dias em embalagem resinada. Porém, esse estudo não avaliou o queijo em sua 

forma fatiada. 

Apesar de apresentarem comportamentos semelhantes em ambas as embalagens, as 

contagens de bolores e leveduras nos queijos fatiados sem o tratamento em embalagem à vácuo 

foram inferiores quando comparado a embalagem com atmosfera modificada por nitrogênio, 

podendo indicar, do mesmo modo que nos resultados para Staphylococcus aureus, uma 
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eficiência quanto ao uso dessa forma de embalar. Assim como a afirmação de Zacarchenco (et 

al., 2011), que relata a presença de oxigênio como um fator extrínseco determinante para a 

esporulação e crescimento dos bolores, bem como para a espécie a ser desenvolvida. 

 

5.4 DEMAIS MICRO-ORGANISMOS ANALISADOS 

 

 A contaminação dos alimentos, causada por micro-organismos patogênicos, pode 

contribuir para a transmissão de doenças de origem alimentar, as quais representam um 

problema de saúde com grande impacto. Apesar de todos os procedimentos de controle, é 

necessário o uso de ferramentas de análise para comprovar a eficiência em todas as etapas do 

processo e para que os casos de desvio sejam apontados e, consequentemente, não afetem a 

saúde dos consumidores do produto (ETGES, 2011; GONÇALVES, et al., 2015). 

Considerando o contexto de controle de qualidade, os ensaios do presente estudo 

manifestaram resultados com contagens inferiores ao nível de detecção nas análises utilizadas 

para verificação de Salmonella spp. e Listeria monocytogenes, indicando êxito em todas as 

etapas do processo relacionadas com o controle de qualidade. De acordo com Brasil (1996, 

2018), quando a matéria-prima, bem como os procedimentos em cada etapa da produção, são 

realizados de forma adequada, o produto final apresenta-se de modo a não possuir falhas ou 

análises fora dos padrões conforme a legislação e o RTIQ do alimento. 

Ao analisar os resultados de avaliação microbiológica realizada em queijos com 

diversos teores de umidade, Forneck e Adami (2020) concluíram que baixos índices de 

contaminação por micro-organismos como coliformes termotolerantes e Salmonella spp. 

evidenciam o controle de qualidade no processamento e a efetividade do sistema de 

fiscalização, colaborando para um produto de qualidade ofertado ao consumidor. Além disso, 

o autor não verificou relação entre o teor de umidade do queijo com a não conformidade nas 

contagens de Salmonella spp. 

 Além de não diferir significativamente nos tratamentos controle e com ozonização para 

coliformes termotolerantes, Salmonella spp. e Listeria monocytogenes em peças de queijo 

mussarela, os queijos fatiados com atmosfera modificada com nitrogênio e à vácuo também não 

demonstraram diferença estatística (p<0,05).  

A presença de coliformes termotolerantes no queijo, bem como em outros alimentos que 

sofrem intensa manipulação em seu processo produtivo, fornece informações sobre as 

condições higiênicas do produto. Isso se dá em razão dessas bactérias fazerem parte de um 

grupo de bactérias que habitam o trato intestinal do homem e de outros animais. Esses micro-
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organismos contaminam o alimento por meio de falhas no cumprimento das BPF e dos 

procedimentos de higienização, tanto de equipamentos, quanto de instalações (MIRANDA, et 

al., 2016).  

Afirmativa essa, que vem ao encontro da origem dos coliformes, que são encontrados 

nos dejetos dos animais, no solo ou em falhas na limpeza dos equipamentos ou utilização de 

água contaminada na limpeza dos equipamentos. Os coliformes termotolerantes não são 

somente indicadores da segurança microbiológica em sua manipulação, mas também podem 

revelar falha no processo de pasteurização do leite utilizado na fabricação do queijo, visto que 

essa bactéria é bastante sensível à temperatura, sendo eliminada pelo processo de pasteurização, 

quando o mesmo é eficiente (DIAS, et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2017). 

 

  

5.5 EXPOSIÇÃO AMBIENTAL 

 

 A redução da carga microbiológica em queijo é um dos principais usos do ozônio em 

alimentos de origem animal, isso tudo pela questão de formação de bolores por contaminação 

por fungos e bactérias que, durante a vida de prateleira, acaba por comprometer a qualidade do 

produto (VARGA; SZIGETI, 2016; CAVALCANTE, et al., 2014). Além de eliminar fungos 

formadores de mofo, o ozônio tem a capacidade de reduzir a contagem de bactérias patógenas 

presentes no queijo (YONG, et al., 2014). 

O ozônio é um forte agente antimicrobiano com alta reatividade, como pode ser 

observado nos resultados da exposição ambiental realizada, dispostos na Tabela 1. A validação 

de seu processo de atividade está relacionada com sua forma de uso, bem como fatores 

extrínsecos como umidade, temperatura e o binômio tempo/concentração.  

O tratamento com O3 em sua forma gasosa é o mais utilizado em câmaras frigoríficas, 

não somente no processamento de queijos no geral, como também no armazenamento de 

produtos de origem vegetal (PANDISELVAM, et al., 2018). Sendo assim, os resultados da 

avaliação do processo de sanitização das salas do processamento do queijo que receberam a 

ozonização, bem como o tempo de ação do tratamento para uma melhor eficiência estão 

expressos na Tabela 1. 

Além disso, as contagens nos locais que receberam o tratamento com ozônio foram 

distintas, já que o antimicrobiano é produzido no local em que for direcionado, gerando de 

acordo com a demanda e capacidade que o processo necessita, evitando superdosagem como 
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pode ocorrer com o uso de sanitizantes comumente utilizados pela indústria (VARGA; 

SZIGETI, 2016; PRIYANKA, et al., 2014).  

 

TABELA 1. Resultados da avaliação de exposição do ar ambiente ao ozônio por técnica 

de sedimentação em placas de meio de cultura para bolores e leveduras. 

LOCAL/TEMPO 0 min 15 min 30 min 45 min 

Câmara/sala de salga 42 UFC/m² 12 UFC/m² 4 UFC/m² <1 UFC/m² 

Câmara/sala de secagem 37 UFC/m² 22 UFC/m² 7 UFC/m² <1 UFC/m² 

Sala de fatiamento 45 UFC/m² 19 UFC/m² 8 UFC/m² <1 UFC/m² 

Sala de embalagem 32 UFC/m² 10 UFC/m² 2 UFC/m² <1 UFC/m² 

Fonte: AUTOR (2021). 

  

Ao observar os resultados da análise de sedimentação espontânea em meio de cultura 

apropriada para crescimento de bolores e leveduras, é possível afirmar que o tratamento do ar 

ambiente com ozônio nos locais em que foram instalados possui eficácia. Essa redução também 

foi confirmada em estudo realizado por Cavalcante (et al., 2014), ao avaliar eficácia da 

ozonização em câmaras de armazenamento de queijo minas frescal, tanto no aspecto de 

microbiologia do ar quanto em superfícies presentes no ambiente exposto ao tratamento. 

 O processo de ozonização realizado neste estudo, utilizou equipamentos de 

transformação de oxigênio em O3 por meio de descarga elétrica, conhecido como efeito corona 

(SANTOS; ROZA, 2010; SILVA, et al., 2011; PRIYANKA, et al., 2014). Esse mecanismo de 

produção do antimicrobiano é fabricado visando atender o ambiente para o qual foi projetado, 

não sendo possível aumentar ou diminuir a dosagem. Dessa forma, faz-se necessária a pesquisa 

quanto ao tempo de tratamento do ar nos ambientes para avaliação da eficiência do 

procedimento. 

Além de fatores como tempo e dosagem, considerou-se também que a investigação de 

fungos no geral seria a ideal para considerar a ozonização como um mecanismo de ação sobre 

os micro-organismos, sobretudo sendo os que mais afetam as características sensoriais do 

queijo mussarela durante o período de shelf life, podendo causar, inclusive, perdas econômicas 

à indústria (ZACARCHENCO, et al., 2011).  

Nesse contexto, a análise dos resultados apresentados na Tabela 1, demonstra que o 

procedimento de ozonização nos ambientes de processamento do queijo mussarela testados é 

eficiente no controle dos micro-organismos avaliados em um período relativamente curto, pois 
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o tratamento eliminou completamente os bolores e leveduras. Após o período de exposição de 

45 minutos ao O3, não houve manifestação de crescimento de bolores e leveduras, indicando 

um tempo suficiente para a eficiência completa do ozônio. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A qualidade do queijo mussarela analisado no presente estudo demonstrou que a 

utilização de ozônio do ambiente de processamento pode ser efetiva para o controle de micro-

organismos indicadores de qualidade de queijos durante seu tempo de validade. Nesse sentido, 

a diferença significativa nas contagens de bolores e leveduras entre os tratamentos controle e 

que receberam O3 tornou-se uma das principais evidências da ozonização na melhoria da 

qualidade microbiológica do queijo mussarela durante o período de shelf life. 

O uso de diferentes embalagens (á vácuo ou com nitrogênio) em queijo mussarela 

fatiado apresentou comportamentos semelhantes ou não apresentou diferença significativa, 

como no caso de coliformes termotolerantes, Salmonella spp. e Listeria monocytogenes, assim 

como nas peças inteiras. Entretanto, ao analisar os resultados para bolores e leveduras, 

coliformes totais e Staphylococcus aureus em queijo fatiado que não recebeu o tratamento com 

ozônio nos ambientes de processamento, percebe-se que as contagens microbianas em queijos 

fatiados embalados à vácuo são inferiores aos do queijo fatiado embalado com injeção de 

nitrogênio.  

Ao avaliar os resultados expressos a partir das análises realizadas no presente estudo, 

constata-se que o tratamento com ozônio nas salas do processamento do queijo mussarela é 

efetivo no controle microbiológico do ambiente em que o queijo é exposto e, 

consequentemente, no produto acabado durante o período de shelf life. Nesse contexto, a 

utilização de gerador de ozônio nos ambientes foi essencial para o controle de bolores e 

leveduras, os principais micro-organismos relacionados com perdas de queijos, tanto em peças 

quanto em fatiados durante o período de validade. 

Sobretudo, é possível afirmar que as condições sanitárias e de manipulação, as quais o 

queijo mussarela é submetido durante todas as etapas de seu processamento, estão de acordo 

com os programas de autocontrole e procedimentos de controle de qualidade adotados. Ainda 

assim, a utilização de ozônio no ambiente do processamento de queijo mussarela tanto em peças 

quanto em fatiados torna-se um procedimento a ser adotado para garantir a qualidade durante 

todo o período de validade dos produtos, especialmente para o controle de bolores e leveduras, 

já que os mesmos alteram, indesejavelmente, os aspectos sensoriais do queijo. 
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APÊNDICE – Exemplos de pontos críticos de controle no processo produtivo de queijo mussarela. 

 

Etapa Perigos  Riscos identificados Justificativa Medidas preventivas 

Recebimento de 

matéria-prima 

Físico 

Fragmentos de metais e 

objetos estranhos que 

possam causar injúrias 

Fragmentos de metais ou objetos 

estranhos oriundos dos equipamentos 

de ordenha e de transporte de leite 

Monitoramento da integridade e limpeza 

dos filtros 

Treinamento dos colaboradores 

Químico 

Resíduos de antibiótico, 

pesticidas e aflatoxina M1, 

além de substâncias 

fraudulentas 

Ordenha de animais em tratamento 

com antimicrobianos e/ou que mesmo 

após o prazo de carência continuam 

eliminando resíduos de medicamento 

Adição de substâncias fraudulentas 

pelo produtor ou transportador para 

mascarar características de 

deterioração da matéria-prima 

Assistência técnica ao produtor 

Controle de CCS e CBT 

Treinamento de transportadores 

Treinamento de colaboradores 

Controle do procedimento de entrada de 

matéria-prima 

Biológico 

Micro-organismos 

patogênicos como 

Staphylococcus aureus, 

grupo de coliformes, 

Salmonella spp, 

Listeria monocytogenes 

Produção, coleta, conservação e 

transporte de matéria prima obtida em 

condições inadequadas de higiene, 

limpeza e temperatura 

Assistência técnica ao produtor 

Controle de CCS e CBT 

Controle do procedimento de entrada de 

matéria-prima 
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Descarregamento 

e Resfriamento 

Físico 

Fragmentos de metais e 

objetos estranhos que 

possam causar injurias 

Fragmentos de metais ou objetos 

estranhos oriundos dos equipamentos 

de ordenha e de transporte de leite 

Monitoramento da integridade e limpeza 

dos filtros 

Treinamento dos colaboradores 

Químico 
Resíduos de agentes de 

higienização 
Contaminação acidental 

Controle do procedimento de higienização 

Treinamento dos colaboradores 

Biológico 

Multiplicação de micro-

organismos patogênicos na 

matéria-prima 

Procedimento de CIP incompleto de 

silos e linhas 

Não atendimento a faixa de 

temperatura padrão de resfriamento 

Controle do procedimento de higienização 

Controle de temperatura de resfriamento 

Estocagem 

Físico Nenhum -- -- 

Químico 
Resíduos de agentes de 

higienização 
Contaminação acidental 

Controle do procedimento de higienização 

Treinamento dos colaboradores 

Biológico 

Contaminação e 

multiplicação de micro-

organismos patogênicos 

como 

Staphylococcus aureus, 

grupo de coliformes, 

Salmonella spp, 

Listeria monocytogenes 

Condições inadequadas de 

conservação e temperatura do leite na 

estocagem 

Contaminação cruzada entre superfície 

de contato e matéria-prima 

Monitoramento dos silos de estocagem, 

controle de temperatura 

Análises físico-químicas 

Controle do processo de higienização de 

silos e linhas 

Calibração e aferição de instrumentos de 

medição 

Treinamento dos colaboradores 
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Pasteurização 

(Pré-aquecimento, 

clarificação e 

padronização) 

Físico Nenhum -- -- 

Químico 
Resíduos de agentes de 

higienização 
Contaminação acidental 

Controle do procedimento de higienização 

Treinamento dos colaboradores 

Biológico 
Sobrevivência de micro-

organismos patogênicos 

Descontrole da temperatura e tempo, 

falha de no sensor de temperatura do 

pasteurizador 

A pasteurização não é suficiente para 

eliminar todas as toxinas ou enzimas 

microbianas, os esporos microbianos. 

Falha no processo de higienização 

Controle de temperaturas 

Procedimento de higienização 

Treinamento de colaboradores 

Calibração e aferição de instrumentos 

Manutenção dos equipamentos e 

instalações 

Aquecimento 

e adição de 

ingredientes 

Físico Nenhum -- -- 

Químico 
Resíduos de agentes de 

higienização 
Contaminação acidental 

Controle do procedimento de higienização 

Treinamento dos colaboradores 

Biológico 

Recontaminação por micro-

organismos patogênicos 

provenientes dos insumos 

Contaminação cruzada microbiológica 

do produto através dos ingredientes 

adicionados na etapa 

Avaliação de laudos dos ingredientes no 

recebimento conforme especificação 

técnica 

Procedimentos Sanitários Operacionais 

Coagulação, 

corte e 

retirada do soro 

Físico Nenhum -- -- 

Químico 
Resíduos de agentes de 

higienização 
Contaminação acidental Controle do procedimento de higienização 
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Biológico 
Recontaminação por micro-

organismos patogênicos 
Falha no processo de higienização Controle do procedimento de higienização 

Secagem do grão 

e drenagem 

Físico Nenhum -- -- 

Químico 
Resíduos de agentes de 

higienização 
Contaminação acidental Controle do procedimento de higienização 

Biológico 
Recontaminação por micro-

organismos patogênicos 
Falha no processo de higienização Controle do procedimento de higienização 

Filagem 

Físico Nenhum -- -- 

Químico 
Resíduos de agentes de 

higienização 
Contaminação acidental Controle do procedimento de higienização 

Biológico 
Recontaminação por micro-

organismos patogênicos 
Falha no processo de higienização Controle do procedimento de higienização 

Enformagem 

Físico Nenhum -- -- 

Químico Nenhum -- -- 

Biológico 
Recontaminação por micro-

organismos patogênicos 
Falha no processo de higienização Controle do procedimento de higienização 

Salga 
Físico Nenhum -- -- 

Químico Nenhum -- -- 
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Biológico 

Contaminação 

cruzada/recontaminação de 

micro-organismos 

patogênicos 

Troca ou pasteurização ineficiente da 

salmoura (tempo x temperatura), fora 

da periodicidade 

Controle do procedimento de higienização 

Controle de temperatura da câmara 

Controle de densidade, pH e temperatura 

da salmoura 

Contaminação microbiológica da água 

Secagem 

Físico Nenhum -- -- 

Químico Nenhum -- -- 

Biológico 
Multiplicação de fungos 

(produção de micotoxinas) 

Condições ambientais (umidade e 

temperatura) 

Falha na higienização da câmara 

Controle do procedimento de higienização 

Controle de temperaturas 

Controle dos hábitos de higiene 

Treinamento de colaboradores 

Fatiação e 

embalagem 

Físico Nenhum -- -- 

Químico Nenhum -- -- 

Biológico 

Contaminação cruzada por 

micro-organismos 

patogênicos 

Recontaminação por utensílios, 

embalagens ou mãos dos 

manipuladores 

Controle do procedimento de higienização 

Controle dos hábitos de higiene 

Controle de estocagem de material de 

embalagem e qualidade assegurada pelo 

fornecedor (especificação técnica) 

Físico Nenhum -- -- 
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Acondicionamento,

estoque e 

expedição 

Químico Nenhum -- -- 

Biológico 
Desenvolvimento de micro-

organismos patogênicos 

Falta de controle de climatização do 

ambiente 
Controle de temperaturas 

Fonte adaptado: NASCIMENTO, 2019; ZANIOLO, 2015; ALTISSIMO, 2016. 

 


