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RESUMO 
 

O queijo de coalho, caracterizado como um queijo de baixa maturação é um 
alimento típico produzido em vários Estados da região Nordeste do Brasil. Este 
produto apresenta potencial de atuar como substrato favorável para sobrevivência e 
crescimento de bactérias patogênicas devido ao elevado pH e teor de umidade 
quando comparado aos queijos maturados. Alguns estudos têm detectado 
contagens elevadas de Staphylococcus aureus e presença de Listeria 
monocytogenes em amostras de queijo de coalho, sendo estas bactérias 
reconhecidas como perigos para a segurança microbiológica de queijos frescos ou 
de baixa-maturação em vários países. O presente estudo avaliou a sobrevivência e 
crescimento de cepas de L. monocytogenes (ATCC 7644 e ATCC 19115) e S. 
aureus (ATCC 13565 e ATCC 19095), adaptadas a antibióticos específicos, em 
queijo de coalho ao longo de 14 dias em função do tipo de cepa inoculada, do nível 
de contaminação inicial (3 e 5 log UFC/g) e da temperatura de armazenamento (7,5 
e 12 ºC). Ainda, foi avaliada a ocorrência de alterações nos parâmetros físico-
químicos das amostras de queijos contaminados ao longo do período de 
armazenamento. As contagens de ambas as cepas testadas de L. monocytogenes e 
S. aureus aumentaram ao longo do período avaliado nas amostras de queijo 
mantidas a 7,5 ou 12 °C. Ao término do período de armazenamento, o aumento na 
população de L. monocytogenes e S. aureus foi sempre superior a 0,5 e 1 log UFC/g 
nas amostras mantidas a 7,5 e 12 ºC, respectivamente, quando comparadas ao nível 
de contaminação inicial. O início do aumento na população de L. monocytogenes e 
S. aureus ocorreu de forma antecipada quando as amostras foram mantidas a 12 ºC. 
Populações de L. monocytogenes de 3,9 - 6,2 e 4,3 - 6,4 log UFC/g, e de S. aureus 
de 4,1 – 6,0 e 4,2 - 6,4 log UFC/g, foram detectadas no 14° dia de armazenamento a 
7,5 e 12 ºC, respectivamente. Poucas variações nos valores de pH e acidez foram 
verificadas nas amostras de queijo de coalho ao longo do armazenamento em 
ambas as temperaturas testadas. Estes resultados indicam que L. monocytogenes e 
S. aureus podem sobreviver e se multiplicar em queijo de coalho armazenado a 7,5 
ou 12 °C, entretanto o aumento da população destas bactérias ocorre de forma 
antecipada quando o produto é armazenado a 12 ºC. Assim, a adoção de boas 
práticas de fabricação e o controle rigoroso da temperatura de refrigeração durante o 
armazenamento são aspectos fundamentais para evitar a contaminação e retardar o 
crescimento de L. monocytogenes e S. aureus em queijo de coalho, diminuindo, 
desta forma, os riscos de ocorrência de doenças transmitidas por alimentos a partir 
do consumo deste produto.  
 
Palavras-chave: Queijo de baixa maturação. Comportamento microbiano. Listeria 
spp.. Staphylococcus spp.. Segurança de alimentos. 



 
 

ABSTRACT 

The coalho cheese characterized as a minimally ripened cheese is a typical food 

manufactured in various states of the Brazilian Northeast region. This product may be 

a favorable substrate to the survival and growth of pathogenic bacteria because its 

high pH and moisture content as compared with ripened cheeses. Some studies 

have detected high counts of Staphylococcus aureus and presence of Listeria 

monocytogenes in coalho cheese samples. These bacteria are well-known hazards 

for microbial safety of minimally ripened cheeses in various countries. This study 

evaluated the survival and growth of strains of L. monocytogenes (ATCC 7644 and 

ATCC 19115) and S. aureus (ATCC 13565 and ATCC 19095), which were previously 

adapted to specific antibiotics, in coalho cheese during 14 days as affected by the 

type of strain, the dose of contamination (3 and 5 log CFU/g) and the storage 

temperature (7.5 and 12 ºC). Changes in physicochemical parameters in 

contaminated cheese samples were also assessed over time. The populations of all 

tested strains were increased by the end of the storage period at 7.5 and 12 ºC. The 

population of L. monoytogenes and S. aureus assessed increased earlier when the 

cheese samples were stored at 12 ºC. Populations of 3.9 - 6.2 and 4.3 – 6.4 log 

CFU/g for L. monocytogenes, and of 4.1 – 6.0 and 4.2 - 6.4 log CFU/g for S. aureus, 

were detected on the 14th day of storage at 7.5 and 12 ºC, respectively. Minor 

changes in pH and titratable acidity were verified over time in contaminated cheese 

samples. These results indicate that L. monocytogenes and S. aureus can survive 

and grow in coalho cheese stored at 7.5 or 12 ºC, but the growth occur earlier when 

the cheese is stored at 12 ºC. Therefore, the adoption of good manufacture practices 

and strict control of refrigeration temperatures during storage are essential to a avoid 

the contamination and retard the growth of L. monocytogenes and S. aureus in 

coalho cheese decreasing the risks for occurrence of foodborne diseases associated 

with the consume of this product.  

 
Key-word: Minimally ripened cheese. Microbial behavior. Listeria spp.. 
Staphylococcus spp.. Food safety. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde muito tempo, os alimentos são motivo de preocupação, tanto no que 

concerne a produção suficiente para a população, como no que diz respeito ao 

controle de riscos à saúde do consumidor (GRASSI NETO, 2013). As estimativas 

mais recentes divulgadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) sugerem que 

mais de 200 doenças podem ser provocadas pelo consumo de alimentos ou água 

contaminados, afetando 600 milhões de pessoas em todo o mundo, e sendo 

responsáveis por, aproximadamente, dois milhões de mortes a cada ano (WHO, 

2015a). Entretanto, a dificuldade de stabelecer relações causais entre a 

contaminação dos alimentos e a doença resultante ainda contribui de forma 

significativa para os casos de subnotificação (WHO, 2015a; WHO, 2015b). 

As doenças transmitidas por alimentos (DTA) têm emergido nas últimas 

décadas como um importante e crescente problema de saúde pública em muitos 

países (FUSCO; QUERO, 2012; WHO, 2015c; WHO, 2016), sendo as bactérias, 

pela sua diversidade e patogenia, o grupo microbiano mais importante como agentes 

etiológicos de DTA (LE LOIR; BARON; GAUTIER, 2003; SOSPEDRA et al., 2013; 

WHO, 2015d; WHO, 2015e). Dentre os diferentes tipos de alimentos, os produtos 

lácteos têm sido frequentemente implicados em surtos em vários países (AHMED; 

SHIMAMOTO, 2014; BRASIL, 2015; YOON; LEE; CHOI, 2016), especialmente 

queijos os (D’AMICO; DRUART; DONNELY, 2008; BROOKS et al., 2012; 

ROSSHAUG et al., 2012) devido às contaminações pós-processamento (FOX et al., 

2009; FUSCO; QUERO, 2012) e por favorecerem à sobrevivência e multiplicação de 

micro-organismos patogênicos (NACMCF, 2010; RAKHMAWATI; NYSEN; AERTS, 

2014; FDA, 2015; FDA, 2016). 

O queijo de coalho, o qual é um alimento típico produzido em vários Estados 

da região Nordeste do Brasil (FAO, 2007; QUEIROGA et al., 2013), sendo 

caracterizado como um queijo de baixa maturação e como possuidor de potencial 

para agir como substrato favorável para bactérias patogênicas devido ao seu 

elevado pH e teor de umidade quando comparado aos queijos maturados (FREITAS 

FILHO et al., 2009; NEAVES; WILLIAMS, 2010; EL-BAKRY; SHEEHAN, 2014). 

Estas características reforçam a necessidade de vigilância por meio do 

monitoramento dos procedimentos utilizados na sua fabricação e conservação para 

garantia da segurança microbiológica do produto (NEWELL et al., 2010). 



12 
 

Alguns estudos têm verificado contagens elevadas de Staphylococcus aureus 

(> 103 UFC/g) e presença de Listeria monocytogenes em amostras de queijo de 

coalho (SOUZA et al., 2006; MENESES et al., 2012; FREITAS; TRAVASSOS; 

MACIEL, 2013). Estas bactérias estão envolvidas em surtos de DTA em todo o 

mundo e oferecem maior perigo para a segurança microbiológica de queijos frescos 

ou de baixa-maturação (KNIGHT et al., 2008; COELHO et al., 2014; PIMENTEL-

FILHO et al., 2014; ZELENY et al., 2015). Com isso, apesar de sua popularidade, 

muitas vezes, o queijo de coalho comercialmente disponível está associado a uma 

imagem de alimento não seguro (ALMEIDA et al., 2013; DIAS et al, 2015), devido 

frequente verificação de desacordo com os padrões microbiológicos vigentes 

(ADAMI et al., 2015; SOUSA JÚNIOR; VANDESMET; MENDES, 2015), vindo a 

implicar em risco à saúde do consumidor e redução da vida de prateleira. 

            Embora já se tenha informações na literatura sobre a presença de L. 

monocyotogenes e S. aureus em amostras de queijo de coalho (SANTANA et al., 

2008; SILVA et al., 2015), faltam estudos que avaliem a sobrevivência e o padrão de 

crescimento destas bactérias quando o produto é mantido sob diferentes condições 

de armazenamento. Estudos do comportamento de micro-organismos patogênicos 

em um produto alimentício específico são de importância para revelá-lo como 

substrato favorável ou não para a persistência e aumento da população microbiana 

de interesse (BAPTISTA; VENÂNCIO, 2003; FORSYTHE, 2013). Este tipo de 

estudo, denominado “teste desafio” geralmente complementa o estabelecimento de 

um risco microbiológico inicialmente revelado em estudos de qualidade 

microbiológica de um alimento ou grupo de alimentos (ÁLVAREZ-ORDÓÑEZ et al., 

2015). 

Considerando-se tais aspectos, o presente estudo foi desenvolvido com os 

seguintes objetivos: i) avaliar a capacidade de sobrevivência e crescimento de L. 

monocytogenes e S. aureus em amostras de queijo de coalho ao longo de 21 dias 

em função do tipo de cepa inoculada, do nível de contaminação inicial (3 e 5 log 

UFC/g) e da temperatura de armazenamento (7,5 e 12 °C); e ii) avaliar a ocorrência 

de alterações nas características físico-químicas das amostras de queijo de coalho, 

quando inoculadas com estas bactérias ao longo do período de armazenamento. 

 

 



13 
 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 QUEIJO DE COALHO: PARÂMETROS DE IDENTIDADE E QUALIDADE 

 

A legislação sanitária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) define o queijo de coalho como “um produto fresco ou maturado que se 

obtém por separação parcial do soro do leite ou leite reconstituído (integral, parcial 

ou totalmente desnatado) ou soro de lácteos, coagulados pela adição física do 

coalho, enzimas de bactérias específicas, de ácidos orgânicos isolados ou 

combinados, todos de qualidade apta para uso alimentar, com ou sem agregação de 

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

especificamente indicados, substâncias aromatizantes e matérias corantes” 

(BRASIL, 1996). 

O queijo de coalho é caracterizado como um queijo semiduro de consistência 

elástica, com média (36,0 – 45,9%) a alta umidade (46 - 54,9%), seu teor de gordura 

e sólidos totais varia entre 35 e 60%, o que pode classificá-lo como semi-gordo (25,0 

- 44,9%) ou gordo (45,0 - 59,9%), de massa semi-cozida (até 45ºC)  ou cozida (entre 

45ºC e 55ºC), sendo permitido também a partir de massa crua (sem aquecimento)  

(BRASIL, 1996; BRASIL, 2001a). 

Devido a simplicidade da tecnologia utilizada na sua produção, o queijo de 

coalho possui grande valor comercial, alto rendimento e boa aceitação entre os 

consumidores (SENA et al., 2000). Sendo bastante popular na região Nordeste do 

Brasil (FAO, 2007), é encontrado principalmente nos Estados do Ceará, Paraíba, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte (FEITOSA et al., 2003; PERRY, 2004). Seu 

processamento e armazenamento são regulamentados pela Instrução Normativa nº 

30, de 26 de junho de 2001 - Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade 

(RTIQ) do Ministério da Agricultura (BRASIL, 2001a). 

O leite, principal matéria-prima na elaboração do queijo, deve apresentar 

características físico-químicas e microbiológicas ideais para que seja obtido um 

produto final de qualidade satisfatória (MALLET et al., 2012; CARLONI et al., 2015; 

PECKA-KIELB et al., 2016). Com o intuito de promover melhorias na qualidade dos 

produtos do setor lácteo brasileiro, foi criado a Instrução Normativa nº 62, de 29 de 

dezembro de 2011, que trata da qualidade do leite cru, reunindo regulamentos 

técnicos que descrevem normas na produção, acondicionamento, requisitos de 
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qualidade físico-químicos e microbiológicos para leites tipos A, leites pasteurizados, 

cru refrigerado e equivalente, bem como normas para o sistema de transporte a 

granel (BRASIL, 2011). 

Em relação à pasteurização ou tratamento térmico equivalente do leite 

utilizado como matéria-prima, bem como aos critérios macroscópicos e 

microbiológicos, o produto deve atender as determinações dos "Regulamentos 

Técnicos de Identidade e Qualidade dos Produtos Lácteos" - Portaria no 146/96 – 

Ministério da Agricultura (BRASIL, 1996). 

A pasteurização, usada como estratégia para destruir os principais patógenos 

(GAVA; SILVA; FRIAS, 2009), também reduz as bactérias láticas (BAL). Tal aspecto 

justifica a importância da utilização do fermento lático comercial ou bactérias láticas 

pertencentes à microbiota lática natural do leite cru e de queijos artesanais regionais 

(MARINO; MAIFRENI; RONDININI, 2003). As BAL constituem um grupo bastante 

diversificado que tem como caraterística principal a capacidade de fermentar 

açúcares com produção de ácido lático (GÁLVEZ et al., 2007). São amplamente 

distribuídas na natureza e fazem parte da microbiota lática endógena do leite 

(IRLINGER; MOUNIER, 2009; RESENDE et al., 2011), sendo bastante utilizadas na 

tecnologia de alimentos por contribuir no aroma, textura, valor nutricional e 

segurança microbiológica em alimentos fermentados (SETTANNI; CORSETTI, 2008; 

FRANCIOSI et al., 2009).  

O produto final deve apresentar textura compacta e macia, podendo se 

observar algumas olhaduras; a cor deve ser branco-amarelado uniforme; e o sabor 

deve ser brando, ligeiramente ácido, podendo ser salgado. Quanto ao odor, pode ser 

também ligeiramente ácido e similar ao de coalhada fresca, enquanto a casca 

geralmente se apresenta fina, sem rachaduras e pouco definida (BRASIL, 2001a). 

Quanto ao aspecto higiênico-sanitário, a Resolução RDC 12/2001 da ANVISA 

determina que o produto deva apresentar uma tolerância máxima de 500 Número 

Mais Provável (NMP)/g de coliformes termotolerantes, 500 Unidades Formadoras de 

Colônias (UFC)/g de Staphylococcus coagulase positiva e ausência de L. 

monocytogenes e Salmonella spp. em 25 g do produto (BRASIL, 2001b). 

Portanto, a legislação brasileira sobre queijo de coalho apresenta-se muito 

ampla, pouco definida e com várias lacunas, até mesmo quando estabelece critérios 

adicionais relacionados ao queijo de coalho artesanal elaborado a partir de cru, com 

período de maturação pouco definido (BRASIL, 2013). 
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2.2 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DO QUEIJO DE COALHO   

       

A fabricação do queijo de coalho ainda não apresenta padronização do seu 

processo. Embora o produto já seja manufaturado em escala industrial, técnicas 

artesanais ainda são bastante utilizadas para a sua produção vindo a repercutir na 

falta de uniformidade do produto final (SILVA; MORENO; MORAES, 2010; SOUSA 

et al., 2014). 

Vários estudos apontam que a qualidade da matéria-prima, as condições de 

processamento e o processo de maturação dos queijos são pré-requisitos para a 

obtenção de produtos que atendam aos critérios de identidade e qualidade 

previamente estabelecidos (TIMM et al., 2004; D’AMICO; DONNELLY, 2010; 

MALLET et al., 2012; MENDES et al., 2014; CARLONI; PETRUZELLI; AMAGLIANI, 

2015; REIS et al., 2015; PECKA-KIELB et al., 2016). A falta destes critérios na 

produção do queijo de coalho permite que o produto seja elaborado com baixa 

qualidade, principalmente no aspecto higiênico-sanitário, dificultando sua 

comercialização (NASSU; MACEDO; LIMA, 2006; OLIVEIRA et al., 2010; DANTAS 

et al., 2013). 

As condições gerais ideais de processamento do queijo de coalho devem 

seguir as práticas de higiene dispostas no Regulamento Técnico sobre as Condições 

Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 

Elaboradores/Industrializadores de Alimentos - Portaria no 368/1997 – Ministério da 

Saúde (BRASIL, 1997a), e assim atender as exigências relacionadas aos padrões 

microbiológicos previstos pela Resolução RDC no 12/2001 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA – Ministério da Saúde) (BRASIL, 2001b). 

Com o objetivo de ilustrar uma das técnicas de elaboração bastante utilizada 

na linha de produção do queijo de coalho, na Figura 1 é apresentado um fluxograma 

com as sequências seguidas em unidades de pequeno porte, representando o 

processamento artesanal, bem como as etapas desenvolvidas nas unidades de 

maior porte ou nível industrial. 

A elaboração do queijo de coalho na indústria se inicia com a higienização do 

leite cru, que compreende as etapas de filtração e pasteurização, tendo à filtração a 

finalidade de remover parcialmente às sujeiras, e a pasteurização, a destruição dos 

micro-organismos patogênicos responsáveis por causar DTA. 
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Figura 1 - Fluxograma de processamento de queijo (linha contínua, em unidade de 
maior porte, linha tracejada, processamento artesanal). 
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Fonte: Nassu et al. (2001). 
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A coagulação do leite se dá pela ação das BAL naturalmente presentes ou 

por adição do coalho dissolvido em água potável, sem cloro, conforme 

recomendação do fabricante (CAVALCANTE et al., 2007). As BAL facilitam a ação 

do coalho, auxiliam na expulsão do soro e colaboram com as características 

sensoriais do produto (FERREIRA, 2001). 

Após o corte da coalhada, ocorre liberação do lactosoro, e, em seguida, é 

realizada a primeira dessoragem. Em seguida, é feito o aquecimento da massa 

através de água quente ou vapor indireto até a obtenção de massa semi-cozida (até 

45 ºC) ou cozida (entre 45 e 55 ºC), ou aquecer o soro (85 °C), podendo ainda ser 

obtido a partir de massa crua (BRASIL, 2001a). 

        A segunda dessoragem vai retirar cerca de 95% do soro, seguida pela salga 

por meio do uso de sal refinado na massa. Para o queijo coalho comum utiliza-se a 

proporção de 0,8-1,0%, e para o queijo de coalho no espeto ou palito utiliza-se a 

proporção de 1,2%, calculada sobre o volume total do leite processado 

(CAVALCANTE et al., 2007). 

A pré-prensagem é um procedimento opcional que facilita a obtenção de 

queijo com textura fechada, peso uniforme e pequenas olhaduras mecânicas, 

quando não ocorre essa etapa, a massa é enformada manualmente na fôrma com 

ajuda do dessorador (CAVALCANTE et al., 2007).  

As etapas seguintes são de prensagem, secagem, embalagem e estocagem 

em temperatura de 10 – 12 ºC, normalmente durante 10 dias, período mínimo 

destinado à maturação, até a expedição do produto (BRASIL, 2001a). 

A maturação tem a finalidade de desenvolver sabor, textura e aroma típico 

devendo ocorrer em condições de temperatura e umidade relativa do ar (75 - 80% ) 

controladas (CAVALCANTE et al., 2007). 

Com relação à embalagem, pode ser a vácuo ou não, embora a embalagem a 

vácuo utilizando filmes pvc apropriados para alimentos demonstre ser mais eficaz na 

conservação de queijos (DE JESUS et al., 2016) 

A mudança mais comum no processo de fabricação do queijo de coalho se 

refere ao intuito de elaborar um produto com baixa capacidade de derretimento, 

porém sem alterar de forma significativa as suas características gerais de sabor e 

odor (MAIA, 2013). 

Conforme alguns estudos sobre elaboração do queijo de coalho (NASSU; 

MACEDO; LIMA, 2006, CAVALCANTE et al., 2007; SILVA; MORENO; MORAES, 
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2010, MEDEIROS et al., 2016), existe a necessidade de um processo uniforme de 

sua elaboração, com uma tecnologia apropriada melhor estabelecida a fim de 

melhorar a qualidade do produto, diminuir o manuseio durante seu processo de 

fabricação, minimizando os riscos microbiológicos. Também ocorre a necessidade 

de adotar a cadeia fria ao longo do período de produção, estocagem, distribuição e 

comercialização, aumentando assim a segurança do alimento e sua vida de 

prateleira. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DO QUEIJO DE COALHO 

 

A diferenciação dos aspectos que influenciam a qualidade final de queijos 

envolve a determinação e conhecimento do conjunto de atributos, incluindo a 

caracterização da matéria-prima, dos procedimentos de fabricação e das alterações 

físico-químicas que ocorrem ao longo do processamento e armazenamento do 

produto (DIEZHANDINO et al., 2015). 

Para caracterização de queijos, o pH é considerado um parâmetro importante 

devido a sua influência na textura, na atividade microbiana e na maturação (SOUSA 

et al., 2014). Os valores de pH em queijo não maturados são elevados (5,7 - 6,5), 

tornando-os mais vulneráveis a sobrevivência e multiplicação de bactérias 

contaminantes (MUNCK, 2004). A adição de culturas láticas como fermentos durante 

o processamento de queijos não maturados tem sido utilizada também com o intuito 

de causar maior redução do pH destes produtos, e, consequentemente, do 

crescimento da população de micro-organismos indesejáveis (MUNCK, 2004).   

           Os valores de pH em queijos dependem também da qualidade da matéria 

prima. O pH do leite bovino recém-ordenhado apresenta valor de pH entre 6,4 - 6,8, 

e pode ser um indicador da sua qualidade sanitária. Quando ocorre mastite, 

dependendo da gravidade da infecção, o pH do leite ordenhado pode atingir até o 

valor de 7,5; e na presença de colostro pode ser reduzido para valores próximos de 

6,0 (MIRANDA et al., 2016). Vários fatores também contribuem para a ocorrência do 

leite ácido, entre eles, as condições precárias de higiene durante e após a ordenha, 

uso de utensílios mal higienizados, falhas no sistema de refrigeração, transporte 

inadequado e tempo prolongado de estocagem (FREITAS; TRAVASSOS; MACIEL, 

2013). Benevides et al. (2001) observaram que queijos de coalho elaborados com 

leite pasteurizado apresentam valores de pH maiores do que os elaborados com 
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leite cru. Tal fato foi atribuído como resultado da ação das colônias de fermento 

lático sobre a lactose, implicando ainda em alteração do sabor e textura do queijo. 

  O aumento da acidez está diretamente relacionado com o aumento da 

população de micro-organismos mesófilos, psicrotróficos e BAL (JAY, 2005; 

IRLINGER; MOUNIER, 2009; TODOROV; FRANCO, 2010). Em queijos, essa acidez 

precisa ser controlada, pois quando em excesso, pode causar alterações nas 

características sensoriais do produto a ponto de descaracterizá-lo (MIRANDA et al., 

2016). 

Com relação ao teor de umidade em queijos, Freitas Filho et al. (2009) 

relataram a sua influência sobre a atividade de água (aa) do produto e atividade 

metabólica de micro-organismos ao longo do período de maturação, com possíveis 

impactos na modificação do pH, textura, sabor e aroma. O atributo de maciez ou 

dureza depende do teor de umidade do queijo, de modo que quanto maior a 

umidade, maior a maciez (LITTLE et al., 2008). Quanto ao aspecto funcional e 

econômico, o teor de umidade auxilia no aumento do rendimento e influencia na 

qualidade do produto (LEE et al., 2014).  

As variações no teor de umidade em queijos podem estar relacionadas ao 

processo de produção, à quantidade e ao tipo de salga e à pressão exercida no 

momento da prensagem, com o tempo de maturação (IDE; BENEDET, 2001) e 

qualidade da matéria-prima (NASSU et al., 2001). O alto teor de umidade do queijo 

de coalho, associado ao elevado pH, atrelado a várias etapas de manipulação 

realizadas durante o seu processo de elaboração oferecem condições propícias à 

contaminação, sobrevivência e multiplicação de diferentes micro-organismos 

patogênicos envolvidos em surtos de DTA (CÂMARA et al., 2002). 

O tempo de conservação do queijo de coalho também pode ser 

correlacionado com seu teor de umidade (BENEVIDES et al., 2001; NEAVES; 

WILLIAMS, 2010), quanto mais desidratados se apresentarem, maior sua 

conservação, mesmo em condições adversas (BENEVIDES et al., 2001). 

A definição do aroma em queijos ocorre por produção de compostos 

aromáticos durante sua formação (HANNON et al., 2003; SMIT; SMIT; ENGELS, 

2005) por meio da lenta conversão de componentes químicos e bioquímicos 

presentes no leite como resultado da atividade microbiana (FUQUAY; FOX; 

MCSWEENEY, 2011). No entanto, também pode ocorrer formação de compostos 

nitrogenados indesejados, tais como as aminas biogênicas, que afetam 



20 
 

negativamente as características sensoriais do produto e pode conduzir a problemas 

de saúde no consumidor (FLICK; GRANATA, 2005). 

Na abrangência das características físico-químicos do queijo de coalho, 

alguns estudos observaram variações em diversos parâmetros avaliados, as quais 

foram atribuídas à ausência de uniformidade no processo de elaboração (FREITAS 

FILHO et al., 2009; SILVA; MORENO; MORAES, 2010; FREITAS; TRAVASSOS; 

MACIEL, 2013; MEDEIROS et al., 2016). 

 

2.4 ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS EM QUEIJOS E PARTICULARIDADES 

RELACIONADAS AO QUEIJO DE COALHO 

 

A segurança microbiológica de alimentos é problema de interesse mundial, 

principalmente, em relação à proteção da saúde e bem-estar do consumidor (WHO, 

2015e; SILK; MAHON, 2015). Em queijos, o aspecto microbiológico é considerado 

diverso, e seu estudo geralmente requer um conhecimento não apenas da 

composição do produto, mas também das condições de produção, maturação e 

armazenamento específico (NEAVES; WILLIAMS, 2010). 

Por isso, acredita-se, geralmente, que o estabelecimento das características 

específicas finais em queijos relaciona-se de forma estreita com as práticas 

empregadas no processo de fabricação, embalagem, manipulação e diversidade da 

microbiota do produto (ROBINSON; WILBEY, 2002; ERCOLINI et al., 2004; 

SULLIVAN et al., 2013), à tecnologia utilizada e a qualidade da matéria prima 

(IRLINGER; MOUNIER, 2009; CARLONI; PETRUZELLI; AMAGLIANI, 2015; PECKA-

KIELB et al., 2016). Consequentemente, diferentes tipos de queijo apresentam 

distintos níveis de risco microbiológico (ROBINSON, 2005; NACMCF et al., 2010; 

ALVAREZ-ORDÓÑEZ et al., 2015a), em virtude dos agentes patogênicos serem 

mais propensos a sobreviver ou crescer em queijos moles do que nas variedades 

mais duras (NEAVES; WILLIAMS, 2010; ALVAREZ-ORDÓÑEZ et al., 2015b). 

O aspecto microbiológico do leite constitui um dos principais problemas no 

processo de produção de queijos. Em geral, a qualidade do leite cru no Brasil é 

ainda considerada insatisfatória por apresentar contagens elevadas de micro-

organismos aeróbios mesófilos, psicrotróficos e coliformes (SANTANA; BELOTI; 

BARROS, 2001; MENEZES et al., 2015). Este aspecto indica o uso de leite 

pasteurizado na fabricação de queijos frescos ou de baixa-maturação, como 
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estratégia inicial de garantia da segurança destes produtos (CAVALCANTE et al., 

2007; GAVA; SILVA; FRIAS, 2009). 

A maturação de queijos envolve uma ampla série de processos de natureza 

microbiológica, bioquímica e física, muito variável entre os queijos duros, semiduros 

e macios (REHMAN et al., 2000; FOX et al., 2004). Quanto aos processos 

microbiológicos, os diferentes tipos de BAL observadas em queijos de coalho 

(CARVALHO, 2007) exercem participação importante no desenvolvimento das 

características físico-químicas como sabor, aroma e textura (GRAPPIN; BEUVIER, 

1997; HASSAN; FRANK, 2001) e no controle microbiológico (CAGRI; USTUNOL; 

RYSER, 2001; PARADA et al., 2007; BAYLIS, 2009; MONTEL et al., 2014), por 

apresentarem capacidade de restringir a proliferação de microrganismos 

indesejáveis, seja por competição ou  produção de agentes antimicrobianos, como 

bacteriocinas (CHEN; HOOVER, 2003), ácidos orgânicos (CHAILLOU et al., 2005) e 

hipotiocianato (JONES et al., 2008). 

A contagem inicial da população microbiana total em queijos varia em média 

de 1,0 a 2,0 x 109 UFC/g (ROBINSON; WILBEY; AL-OTAIBI, 2002; IRLINGER; 

MOUNIER, 2009). Em estudos realizados com queijo de coalho, foram encontradas 

contagens bacterianas que variaram de 7,32 a 9,47 log UFC/g para micro-

organismos aeróbios mesófilos e, de 6,38 a 9,36 log UFC/g para BAL (QUEIROGA 

et al., 2009; MACHADO et al., 2011). Entre as BAL, algumas espécies participam no 

processo de fermentação e são chamadas de BAL iniciadoras ou “starters”, 

enquanto outras são envolvidas na maturação do queijo e denominadas BAL não 

iniciadoras ou secundárias (BERESFORD et al., 2001; SETTANNI; MOSCHETTI, 

2010). 

Em seguida, é observado, geralmente, um declínio da população microbiana 

iniciadora em decorrência da insuficiência de oxigênio, aumento da acidez e da 

presença de compostos inibidores produzidos durante o processo de maturação, ao 

passo que se inicia um aumento da população de BAL não iniciadora (ROBINSON; 

WILBEY; AL-OTAIBI, 2002; SETTANNI; MOSCHETTI, 2010). Os diferentes grupos 

de micro-organismos se mantêm em equilíbrio, mantendo aproximadamente essas 

contagens ao longo do período de maturação (IRLINGER; MOUNIER, 2009). 

Como características gerais, as BAL se apresentam como micro-organismos 

gram-positivos, com morfologia variável de cocos ou bacilos, catalase negativa, não 

formadoras de esporos e que geralmente crescem sob condições microaerófilas ou 
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estritamente anaeróbicas (HASSAN; FRANK, 2001; SALMINEN; VON WRIGHT, 

2004), compreendendo um total de 16 gêneros (JAY, 2005). 

Os gêneros de BAL mais comum encontrados em queijos são Lactococcus, 

Lactobacillus, Streptococcus, Leuconostoc e Enterococcus (BERESFORD et al., 

2001; FOX et al., 2000). Essas bactérias são utilizadas como culturas iniciadoras em 

alimentos fermentados e possuem ação probiótica e antimicrobiana (PINTO et al., 

2006; NERO et al., 2009; MORAES et al., 2010). No Brasil, o gênero Enterococcus 

foi predominante entre as BAL isoladas de amostras de queijo de coalho artesanais 

produzido no Ceará (CARVALHO et al., 2005; CARVALHO, 2007), assim como entre 

aquelas isoladas do mesmo tipo de queijo produzido no Rio Grande do Norte 

(BRUNO et al., 2007; BRUNO; CARVALHO, 2009). Até mesmo em estudo que não 

observou o gênero Enterococcus como predominante absoluto, ainda assim, a 

espécie Enterococcus faecium (26,9%), foi a que mais prevaleceu (MEDEIROS et 

al.,2016). 

Além das BAL, como microbiota normal, a detecção de patógenos em queijos 

de coalho também tem sido frequente. A presença desses micro-organismos em 

alimentos, e o elevado índice de contaminação bacteriana nesses produtos, estão 

relacionados com processos inadequados de fabricação, instalações e práticas de 

manipulação que não atendem aos padrões higiênico-sanitários estabelecidos, má 

qualidade da matéria-prima, armazenamento e transporte inadequados da matéria-

prima e/ou do produto final (NASSU et al., 2000; BASTOS et al., 2001; BORGES et 

al., 2003; FEITOSA et al., 2003; BORGES, 2006; BORGES et al 2008; OLIVEIRA et 

al., 2010; SERRAINO et al., 2012; FREITAS; TRAVASSOS; MACIEL, 2013; SOUSA 

et al., 2014; MEDEIROS, 2016). 

Os ambientes de processamentos de alimentos são fatores relevantes 

associados a frequentes contaminações microbianas, principalmente pelo fato de 

várias bactérias, incluindo L. monocytogenes e S. aureus, apresentarem a 

capacidade de aderir em equipamentos e superfícies de contato de alimentos e 

formar biofilmes (VAN HOUDT; MICHIELS, 2010) como estratégia de sobrevivência 

(COSTERTON et al., 1995). Além de atuar como fontes de contaminações 

persistentes (SAUDERS; D'AMICO, 2016), os biofilmes conferem maior resistência 

microbiana aos germicidas usuais, quando comparado as suas respectivas células 

planctônicas, devido à sua fisiologia particular e barreiras físicas constituídas 

(STEWART, 2002; RAMPELOTTO et al., 2016), acarretando implicações 
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substanciais nas indústrias alimentícias e necessidade de intervenções específicas 

para seu controle. (YANG et al., 2012). 

A contaminação cruzada por meio de equipamentos e do ambiente de 

processamento de alimentos tem sido implicada como a principal causa de 

transmissão de L. monocytogenes (STESSL et al., 2014), principalmente em queijos 

elaborados com leite pasteurizado (SAUDERS; D'AMICO, 2016). 

A não aplicação de boas práticas de fabricação (BPF) no ambiente de 

produção de queijo de coalho consiste em uma problemática séria por se tratar de 

produto altamente manipulado, e por sua matriz constituir substrato favorável a 

presença de microrganismos indicadores e contaminação por bactérias patogênicas 

(RUWER; MOURA; GONÇALVES, 2011). 

Para avaliar e monitorar a segurança dos processamentos e contaminações 

pós-processos em queijos, normalmente, é realizado a pesquisa de micro-

organismos indicadores, procedimento que serve para estimar o nível de 

contaminação e o tempo de vida útil do produto (CHO et al., 2016). Os riscos à 

saúde pública estão relacionados com a presença de micro-organismos que são 

patogênicos para os seres humanos, com características ecologicamente 

semelhantes aos indicadores, pois compartilham as mesmas condições de 

crescimento (FORSYTHE, 2013; FRANCO; LANDGRAF, 2008; MENDONÇA; 

LEHFELD, 2015; CHO et al., 2016). Geralmente, esses micro-organismos 

indicadores não são detectados em queijos onde o leite foi submetido a tratamento 

térmico, embora baixas contagens ocorram após um período de maturação entre 2 e 

15 dias, fato este, associado a contaminação durante a elaboração, devido as 

manipulações (DIEZHANDINO et al., 2015; REIS; SANTANA; ROIG, 2015; SANDES 

et al., 2016). 

No Quadro 1 são citados estudos e respectivos micro-organismos 

patogênicos ou grupo de micro-organismos identificados como contaminantes em 

amostras de queijo de coalho. Os principais indicadores de contaminação presentes 

neste tipo de queijo incluem micro-organismos do grupo dos coliformes, bactérias 

como Salmonella spp., L. monocytogenes e S. aureus, e ainda, fungos filamentosos 

e leveduras (NICOLAU et al., 2001; FEITOSA et al., 2003; RIBEIRO et al., 2005; 

CAVALCANTE et al., 2007; SILVA; MORENO; MORAES, 2010; SOUSA et al., 

2014). 
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Quadro 1 – Estudos com ênfase na identificação de micro-organismos patogênicos 
isolados ou grupos como contaminantes em amostras de queijo de coalho. 
 

Micro-organismo ou grupo de micro-organismo Referência 

Bolores e leveduras, coliformes termotolerantes, 
Salmonella, Listeria spp., L. monocytogenes e 
Staphylococcus coagulase positiva. 

Borges et al., 2003 

L. monocytogenes, Salmonella spp., coliformes 
termotolerantes. 

Duarte et al., 2005 

Staphylococcus coagulase-positiva. Borges et al., 2008 

Bolores e leveduras, coliformes termotolerantes, 
Staphylococcus coagulase positiva, Salmonella spp. 
e Listeria spp. 

Feitosa et al., 2003 

Salmonella spp., Staphylococcus coagulase positiva 
e coliformes termotolerantes. 

Santana et al., 2008 

Staphylococcus coagulase positiva, coliformes 
termotolerantes, bolores e leveduras. 

Alves et al., 2009 
Leite Júnior, 2000 

Listeria monocytogenes e Salmonella spp. Yamaguchi et al., 2013 

Listeria monocytogenes. 

Branco et al., 2003 
Sousa et al., 2006 
Barancelli et al., 2011 
Barancelli et al., 2014 

Salmonella spp. e coliformes termotolerantes. 
Dantas et al., 2013 
Medeiros, 2016 

Staphylococcus coagulase positiva, coliformes 
termotolerantes. 

Freitas; Travassos; Maciel, 
2013 
Adami et al., 2015 

E. coli entero-toxigênica. Silva et al., 2014 

Staphylococcus coagulase positiva, coliformes 
termotolerantes e Salmonella spp.  

Oliveira et al., 2010 
Meneses et al., 2012 
Sousa et al, 2014 

Coliformes termotolerantes. 
Leite et al., 2002 
Dias et al., 2015 

Coliformes termotolerantes, Staphylococcus 
coagulase positiva, Salmonella spp., Shigella spp. e 
Bacillus cereus. 

Sousa Júnior et al., 2015               

Staphylococcus coagulase positiva e Escherichia 
coli. 

Silva; Moreno; Moraes, 2010 
Evangelista-Barreto et al., 
2016 

 

As bactérias Gram-negativas são citadas como os micro-organismos 

psicrotróficos de maior incidência em leite cru refrigerado e em produtos derivados, 

sendo os gêneros mais frequentes: Acinetobacter, Achromobacter, Aerobacter, 

Aeromonas, Alcaligenes, Chromobacterium, Flavobacterium, Pseudomonas, 

Salmonella e Yersinia (SANTOS; CARVALHO; ABREU, 1999; BOEKEL et al., 2001; 

NÖRNBERG et al., 2010). Bactérias Gram-positivas podem ser encontradas no leite 
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cru refrigerando e em produtos derivados, de modo que os gêneros Arthrobacter, 

Bacillus, Clostridium, Corynebacterium, Enterococcus, Lactobacillus, Listeria, 

Mycobacterium, Micrococcus, Staphylococcus e Streptococcus são os mais 

comumente detectados (NÖRNBERG et al., 2010). São considerados como micro-

organismos indicadores de condições higiênico-sanitárias: coliformes totais e 

termotolerantes, enterococos, enterobactérias, bolores e leveduras (FRANCO; 

LANDGRAF, 2008). 

Estes fatos reforçam a necessidade de obstáculos como a cadeia de frio e 

monitoramento dos processos em toda a cadeia de produção, distribuição e 

armazenamento de alimentos serem utilizados como estratégia para garantia da 

qualidade microbiológica de alimentos, inclusive de queijo de coalho, por serem 

classificados como alimentos potencialmente capazes de abrigar micro-organismos 

patogênicos, devido suas condições favoráveis de pH e aa (NACMCF, 2010; FDA, 

2016). Tais medidas podem limitar o crescimento de vários patógenos, inclusive de 

L. monocytogenes e S. aureus (NACMCF, 2010; RAKHMAWATI; NYSEN; AERTS, 

2014), prevenindo infecções e intoxicações. 

 

2.5 Listeria monocytogenes E Staphylococcus aureus COMO PATÓGENOS 

ALIMENTARES 

 

2.5.1 Listeria monocytogenes 

 

L. monocytogenes é uma bactéria gram-positiva, em forma de bacilos, não 

formadora de esporos, anaeróbia facultativa e reconhecida como o agente etiológico 

da listeriose (SUH et al., 2014; ALLERBERGER et al., 2015), infecção de origem 

alimentar grave (D'ORAZIO, 2014; NYARKO; DONNELLY, 2015) que mostra 

tendência de ocorrência crescente nos últimos anos em vários países (EFSA, 

2015a).  

Atualmente 15 espécies formam o gênero Listeria (DEN BAKKER et al., 

2014), e apenas duas são consideradas patogênicas, a sabe: L. ivanovii e L. 

monocytogenes (SUH et al.,2014). Cerca de 95% das infecções em humanos já 

relatadas foram causadas por L. monocytogenes  sorotipos 1/2a, 1/2b e 4b (FRETZ 

et al., 2010; SILK; MAHON, 2015). 
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A listeriose é uma doença caracterizada como de severa gravidade em 

decorrência da elevada taxa de mortalidade (20 – 30%) (CHAN; WIEDMANN, 2009; 

NYARKO; DONNELLY, 2015). Seu agente etiológico é considerado um dos 

patógenos emergentes de origem alimentar mais importante e particularmente bem 

sucedido em causar DTA, devido a sua resistência a diversas condições ambientais, 

como baixos valores de pH, altas concentrações de sal, e ao contrário de muitos 

patógenos, apresenta a capacidade de sobreviver e se multiplicar lentamente a 

baixas temperaturas. Esta característica permite o seu crescimento mesmo em 

alimentos adequadamente refrigerados (2 – 4 °C) (LE MONNIER; LECLERCQ, 

2009; SILK; MAHON, 2015; TU et al., 2016). 

Crianças, recém-nascidos, mulheres grávidas, idosos e pacientes 

imunocomprometidos são os grupos mais vulneráveis a listeriose (ALLERBERGER; 

WAGNER, 2010; COSSU et al., 2016). Suas manifestações clínicas variam de um 

leve quadro de diarreia a meningite, septicemia, meningoencefalite e endocardite. O 

sistema nervoso central é o órgão frequentemente afetado pela infecção 

(RODRÍGUEZ-LÁZARO; HERNÁNDEZ, 2013; PIETRO et al., 2015). 

A gravidade da listeriose depende de vários fatores, incluindo a virulência da 

estirpe infectante e a susceptibilidade do hospedeiro. Pode ocorrer de forma 

assintomática em indivíduos saudáveis, enquanto grupos de alto risco podem 

desenvolver quadros graves da infecção (CAMEJO et al., 2011; RODRÍGUEZ–

LÁZARO; HERNÁNDEZ, 2013). A disseminação hematogênica do micro-organismo 

nestes indivíduos pode conduzir a manifestações graves, e pelo fato da bactéria 

poder atravessar a placenta pode também provocar o aborto do feto em mulheres 

grávidas ou a ocorrência de natimorto (ALONZO et al., 2011; CAMEJO et al., 2011; 

CDC, 2013; IMANISHI et al., 2015; NYARKO; DONNELLY, 2015).  

Por ser um patógeno de origem alimentar, L. monocytogenes é 

frequentemente detectada no ambiente agrícola e pode persistir por longos períodos 

no solo, água, alimentos e fezes, proporcionando um reservatório de contaminação 

na cadeia alimentar e na água (FOX et al., 2009). Sua capacidade de formar 

biofilmes em superfícies de contato nos ambientes de processamentos de alimentos 

(ALLERBERGER; WAGNER, 2010; BONSAGLIA et al., 2014) pode facilitar a 

persistência, a difusão e a contaminação de alimentos em várias fases da produção  

(ALLERBERGER et al., 2015; GUILBAUD et al., 2015). 
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Apesar de L. monocytogenes ser um contaminante ambiental amplamente 

distribuído, sua incidência varia entre países, muitas vezes apresenta período de 

incubação prolongado e com manifestações clínicas muito distintas, o que dificulta o 

diagnóstico e eleva a letalidade da doença (QUERO et al., 2014). Análises 

realizadas em vários focos descobriram que os sintomas gastrointestinais 

apareceram dentro de 24 h após a ingestão do alimento contaminado, e bacteremias 

ocorreram dentro de dois dias. Porém, a média foi de nove dias para o surgimento 

dos sintomas do Sistema Nervoso Central (SNC), e por muito mais tempo (17-67 

dias) para os casos associados à gravidez (GOULET et al., 2013). 

Dados epidemiológicos indicam que os alimentos envolvidos em surtos de 

listeriose apresentam contaminação superior a 100 UFC/g (FAO/WHO, 2004), 

contudo, a determinação da dose infecciosa tem sido difícil.  Recentes modelos de 

avaliação de riscos tem permitido a preparação de curvas de dose-resposta que 

indicam que a probabilidade de infecção varia consideravelmente, dependendo da 

dose e estirpe ingerida e, sobretudo, da sensibilidade do hospedeiro (SILK; MAHON, 

2015). 

A incidência estimada da listeriose em Portugal foi de 1,4 e 2,3 casos por 

milhão de habitantes em 2003 e 2007, respectivamente, com uma taxa de 

mortalidade entre 17% - 37,5% (ALMEIDA et al., 2010). Em análise de dados de 

surtos de origem alimentar relatados internacionalmente entre 1988 e 2007, 337 

casos, entre um total de 4093, foram associados a produtos lácteos, e 6,6% destes 

foram atribuídos a L. monocytogenes (GREIG; RAVEL, 2009). Em média, a 

incidência anual de listeriose nos Estados Unidos foi de quase 0,3 casos/100.000 

indivíduos entre 2009 a 2011 (CDC, 2013). Os queijos foram apontados como o 

principal alimento envolvido em surtos de listeriose relatados em todo o mundo 

(WARRINER; NAMVAR, 2009; KOCH et al., 2010; YDE et al., 2012). Atualmente, os 

queijos dividem a segunda posição com peixes (12%), perdendo apenas para carnes 

(13%) (CDC, 2013; ROBERTSON et al., 2016). 

Na União Europeia no período de 2010 a 2012 foram registrados 1.640 casos 

somente de listeriose, com índice de mortalidade de 17,8% (RAKHMAWATI; 

NYSEN; AERTS, 2013). Em 2014, o número de casos subiu para 2161, ocasionando 

210 (15%) mortes, a maior taxa já registrada (EFSA, 2015a). 
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No Brasil, 58,5% dos casos de DTA não tiveram seus agentes etiológicos 

definidos, no período de 2000 a 2015 (BRASIL, 2015), subentende-se que a 

listeriose foi subdiagnostificada e subnotificada. 

Nos Estados Unidos, no período de 2010 a 2015, foram registrados 377 casos 

de listeriose, com 73 (19,4%) óbitos, sendo 108 destes casos, provenientes de 

queijos contaminados (CDC, 2016). 

Estudos demonstraram a sobrevivência de L. monocytogenes em diferentes 

tipos de queijo feitos a partir de leite cru ou pasteurizado (SHRESTHA et al., 2011; 

ROSSHAUG et al., 2012). A capacidade de sobreviver e se multiplicar em condições 

ambientais reconhecidas como hostis, para a maioria dos outros patógenos, 

permitem que L. monocytogenes supere as barreiras impostas pelas tecnologias de 

preservação de alimentos, representando um risco potencial para a saúde do 

consumidor (VÁZQUEZ-BOLAND et al., 2001; GANDHI; CHIKIDAS, 2007; 

WALECKA-ZACHARSKA et al., 2012; CHEN et al., 2014). 

L. monocytogenes tem sido indicada como um dos principais agentes 

patogênicos associados a produtos lácteos, especialmente os produtos derivados de 

leite não pasteurizado, não só por parte da Comissão Europeia para Segurança de 

Alimentos (EFSA 2012; EFSA, 2015a), mas também pela Food and Drug 

Administration (FDA, 2015) e Food Standards Australia New Zealand (OZFOODNET, 

2010; OZFOODNET, 2012; FSANZ, 2014). Produtos lácteos, como os queijos, são 

uma rota bem reconhecida para a transmissão de L. monocytogenes nos seres 

humanos (FSANZ, 2013; RAKHMAWATI; NYSEN; AERTS, 2013; HAMADI et al., 

2014; RAKHMAWATI; NYSEN; AERTS, 2014; SILK; MAHON, 2015). 

No leite refrigerado, L. monocytogenes pode se multiplicar e atingir 

populações com potencial de causar listeriose. Este aumento populacional também 

pode ocorrer em queijos, principalmente naqueles que apresentam média a alta 

umidade (COGAN et al., 2011; BERNINI et al., 2013). A sobrevivência e crescimento 

desta bactéria em produtos lácteos dependem das condições de produção, 

maturação e armazenamento (ALMEIDA et al., 2013). Em queijos duros, a presença 

de L. monocytogenes pode ocorrer em decorrência da contaminação durante o 

preparo, embalagem e distribuição (SCHAFFNER et al., 2003; GUILBAUD et al., 

2015). 

Leite e produtos lácteos foram responsáveis por cerca de 50% dos surtos de 

listeriose na Europa com formas clínicas graves, desempenhando, assim, um papel 
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epidemiológico preocupante (SCHLECH, 2000; DE BUYSER; DUFOUR; MAIRE; 

LAFARGE, 2001).  Alguns regulamentos voltados para a segurança de alimentos na 

União Europeia (EC 2005; EC 2007) têm estabelecido critérios para a prevenção da 

contaminação e sobrevivência de L. monocytogenes em produtos lácteos. No 

entanto, devido às habilidades específicas deste patógeno, seu controle continua 

sendo um grande desafio. 

Prevenir listeriose exige muitas medidas que são idênticas àquelas para evitar 

outras DTA. Portanto, o cumprimento das Boas Práticas de Fabricação, a 

implantação efetiva do sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 

(APPCC) e a vigilância da bactéria no ambiente de processamento de queijos, são 

medidas reconhecidamente importantes para garantir a segurança alimentar 

apoiando medidas de preparo e armazenamento adequados, de modo a fornecer 

produtos seguros ao consumidor (MELO; ANDREW; FALEIRO, 2015). Entretanto, 

exista ainda, a necessidade de desenvolver e validar métodos quantitativos 

suficientes para detectar o patógeno em baixos níveis (0 a 100 UFC/g) em diversas 

matrizes alimentares, e, assim, apoiar os modelos de avaliação de risco por meio de 

estudos desafio. 

 

2.5.2 Staphylococcus aureus 

 

S. aureus são cocos Gram-positivos, anaeróbios facultativos, imóveis, não 

esporulados, mesófilos, com capacidade de produzir enterotoxinas (LE LOIR; 

BARON; GAUTIER, 2003). São capazes de crescer numa grande faixa de 

temperaturas que vai de 6 a 48,5 °C com um valor ótimo entre 35 a 41 °C; em pH de 

4 a 10, com um ótimo de 6 a 7, em concentrações de cloreto de sódio de até 20% e 

ainda se mantém viável em baixa aa (0,83 – 0,86) (RODRIGUEZ-CATURLA et al., 

2012). Estas características favorecem o crescimento do micro-organismo em muitos 

produtos alimentícios como carne, frango, leite e queijos (JORGENSEN et al., 2005; 

COLOMBARI et al., 2007; FDA, 2010; HAMADI et al., 2014).  

S. aureus é um importante agente patogênico devido a uma combinação de 

virulência mediada por toxinas, capacidade de invasão e resistência a antibióticos 

(FLEUROT et al., 2014). Além das enterotoxinas termoestáveis, S. aureus produz 

outras diferentes exotoxinas, tais como a toxina esfoliativa A e B (ETA e ETB) e a 
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toxina-1 da síndrome do choque tóxico da toxina-1 (TSST-1) que estão implicadas 

na patogênese de diferentes condições patológicas (DINGES et al., 2000).  

Este micro-organismo é considerado como sendo um dos patógenos 

alimentares mais importantes, de modo que a intoxicação alimentar estafilocócica se 

apresenta entre as DTA mais frequentes em todo o mundo (HENNEKINNE et al., 

2012; LOPEZ-VALLADARES et al., 2014;  ZELENY et al., 2015; AKINDOLIRE; 

KUMAR; ATEBA, 2015). S. aureus produz enterotoxinas extracelulares 

termoestáveis que são pré-formadas nos alimentos, principalmente, nas fases de 

crescimento exponencial e estacionária. A progressão dos sintomas da intoxicação 

alimentar estafilocócica, bem como o restabelecimento à normalidade do estado 

geral de saúde, é relativamente rápida na maioria dos indivíduos acometidos 

(ARAGON-ALEGRO et al., 2007). Em decorrência dessa rapidez na recuperação 

dos indivíduos acometidos, a maioria dos casos de intoxicação estafilocócica são 

subnotificados (PINTO; CHENOLL; AZNAR, 2005). 

Os sintomas de intoxicação alimentar estafilocócica incluem cólicas 

abdominais, náuseas, vômitos, por vezes, seguidos de diarreia (MURRAY, 2005; 

ARGUDÍN; MENDOZA; RODICIO, 2010). Geralmente, eles se iniciam de 30 minutos 

a oito horas, após a ingestão do alimento contaminado. No entanto, o período de 

incubação varia de acordo com a quantidade de enterotoxinas ingeridas (MURRAY, 

2005). Porém, a quantidade de enterotoxina necessária para desencadear os 

sintomas é muito pequena (0,5 µg/mL) (MURRAY, 2005), embora 100 – 200 ng/mL 

de enterotoxina clássica A, já sejam suficientes para intoxicar crianças, idosos e 

indivíduos imunocomprometidos (WALLIN-CARLQUIST et al., 2010).  Contagens de 

S. aureus em torno de 5 log UFC/g, são citadas como suficientes, para a produção 

de enterotoxinas em quantidade necessária para o desenvolvimento dos sintomas 

da intoxicação estafilocócica (ALOMAR et al., 2008). 

S. aureus já foi referido como a terceira causa mais comum de intoxicação 

alimentar no mundo (ACCO et al., 2003), a segunda mais importante no Reino Unido 

(WIENEKE; ROBERTS; GILBERT, 1993), e o segundo mais importante agente 

patogênico envolvido em surtos de DTA no Brasil (BRUST et al., 2013; BRASIL, 

2015). A bactéria também é reconhecida como o agente etiológico mais comum de 

intoxicação alimentar associada ao consumo de queijo, principalmente aqueles 

produzidos a partir de leite cru (DE BUYSER et al., 2001). Em 2013, foi o maior 

causador de DTA na União Europeia, sendo os queijos o segundo grupo de 
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alimentos mais referido (6,4%), sendo precedido apenas pelos alimentos mistos 

(19,1%) (EFSA, 2015b). 

Na China, estima-se que, aproximadamente, 20-25% dos casos de DTAs 

provenientes de bactérias são atribuídas ao S. aureus (LI et al., 2015), com vários 

surtos relatados (LIU et al., 2006; WANG et al., 2012; YAN et al., 2012; LI et al., 

2015). Outros relatos também ocorreram na Itália (GALLINA et al., 2013), na Coreia 

do Sul (CHA et al., 2006; HYEON et al., 2013) e no Japão (SATO'O et al., 2014; 

SUZUKI et al., 2014).  

Apesar de alguns autores relatarem que outras espécies de estafilococos 

coagulase-positiva, como S. intermedius e S. hyicus, podem ser enterotoxigênicas 

(VERNOZY-ROZAND et al., 1996), S. aureus é a espécie mais predominante 

envolvida em surtos de intoxicação alimentar estafilocócica. Aproximadamente um 

terço das estirpes produzem enterotoxinas causadoras da intoxicação alimentar 

(HALPIN-DOHNALEK; MARTH, 1989; HENNEKINNE; DE BUYSER; DRAGACCI, 

2012). Os últimos estudos citam vinte e três enterotoxinas estafilocócicas  

identificadas sorologicamente (PERILLO et al., 2012), e a maioria delas, se 

mostraram capazes de induzir emese em animais (OMOE et al., 2013). No entanto, 

as enterotoxinas estafilocócicas clássicas A, B, C, D e E, são responsáveis pela 

ocorrência de 95% dos casos desta intoxicação, embora as enterotoxinas A e C 

sejam as mais comumente envolvidas (AL-TARAZI et al., 2009).  

A contaminação do leite cru e produtos lácteos por S. aureus pode ocorrer em 

diferentes fases da cadeia de produção de alimentos, de modo que nas atividades 

agrícolas as principais fontes de contaminação do leite cru são a pele de animais, 

superfícies dos ambientes, mucosas, equipamentos de ordenha e mãos dos 

ordenhadores (BERGONIER et al., 2003). A contaminação na fabricação de queijos 

se dá principalmente por meio dos manipuladores envolvidos no processo de 

fabricação, das superfícies de contato do ambiente e do leite contaminado e mantido 

durante armazenamento em temperaturas abusivas (DO CARMO et al., 2002; 

CHARLIER et al., 2009; CARRASCOSA et al., 2016).    

Nos últimos anos, o surgimento e a disseminação da resistência 

antimicrobiana em estirpes de S. aureus, nas dimensões hospitalar e comunitária, 

tornou-se um preocupante problema de saúde pública (DELEO et al., 2010; 

ORTEGA et al., 2010; GRAVELAND et al., 2011). De forma concomitante, tem 

ocorrido um aumento da detecção de cepas de S. aureus resistentes em alimentos e 
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do número de surtos de intoxicação alimentar relacionado à produção de 

enterotoxinas por parte de cepas de S. aureus resistentes (CHAO et al., 2007; 

SAUER et al., 2008; HUANG et al., 2009; LIN et al., 2009; AYDIN; SUDAGIDAN; 

MURATOGLU, 2011; PU et al., 2011; WANG et al., 2011; WANG et al., 2012.; HE et 

al., 2013; WANG et al., 2014). 

Há relatos de que o nível máximo de contaminação por S. aureus em queijos 

se dá nas primeiras horas após a produção (JAKOBSEN et al., 2011), o que 

caracteriza, portanto, os queijos frescos como capazes de oferecer maior potencial 

de risco para intoxicação estafilocócica, quando comparados aos queijos maturados.  

Intoxicações por S. aureus relacionadas com consumo de queijo contaminado 

provocam impactos tanto para a qualidade do produto quanto para a saúde pública 

(TEMELLI et al., 2006, MORANDI et al., 2007). Informações da Autoridade Europeia 

para a Segurança dos Alimentos (EFSA) indicam que refeições mistas com queijos 

foram a principal causa de intoxicação alimentar causada por toxinas estafilocócicas 

(SCHELIN et al., 2011). Apesar da adoção de pasteurização do leite, da 

fermentação e do processo de maturação consistir em ferramentas úteis para 

retardar o crescimento de S. aureus em queijos, torna-se primordial realizar o 

controle do patógeno também por meio da quantificação da sua população no 

alimento (AKINEDEN et al., 2008; SILVA, 2012; ÁVILA et al., 2016). 

  A identificação dos micro-organismos envolvidos como agentes etiológicos 

de DTA continua a ser limitado (WHO, 2015c; WHO, 2015d), sendo que 50 - 60% de 

todos os agentes causadores de surtos de DTA não são identificados (TOMPKINS et 

al., 1999; BRASIL, 2015). Torna-se importante salientar que DTA causadas por 

bactérias produtora de toxinas são quase sempre subestimadas devido à falta de 

ferramentas para diagnóstico (NEWELL et al., 2010). Assim, apesar de todos os 

esforços de pesquisadores, governos e indústria, as DTA têm continuado como um 

importante problema de saúde pública em todo o mundo, com enormes implicações 

tanto para o bem-estar social das populações e para as economias das nações 

(WHO, 2015a). 

O principal fator determinante da necessidade de realização ou não, de 

estudos desafios em um alimento ou grupo de alimentos, em particular, são os 

valores de pH e aa. Considerando que o queijo de coalho apresenta elevados 

valores de pH e aa, os quais sugerem a sua atuação como substrato favorável para 

bactérias patogênicas, incluindo L. monocytogenes e S. aureus, ocorre a 
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necessidade de realização de estudos desafio com a finalidade de diminuir os 

possíveis riscos aos consumidores. 

Os estudos desafio, incluindo patógenos específicos, são utilizados para 

avaliar o comportamento microbiano (sobrevivência e crescimento) em alimentos 

mantidos sob condições pré-estabelecidas, de modo que os seus resultados servem 

para apoiar possíveis mudanças na forma como o produto é manuseado ou 

armazenado, com o intuito de aumentar a vida de prateleira e diminuir o risco de 

envolvimento em surtos de DTA (IFT, 2000). Os resultados derivados deste tipo de 

estudo, podem ser utilizados para avaliar a inibição ou inativação de agentes 

patogênicos, antes da introdução de um produto no comércio, ou mesmo servir de 

base, para modificações nos protocolos de produção, armazenamento e distribuição 

de um produto já comercializado (IFT, 2000). 

Considerando o amplo consumo de queijo de coalho na região Nordeste do 

Brasil, e os resultados de estudos que mostram níveis de contaminação por agentes 

patogênicos, que refletem possível risco a saúde dos consumidores, torna-se 

necessária à realização de testes desafio, com a finalidade de obtenção de dados 

que revelem a capacidade de diferentes patógenos em sobreviver, multiplicar e 

persistir no produto ao longo do armazenamento. Em virtude da reconhecida 

patogenicidade de L. monocytogenes e de S. aureus, e de relatos na literatura que 

demonstram a contaminação de queijo de coalho por estas bactérias, justifica-se a 

necessidade da realização de estudos que avaliem o seu comportamento neste 

produto, de forma a poder subsidiar o estabelecimento de medidas que venham a 

diminuir o potencial risco aos consumidores. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 LOCAL DAS ANÁLISES 

 

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Microbiologia de 

Alimentos, Departamento de Nutrição, Centro de Ciências da Saúde, Universidade 

Federal da Paraíba.  

 

3.2 AMOSTRAS DE QUEIJO DE COALHO 

 

As amostras de queijo de coalho foram adquiridas de supermercados da 

cidade de João Pessoa - Paraíba. Todas as amostras possuíam Selo de Inspeção 

Federal (SIF) ou Selo de Inspeção Estadual (SIE) no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. Foram selecionadas duas marcas de queijos para 

experimentos distintos. De cada marca foram adquiridas dez amostras do mesmo 

lote que pesavam em média 3,3 kg, sempre estando nos primeiros 10% (dias) do 

seu período de prateleira. Ainda, no local de venda as amostras foram avaliadas 

quanto à ausência de sinais visíveis de alterações e violação da embalagem. O 

tranporte das amostras foi realizado em caixas térmicas contendo gelo e analisadas 

no Laboratório de Microbiologia de Alimentos acima referido, no tempo máximo de 4 

h, por um período máximo de 30 minutos. Antes do processamento, as amostras 

foram verificadas quanto a ausência de limosidade superficial e off-flavor. 

 

3.3 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DAS AMOSTRAS DE QUEIJO 

 

As amostras de queijo foram analisadas em relação aos seguintes parâmetros 

físico-químicos: umidade, gordura na matéria seca, teor de sal (cloretos), aa, pH e 

acidez titulável em ácido lático. A parte mais externa de cada amostra de queijo foi 

removida e a amostra dividida em porções de 25 g. O material foi macerado 

assepticamente, homogeneizado e analisado em relação aos parâmetros físico-

químicos acima mencionados seguindo procedimentos descritos pela AOAC (2012). 
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3.4 REATIVAÇÕES DAS CEPAS BACTERIANAS TESTE E ADAPTAÇÃO AOS 

ANTIBIÓTICOS 

 

Duas cepas de L. monocytogenes (ATCC 7644, ATCC 19115) e duas de S. 

aureus (ATCC 19095, ATCC 13565) foram utilizadas como cepas teste. Todas as 

cepas foram gentilmente cedidas pela Coleção de Micro-organismos de Referência 

do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, Fundação Oswaldo Cruz 

(Rio de Janeiro, Brasil). As cepas S. aureus ATCC 19095 e ATCC 13565 foram 

isoladas de materiais clínicos, enquanto as cepas L. monocytogenes ATCC 7644 e 

ATCC 19115 foram isoladas de materiais não clínicos, porém todas têm sido 

amplamente utilizadas em estudos científicos. As cepas foram fornecidas na forma 

liofilizada, sendo reativadas em Caldo Muller-Hinton (CMH) (Himedia, Mumbai, 

Índia), e incubadas a 30 e 37 °C para L. monocytogenes e S. aureus, 

respectivamente, utilizando dois cultivos de 24 horas consecutivos. As culturas 

estoque foram mantidas em criotubos contendo CMH suplementado com glicerol (15 

g/100 mL) a – 20 °C. 

As cepas foram adaptadas ao cultivo na presença de antibióticos como forma 

de enumerá-las seletivamente na presença da microflora autóctone presente nas 

amostras de queijo de coalho por meio do plaqueamento em ágar suplementado 

com o mesmo antibiótico utilizado no procedimento de adaptação (SAMELIS et al., 

2003; LEKKAS et al., 2006). As cepas resistentes de L. monocytogenes ATCC 7644 

(LM-ATCC 7644NA+) e L. monocytogenes ATCC 19115 (LM-ATCC 19115NA+) 

foram obtidas por meio de exposições consecutivas (24 horas) a concentrações 

crescentes de ácido nalidíxico em caldo CMH (30 ºC), de modo que as cepas se 

tornassem resistentes a 50 µg/mL do antibiótico. 

As cepas resistentes de S. aureus ATCC 19095 à rifampicina (SA-ATCC 

19095Rif+) e S. aureus ATCC 13565 (SA-ATCC 13565Str+) resistentes a 

estreptomicina foram obtidas por meio de exposições consecutivas (24 horas) em 

CMH (37 ºC), de modo que as cepas se tornassem resistente as concentrações de 1 

µg/mL de rifampicina e 40 µg/mL de estreptomicina, respectivamente. A indução de 

resistência aos antibióticos foi confirmada por meio de plaqueamento em Ágar Muller 

Hinton (AMH) suplementado com cada antibiótico nas concentrações previamente 

estabelecidas, quando foi observado padrão de crescimento semelhante às cepas 

parentais (não adaptadas). As cepas resistentes foram mantidas em CMH contendo 
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antibiótico e glicerol (15 g/100 mL) a - 20 ºC. As culturas de uso nos ensaios de 

comportamento nas amostras de queijo de coalho foram mantidas em CMH 

contendo antibióticos a 4 °C, sendo mensalmente transferidos novos repiques das 

culturas estoque. 

 

3.5 PREPARAÇÕES DOS INÓCULOS DAS CEPAS TESTE 

 

Antes da utilização nos experimentos, LM-ATCC 7644NA+ e LM-ATCC 

19115NA+, SA-ATCC 19095Rif+ e SA-ATCC 13565Str+ foram cultivadas duas 

vezes em CMH contendo 50 µg/mL de ácido nalidíxico, 1 µg/mL de rifampicina ou 40 

µg/mL de estreptomicina, respectivamente, a 30 °C ou 37 °C por 18 - 20 h. Em 

seguida, as células foram recolhidas por meio de centrifugação (4500 g, 15 min, 4 

°C), lavadas duas vezes em solução salina estéril (NaCl, 0,85 g/100 mL) e 

suspensas em solução salina estéril de modo a se obter suspensões que 

apresentavam leitura OD a 625 nm (OD625) de 0,1 de absorbância para L. 

monocytogenes e para S. aureus. Estas suspensões foram diluídas (1 : 10) em 

solução salina estéril e semeadas em AMH de modo a apresentar contagens de 

células viáveis de, aproximadamente, 8 log UFC/mL. 

Para inoculação nas amostras de queijo, as suspensões foram preparadas e 

diluídas em solução salina estéril de modo a conter 7 log UFC/mL e 5 log UFC/mL 

de células viáveis para obtenção de inóculos 105 e 103 UFC /g da amostra, 

respectivamente. 

 

3.6 PREPARAÇÕES DAS AMOSTRAS DE QUEIJO, PROCEDIMENTO DE 

INOCULAÇÃO E CONTAGEM BACTERIANA 

 

As amostras de queijo de coalho foram removidas assepticamente das 

embalagens comerciais, cortada em fatias de 25 g (aproximadamente 3,8 cm de 

largura, 5,5 cm de comprimento e 1,1 cm de altura) sobre uma superfície de vidro de 

corte esterilizada utilizando uma faca de aço inoxidável esterilizada, e colocadas em 

sacos esterilizados de propileno (volume 400 mL) no ambiente da câmara de fluxo 

laminar. 

O procedimento de inoculação foi realizado em câmara de fluxo laminar a 

partir de uma primeira suspensão contendo as cepas teste em concentração de, 



37 
 

aproximadamente, 7 log UFC/mL para fornecer contagens iniciais em torno de 5 log 

UFC/g queijo; e de uma segunda suspensão de 5 log UFC/mL para fornecer 

contagens iniciais de contaminação em torno de 3 log UFC/g nas amostras de queijo 

de coalho. Dessas suspensões, foram retirados 100 µL e distribuídos em dez 

alíquotas de 10 µL dispensadas em dez pontos distintos na superfície da amostra de 

queijo, a qual foi previamente acondicionada durante 4 h na respectiva temperatura 

de incubação. O inóculo considerado baixo (3 log UFC/g) foi escolhido de forma a 

simular um nível provável de contaminação pós-processo em queijos (LEKKAS et 

al., 2006), enquanto o inóculo mais elevado (5 log UFC/g) foi escolhido com a 

finalidade de se avaliar a influência do nível de contaminação sobre o crescimento 

bacteriano nas amostras de queijo. 

Após a inoculação, as amostras de queijo foram acondicionadas em sacos de 

propileno comercialmente esterilizados (volume 400 mL) e mantidas na câmara de 

fluxo laminar durante 30 min para absorção completa das suspensões bacterianas 

inoculadas. Em seguida, as embalagens foram fechadas hermeticamente e 

armazenadas a 7,5 ± 0,5 °C ou a 12 ± 0,5 °C. Um estudo de campo realizado para 

determinar as temperaturas de armazenamento de queijo de coalho (n: 100) em 

supermercados locais (João Pessoa - Brasil) verificou que temperaturas de amostras 

de queijo de coalho comerciais variavam de 7,8 - 13,8 °C (DE ARAÚJO, 2016). Para 

este estudo, a temperatura de armazenamento de 7,5 ºC foi selecionada por 

representar um valor próximo da temperatura mais baixa detectada em amostras de 

queijo de coalho comerciais; enquanto, a temperatura de 12 ºC foi selecionada por 

representar a mais alta temperatura de armazenamento permitida pela legislação 

vigente para este tipo de produto (BRASIL, 1997). 

Em diferentes intervalos de armazenamento (0 h - imediatamente após a 

inoculação, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h, 12 h, 1 d, 2 d, 3 d, 5 d, 7 d e 14 dias), foram 

determinadas as populações das cepas inoculadas nas amostras de queijo coalho. 

Para isso, as amostras inoculadas com as cepas foram suspensas em 225 mL de 

água peptonada esterilizada (0,1 g/100 mL) na proporção de 1:9, e homogeneizadas 

com auxílio do equipamento Stomacher (A440 Modelo, Marconi Equipar Lab. Ltda., 

Piracicaba, Brasil), durante 3 minutos à temperatura ambiente. Subsequentemente, 

foram realizadas diluições seriadas (10-1 - 10-7) das amostras em água peptonada, e 

uma alíquota de 100 µL de cada diluição foi semeada por meio de espalhamento em 

superfície em AMH contendo 50 µg/mL de ácido nalidíxico para ambas LM-ATCC 
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7644NA+ e LM-ATCC19115NA+, e em AMH contendo 1 µg/mL de rifampicina ou 40 

µg/mL de estreptomicina para SA-ATCC19095Rif+ e SA-ATCC13565Str+, 

respectivamente, seguido de incubação a 30 ou 37 °C durante 24 - 48 h, 

respectivamente. Após o período de incubação, foi realizada a contagem de células 

viáveis de acordo com a metodologia proposta Romeiro (2007), e os resultados 

foram expressos como log UFC/g. Amostras de queijos não inoculadas foram 

testadas de forma semelhante sendo utilizadas como amostras controle. 

Durante o período de armazenamento (0, 1, 7 e 14 dias), as amostras de 

queijo foram avaliadas quanto ao pH, acidez titulável em ácido láctico, gordura na 

matéria seca e teor de sal (cloretos), utilizando os mesmos procedimentos citados 

anteriormente (item 3.3). 

 

3.7 ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

 

Os experimentos foram realizados em duas repetições, em experimentos 

distintos, sendo utilizadas três amostras de queijo em cada repetição (triplicata), em 

um delineamento experimental em bloco randomizado com um esquema fatorial 

(cepa de cada bactéria x dose do inóculo x temperatura de armazenamento). As 

diferenças entre as contagens (UFC/g) obtidas para as cepas testadas e entre os 

valores dos parâmetros físico-químicos em amostras de queijo inoculados (ou não) 

com diferentes doses de inóculo e armazenadas em diferentes temperaturas foram 

verificadas por meio de análise de variância (ANOVA), seguido de teste de Tukey. 

Os resultados foram considerados significativos com p ≤ 0,05. Para isso, foi usado o 

software computacional GraphPad Prism 6.0 (GraphPad Prism Inc., Califórnia, EUA). 
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Abstract  

This study evaluated the survival of L. monocytogenes and S. aureus in coalho cheese 

during 14 days as affected by the type of strain (L. monocytogenes ATCC 19115, L. 

monocytogenes ATCC 7644, S. aureus ATCC 13565, S. aureus 19095), the dose of 

contamination (3 and 5 log cfu/g) and the storage temperature (7.5 and 12 ºC). Changes 

in physicochemical parameters in contaminated cheese samples were assessed over 

time. The populations of all tested strains were increased by the end of the storage 

period at 7.5 and 12 ºC. The population of L. monoytogenes and S. aureus increased 

earlier when the cheese samples were stored at 12 ºC. Populations of 3.9 - 6.2 and 4.3 – 

6.4 log cfu/g for L. monocytogenes, and of 4.1 – 6.0 and 4.2 - 6.4 log cfu/g for S. aureus, 

were detected on the 14th day of storage at 7.5 and 12 ºC, respectively. Minor changes in 

pH and titratable acidity were verified over time in contaminated cheese samples. These 

results indicate that L. monocytogenes and S. aureus can survive and growth in coalho 

cheese stored at 7.5 or 12 ºC, but the growth is higher when the cheese is stored at 12 

ºC.  

  

Key-words: low-ripened cheese, bacterial behavior, Listeria spp., Staphylococcus spp., 

contamination dose.   

 

1. Introduction 

      Among a variety of Brazilian traditional cheeses, the coalho cheese is considered 

one of the most popular. Although the production of coalho cheese is restricted to the 

Brazilian northeastern region, this cheese is marketed in all country. Coalho cheese is 

produced by cow milk coagulation using rennet and/or other proper coagulating enzymes 
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that are usually complemented with lactic acid starter cultures, commonly composed by 

Lactococcus lactis subsp. lactis and L. lactis subsp. cremoris, followed by a short ripening 

no longer than 10 days at 10 – 12 ºC (Brazil, 1997; de Carvalho et al., 2015). The final 

product is characterized as a medium to high moisture (36 – 45%) cheese, with a 

pleasant mild acid-taste and flavor, semi-hard texture, yellowish-white color and absence 

of a well-defined rind, with commercialization at temperatures ≤ 12 ºC (Brazil, 1997). 

         Considering the lower salt content, higher partition of oxygen, relatively high pH 

and moisture content in comparison to ripened hard-cheese, coalho cheese may be a 

favorable substrate for survival and growth of pathogenic bacteria (de Carvalho et al., 

2015; de Souza et al., 2016). In addition to the intrinsic physicochemical characteristics, 

the behavior of pathogenic bacteria in cheese is influenced by the practices employed in 

manufacture and storage (Pintado et al., 2005; Bernini et al., 2013). The reported use of 

unsafe raw materials and inadequate hygienic-sanitary practices during the production of 

coalho cheese and storage (Santana et al., 2008; Silva et al., 2012) poses a potential risk 

to consumers. During the short ripening and storage, alterations in physicochemical 

characteristics of cheese may occur, e.g., pH variation, production of specific organic 

acids and other antagonistic compounds by background microflora, which may also 

influence the behavior of pathogenic bacteria in these products (Irlinger and Mounier, 

2009; Schvartzman et al., 2011; Montel et al., 2014).       

        Studies have indicated that coalho cheese is susceptible for contamination with 

Listeria monocytogenes and Staphylococcus aureus in doses enough to cause 

foodborne diseases (Feitosa et al., 2003; Luz, 2009; Evêncio-Luz et al., 2012; de 

Azevêdo et al., 2014; Silva et al., 2014). This is of particular concern because cheese is 

a ready-to-eat product and often consumed directly without any final bactericidal 

processing step (Silva et al., 2014). L. monocytogenes is the causative agent of listeriosis 
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that is usually a severe disease with a mean mortality rate of at least 20% (Valero et al., 

2014), and dairy products are often sources of this infection (Bille et al., 2006; Bernini et 

al., 2013). S. aureus is a pathogen associated with both animal and human diseases 

including mastitis, toxic-shock syndrome and staphylococcal food-poisoning (Le Loir et 

al., 2003). The staphylococcal food-poisoning is caused by ingestion of food containing 

pre-formed heat-stable staphylococcal enterotoxins (Balaban and Rasooly, 2000; 

Rosengren et al., 2010). Minimally-ripened cheeses have been involved in 

staphylococcal food-poisoning in different countries (Sabioni et al., 1988; Ostyn et al., 

2010; Johler et al., 2015).  

       Although some investigations have been carried out on physicochemical and 

microbiological characteristics of coalho cheese, studies on the behavior of L. 

monocytogenes and S. aureus in this product are still lacking. Moreover, a previous 

predictive analysis (using static growth models of ComBase Predictor; 

http://modelling.combase.cc/) of survival and growth of different pathogenic bacteria in 

function of the combination of different values of pH (5.59 – 7.13), aw (0.89 – 0.97) and 

temperature (7.8 – 13.8 ºC) detected in commercial coalho cheese samples estimated 

the lowest maximum growth rates for L. monocytogenes and S. aureus under the tested 

conditions (unpublished data). In this context, this study evaluated the fate of L. 

monocytogenes and S. aureus in artificially contaminated coalho cheese samples as 

affected by the type of strain, the dose of contamination and storage temperature. 

Changes in physicochemical parameters of inoculated coalho cheese samples were also 

assessed over time.           

 

2. Material and methods 

http://www-sciencedirect-com.ez15.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0168160510005568#bb0115
http://www-sciencedirect-com.ez15.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0168160510005568#bb0115
http://www-sciencedirect-com.ez15.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0168160510005568#bb0020
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2.1 Cheese samples and physicochemical analyses 

           The coalho cheese samples with legal registration by Brazilian Ministry of 

Agriculture, Livestock and Supply (MAPA, Brazil) were purchased from local 

supermarkets (João Pessoa, Paraíba, Brazil) within the first 10% of their shelf-life. Each 

sample comprised approximately 500 g. In market place, the cheese samples were 

checked for absence of visible signs of alterations and package violation. Cheeses were 

transported to the laboratory in insulated polystyrene bags containing ice-packs, and 

used in the experiments within 4 h of transportation. In laboratory, the samples were 

checked again for absence of off-flavor and excessive slime.   

 

2.2 Physicochemical analyses of cheese 

         The cheese samples used in assays were analyzed for moisture, fat in dry matter 

and sodium chlorine (salt) contents, as well as for aw, pH and titratable acidity (lactic acid 

equivalent). The cheeses were sampled for analyses by removing the rind and cutting a 

thin slice through the innermost, the intermediate and the outer portions. This material 

was aseptically macerated, pooled and analyzed for the above mentioned 

physicochemical parameters following standard procedures (AOAC, 2012).  

 

2.3 Bacterial strains and inoculum preparation 

           Two strains of L. monocytogenes (ATCC 7644, ATCC 19115) and S. aureus 

(ATCC 19095, ATCC 13565), gently supplied by Collection of Reference 

Microorganisms, National Institute for Control Quality in Heath, Oswaldo Cruz Foundation 

(Rio de Janeiro, Brazil), were used as test organisms. These typed-culture strains were 

isolated from clinical (ATCC 19095, ATCC 13565) and nonclinical (ATCC 7644, ATCC 

19115) sources and have been widely used in a variety of scientific applications. The test 
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strains were provided freeze-dried, and they were activated by two-followed 24 h-

passages in Muller-Hinton broth (MHB; HiMedia, Mumbai, India) at 30 ºC and 37 ºC for L. 

monocytogenes and S. aureus, respectively. Stock cultures were maintained in MHB 

containing glycerol (15 g/100mL) at – 20 ºC. The strains were adapted to antibiotic to 

selectively enumerate them in the presence of background microflora in cheese by 

plating on agar supplemented with the same antibiotic used in adaptation procedure 

(Samelis et al., 2003; Lekkas et al., 2006). The nalidixic acid-resistant derivative L. 

monocytogenes ATCC 7644 (LM-ATCC 7644NA+) and nalidixic acid-resistant derivative 

L. monocytogenes ATCC 19115 (LM-ATCC 19115NA+) cultures were obtained by 

consecutive 24h-passages (30 ºC) in MHB with increasing concentrations of nalidixic acid 

until the strains were resistant to 50 µg/mL of the antibiotic. The rifampicin-resistant 

derivative S. aureus ATCC 19095 (SA-ATCC 1905Rif+) and streptomycin-resistant 

derivative S. aureus ATCC 13565 (SA-ATCC 13656Str+) cultures were obtained by 

consecutive 24-h passages in MHB (37 ºC) with increasing concentrations of rifampicin 

and streptomycin, respectively, until the strains were resistant to 1 µg/mL of rifampicin or 

to 40 µg/mL of streptomycin. Experiments of survival and growth of the obtained derived-

resistant strains in MHB and in coalho cheese confirmed the stability of the induced 

resistance to each antibiotic and a similar growth behavior to that presented by 

respective parental strain. Stock derived resistant-strains were kept in MHB containing 

antibiotic and glycerol (15 g/100mL) at - 20 ºC, and working cultures were maintained in 

MHB containing antibiotic at 4 ºC, and transferred monthly.   

          Before use in experiments, LM-ATCC 11303NA+, LM-ATCC 19115NA+, SA-ATCC 

1905Rif+ and SA-ATCC 13656Str+ were cultivated twice in MHB containing 50 µg/mL of 

nalidixic acid, 1 µg/mL of rifampicin or 40 µg/mL of streptomycin, respectively, at 30 ºC or 

37 ºC for 18 – 20 h. After that, the cultures were harvested through centrifugation (4500 



75 
 

g, 15 min, 4 °C), washed twice in sterile saline solution (NaCl 0.85 g/100 mL) and re-

suspended in sterile saline solution to obtain cell suspensions presenting OD reading at 

625 nm (OD625) of 0.1. These suspensions provided viable counts of approximately 7 log 

cfu/mL and 5 lg cfu/mL when pour plated onto Muller Hinton agar (MHA; HiMedia, 

Mumbai, India). For use in assays of bacterial survival/growth in cheese, these 

suspensions were diluted (10-1) and (10-3) the suspension in sterile saline solution to 

provide viable counts of approximately 5 log cfu/mL and 3 log cfu/mL, respectively.   

 

2.4 Preparation of coalho cheese samples, inoculation treatment and bacterial counting  

          The cheese samples were aseptically removed from commercial packages, cut in 

slices of 25 g (approximately 3.8 cm width, 5.5 cm length, and 1.1 cm height) on a sterile 

cutting glass tray using a flamed-sterilized stainless steel knife, all in a biosafety cabinet. 

After that, 10 µL-aliquots of the test resistant-derivative L. monocytogenes or S. aureus 

strain suspensions used to provide the high (suspensions 7 log cfu/mL) or low inoculum 

level (suspensions 5 log cfu/mL) were dispensed homogeneously in ten different points 

onto the surface of the cheese sample slices, which was previously equilibrated during 4 

h to the appropriate incubation temperature. A total volume of 100 µL of the bacterial 

suspensions was inoculated in each cheese slice, comprising an initial contamination 

dose of approximately 5 and 3 log cfu/g. A 3-log cfu/g inoculum was used to represent 

post-processing contamination at probably the highest level expected in practice during 

the cheese processing (Lekkas et al., 2006); the 5-log cfu/g initial inoculum was used to 

evaluate if the bacterial growth is affected by the dose of contamination in cheese.        

        After inoculation, the cheese samples were kept in a biosafety cabinet for 30 min to 

absorb completely the bacterial suspensions, and placed in sterile propylene bags 

(volume 400 mL) that were hermetically closed and stored at 7.5 ± 0.5 ºC or at 12 ± 0.5 
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°C.  A field study performed to determine the temperatures of coalho cheese samples (n: 

100) in retailers (João Pessoa, Brazil) found temperatures ranging from 7.8 - 13.8 ºC 

(unpublished data). For this study, the storage temperature of 7.5 ºC was selected to 

represent a value close to the lowest detected temperature in coalho cheese samples in 

retailers, and 12 ºC was selected to represent the highest storage temperature allowed 

by current legislation for this product (Brazil, 1997).  

        At different storage time intervals (0 h – immediately after inoculation, 1h, 2 h, 4 h, 8 

h, 12 h, 1 d, 2 d; and 3 d, 5 d, 7 d, 14 d and  21d ) the enumeration of the inoculated 

resistant-derivative strain in contaminated cheese samples was made by suspension 

(1:9) of the respective sample in 225 mL-sterile peptone water (0.1 g/100 mL) and 

homogenization using a stomacher (Model A440, Marconi Equip. Lab. Ltda., Piracicaba, 

Brazil) during 3 min at room temperature. Subsequently, serial dilutions (10-2 – 10-7) were 

performed using the same diluent, and 100 µL-aliquots from each dilution were spread 

plated onto MHA containing 50 µg/mL of nalidixic acid for LM-ATCC 7644NA+ and LM 

ATCC 19115NA+, and onto MHA containing 1 µg/mL of rifampicin or 40 µg/mL of 

streptomycin for SA-ATCC 19095Rif+ and SA-ATCC 13565Str+, respectively, followed 

for incubation at 30 ºC or 37 ºC during 24 - 48 h, respectively. After the incubation period, 

the viable cells were counted, and the results were expressed as the log cfu/g. Non-

inoculated cheese samples were tested similarly.  

        During the storage period (0 h – immediately after inoculation, 1, 7 and 14 d), the 

cheese samples were assessed for pH, titratable acidity (equivalent lactic acid), moisture, 

fat in dry matter and salt content using the same standard procedure cited above (item 

2.2). The 14-day storage time was selected because coalho cheese is commonly sold in 

market place within 21 days after manufacturing.   
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2.5 Statistical analysis and reproducibility 

        The experiments were carried out in two replicates in different occasions, with three 

cheese samples evaluated in each replicate, in a randomized block design with a 

factorial scheme (strain of each bacteria x inoculum dose x storage temperature). 

Difference among the counts of the tested strains and among the values of 

physicochemical parameters in cheese samples inoculated with different contamination 

doses and stored at different temperatures were evaluated using analysis of variance 

(ANOVA) followed for Tukey’s post-hoc test. Results were considered significant with p ≤ 

0.05. For this, the computational software GraphPad Prism 6.0 (GraphPad Prism Inc., 

California, USA) was used. 

 

3. Results and discussion 

          The average values of physicochemical parameters in coalho cheese samples 

used in this study are shown in Table 1. The Brazilian standard determines that coalho 

cheese should be in a range of 36 – 54.9% and 25 – 60% for moisture and fat in dry 

matter, respectively (Brazil, 1997). The results indicate that coalho cheese samples used 

in this study complied with the current standard for this product. The average values of aw 

and pH of 0.96 and 6.55, respectively, are typical of fresh and minimally ripened cheese. 

The salting of coalho cheese is allowed, but there is no standard for salt content in final 

product. The average salt content verified in coalho cheese samples is favorable for 

survival of S. aureus and L. monocytogenes (Sutherland et al., 1994; Pinto et al., 2010).   

          As a minimally ripened cheese, coalho cheese should be produced using heat-

treated milk. Indeed, pasteurized milk has been commonly used by manufacturers to 

attend this recommendation (Feitosa et al., 2003; Evêncio-Luz et al., 2012). The heat 

treatments used in milk pasteurization are normally effective to inactivate cells of L. 
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monocytogenes and S. aureus (Ortolani et al., 2010). Heating of the curd (45 – 55 ºC; 

Brazil, 1997) may also constitute important step to inactivate cells of these pathogens 

during coalho cheese manufacture. However, post-heating contamination of the milk or 

the curd with L. monocytogenes and S. aureus should be of concern. The risks imposed 

by this contamination increase because coalho cheese is kept for up to 10 days under 

abusive temperatures (10 – 12 ºC) to undergo a natural slight acidification. After 

manufacture, coalho cheese may be contaminated with L. monocytogenes and S. aureus 

during handling, packaging and storage. This study assessed the survival and growth of 

two derivative-resistant strains of L. monocytogenes (LM-ATCC 1915NA+, LM-ATCC 

7644NA+) and S. aureus (SA-ATCC 13656Str+, SA-ATCC 1905Rif+) at contamination 

doses of 3 and 5 log cfu/g in coalho cheese when stored at 7.5 ºC or 12 °C during 14 

days.  

         The obtained results showed that the populations of all tested strains were 

increased (p ≤ 0.05) by the end of the assessed storage period at both 7.5 and 12 °C 

(Fig. 1 and Fig. 2). These increases were always > 0.5 and > 1 log cfu/g for both L. 

monocytogenes and S. aureus under 7.5 and 12 °C, respectively. In challenge tests, 

increases in populations > 0.5 log cfu/g (Koutsoumanis and Sofos, 2005; Skandamis et 

al., 2009) or > 1 log cfu/g (NACMCF challenge document, 2010) indicate a food as 

favorable substrate to bacterial growth. L. monocytogenes and S. aureus were not 

detected in non-inoculated control cheese samples over time. 

       At any of the assessed storage time points at 7.5 or 12 °C, the counts of L. 

monocytogenes and S. aureus were lower than those from initial counts (time zero), and 

the increases in bacterial populations began already within the first day of storage. 

Overall, the populations of both pathogens increased earlier in cheese samples stored at 

12 ºC. The tested strains of L. monocytogenes and S. aureus presented similar growth 
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behavior over time despite of the contamination dose. The increases in counts of L. 

monocytogenes and S. aureus in coalho cheese over 14-days storage at 3 and 5 log 

cfu/g initial dose are noteworthy because studies have found that the higher the 

inoculated dose, the higher is the reduction of pathogen populations in cheese types. 

This behavior was observed for L. monocytogenes and E. coli O157:H7 (Rogga et al., 

2005; Lekkas et al., 2006) in Galotyri cheese and for L. innocua in Minas traditional Serro 

cheese (Pinto et al., 2009).  

           The cheese samples were not analyzed on the 21th day of storage at both tested 

temperatures due to occurrence of visible signs of microbial spoilage, such as excessive 

slime and whitened spots on surface.  Populations of L. monocytogenes as high as 3.9 - 

6.2 and 4.3 – 6.4 log cfu/g survived on the 14th day of storage at 7.5 and 12 ºC, 

respectively. Similarly, populations of S. aureus of 4.1 – 6.0 and 4.2 - 6.4 log cfu/g were 

verified on the same storage time point under 7.5 and 12 ºC, respectively. Despite the 

high populations of L. monocytogenes and S. aureus in contaminated coalho cheese 

samples, the signs of spoilage were not visible up to the 14th day of storage at either 7.5 

or 12 ºC. This indicates that high populations of L. monocytogenes and S. aureus may 

not impact negatively the consumer acceptance of coalho cheese, which can mean an 

additional risk to consumers. Populations of S. aureus of 5 - 6 log cfu/g in foods produce 

amounts of enterotoxins (20 – 100 ng) sufficient to cause the staphylococcal intoxication 

(Schelin et al., 2011; Schimid-Hempel and Frank, 2007), and populations of L. 

monocytogenes of 3 log cfu/g in foods may be sufficient to cause listeriosis (Schimid-

Hempel and Frank, 2007).      

         The average pH and titratable acidity values in coalho cheese samples inoculated 

with L. monocytogenes and S. aureus at 3 or 5 log cfu/g during storage under 7.5 and 12 

ºC are presented in Table 2. For the most cases, the pH and acidity of coalho cheese 
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inoculated with L. monocytogenes and S. aureus did not differ (p > 0.05) over the 

assessed storage time points under both tested temperatures. Decreases (p ≤ 0.05) in 

pH values when occurred were only on the 7th and/or 14th days of storage. No clear 

influence of contamination dose on pH and acidity in cheese samples over time was 

observed. The pH values (6.1 – 6.6) in cheese samples were always within the growth 

range for L. monocytogenes and S. aureus (Ray and Bhunia, 2014). The moisture (41.2 

– 40.7%), fatty in dry matter (39.11 – 38.8%) and salt (2.03 – 2.09%) contents did not 

change (p > 0.05) in inoculated cheese samples during storage at 7.5 and 12 ºC (data 

not shown). The slight changes in physicochemical parameters during storage could be 

attributed to the short assessed 14-day storage period. It is known that controlled storage 

can low moisture, pH and concentrate salt contents causing decreases in survival and 

growth of certain pathogens in cheese types (Hanifian and Khani et al., 2012; Adouard et 

al., 2016).         

        Considering that changes in pH, acidity and salt content were minor and the dose of 

test pathogens did not influence their growth behavior, one possible main controlling 

factor on the increases in populations of L. monocytogenes and S. aureus in coalho 

cheese could be the storage temperature. These findings also suggest that the action of 

the background microflora and starter cultures that produce antimicrobial compounds 

may not be enough to avoid the survival and growth of L. monocytogenes and S. aureus 

in coalho cheese during storage. However, the heating of curd during coalho cheese 

manufacture may have inactivated part of the starter lactic acid bacteria that could 

antagonize against the growth of L. monocytogenes and S. aureus in final product. These 

pathogens are commonly susceptible to the inhibitory effects of lactic acid bacteria used 

as starters in cheese production (Abee et al., 1995; Vianna et al., 2008). Therefore, 

coalho cheese manufacturers must have special care to adopt effective hygienic-sanitary 
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practices to avoid contamination with L. monocytogenes and S. aureus, and to improve 

refrigeration during transportation, storage and market in retail stores because abusive 

temperatures may cause faster growth of these pathogens.  

                 

4. Conclusions 

        The results of this study indicate that L. monocytogenes and S. aureus can survive 

and growth in coalho cheese stored at 7.5 or 12 ºC during 14 days. The bacterial growth 

behavior was not affected by contamination dose and type of tested strain, but the growth 

was anticipated in cheese samples stored at 12 ºC. The contamination of coalho cheese 

with L. monocytogenes and S. aureus must be of concern because low storage 

temperatures determined by current Brazilian legislation are not suitable to prevent their 

growth in the product. Therefore, good manufacture practices and strict control of storage 

refrigeration temperature are imperative to avoid contamination and speed the growth of 

L. monocytogenes and S. aureus in coalho cheese, decreasing the risks of foodborne 

disease from the consumption of this product.        
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Fig. 1. Survival and growth of L. monocytogenes in coalho cheese during storage at 7.5 ºC and 12 °C for 14 days. (⧯): 3 log cfu/g; (⧮): 5 log cfu/g. A: LM-

ATCC 19115NA+ at 7.5 °C; B: LM-ATCC 7644NA+ at 7.5 °C; C: LM-ATCC 19115NA+ at 12 °C; D: LM-ATCC 7644NA+ at 12 °C.   
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Fig. 2. Survival of S. aureus in coalho cheese during storage at 7.5 ºC and 12 °C for 14 days. (⧳): 3 log cfu/g; (⧲): 5 log cfu/g. A: SA-ATCC 13565Str+ at 7.5 

°C; B: SA-ATCC 19095Rif+ at 7.5 °C; C: SA-ATCC 13565Str+ at 12 °C; D: SA-ATCC 19095Rif+ at 12 °C. 
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Table 1. Physicochemical characteristics (average, ± standard deviation) of coalho 

cheese samples used in assays.   

 

 

Parameters Values 

Moisture (g/100 g) 40.7 ± 0.24 

Fat in dry matter (g/100 g) 39.16 ± 1.09 

Sodium chloride (g/100 g) 2.01 ± 0.16 

aw 0.96 ± 0.23 

Ph 6.42 ± 0.26 

Titratable acidity (g lactic acid/100 g) 0.22 ± 0.01 
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Table 2.  Values (average, ± standard deviation) of pH and titratable acidity (g lactic acid/100g) in coalho cheese samples inoculated with S. aureus at different doses (3 and 5 

log cfu/g), during 14 days of storage at 7.5 ºC and 12 ºC.   
   

Strains Time of storage        

 Day zero*    1st day   7th day   14th day  

 pH Titratable 
acidity 

 
pH 

Titratable 
acidity 

 pH Titratable 
acidity 

 pH Titratable 
acidity 

Storage at 7.5 ºC           

LM-ATCC 19115NA+ (3 log cfu/g) 6.5 ± 0.2Aa 0.2 ± 0.0Aa  6.4 ± 0.1Aa 0.2 ± 0.1Aa  6.2 ± 0.1Aa 0.5 ± 0.1Bb  6.3 ± 0.2Aa 0.4 ± 0.1Ba 

LM-ATCC 19115NA+ (5 log cfu/g) 6.4 ± 0.1Ba 0.4 ± 0.1Ab  6.4 ± 0.1Ba 0.5 ± 0.1Ab  6.1 ± 0.1Aa 0.6 ± 0.1Ab  6.0 ± 0.1Aa 0.6 ± 0.1Aa 

LM-ATCC 7644NA+ (3 log cfu/g) 6.5 ± 0.1Aa 0.3 ± 0.1Aab  6.5 ± 0.1Aa 0.4 ± 0.1Ab  6.3 ± 0.1Ab 0.3 ± 0.0Aa  6.4 ± 0.2Ab 0.4 ± 0.1Aa 

LM-ATCC 7644NA+ (5 log cfu/g) 6.4 ± 0.1Ba 0.4±  0.1Ab  6.4 ± 0.1Ba 0.5 ± 0.1Ab  6.1 ± 0.1Aa 0.6 ± 0.1Ab  6.0 ± 0.1Aa 0.6 ± 0.1Aa 

SA-ATCC 13565Str+ (3 log cfu/g) 6.3 ± 0.2Ab 0.3 ± 0.0Aa  6.4 ± 0.2Ab 0.4 ± 0.1ABab   6.2 ± 0.1Aa 0.6 ± 0.1Ba  6.0 ± 0.1Aa 0.5 ± 0.0Ba 

SA-ATCC 13565Str+ (5 log cfu/g) 6.5 ± 0.2Bb 0.3 ± 0.1Aa  6.5 ± 0.1Bb 0.3 ± 0.0Aa   6.1 ± 0.1Aa 0.6 ± 0.1Ba  6.2 ± 0.1Aa 0.5 ± 0.1Ba 

SA-ATCC 19095Rif+ (3 log cfu/g) 6.1 ± 0.1Aa 0.6 ± 0.1Ab  6.2 ± 0.1Aa 0.5 ± 0.0Ab   6.0 ± 0.1Aa 0.5 ± 0.1Aa  6.0 ± 0.1Aa 0.6 ± 0.1Aa 

SA-ATCC 19095Rif+ (5 log cfu/g) 6.0 ± 0.2Aa 0.5 ± 0.0Ab  6.1 ± 0.1Aa 0.6 ± 0.1Ab   6.2 ± 0.1Aa 0.5 ± 0.0Aa  6.1 ± 0.2Aa 0.6 ± 0.1Aa 

Control **            

Storage at 12 ºC            

LM-ATCC 19115NA+ (3 log cfu/g) 6.5 ± 0.1Aa 0.4 ± 0.1Ab  6.4 ± 0.1Aa 0.3 ± 0.1Aa  6.3 ± 0.1Aa 0.4 ± 0.1Aa  6.3 ± 0.1Aa 0.3 ± 0.0Aa 

LM-ATCC 19115NA+ (5 log cfu/g) 6.3 ± 0.1Aa 0.4 ± 0.1Ab  6.4 ± 0.1Aa 0.5 ± 0.1Ab  6.3 ± 0.3Aa 0.4 ± 0.0Aa  6.2 ± 0.1Aa 0.4 ± 0.1Aa 

LM-ATCC 7644NA+ (3 log cfu/g) 6.5 ± 0.2Aa 0.2 ± 0.0Aa  6.5 ± 0.1Aa 0.3 ± 0.1Aa  6.6 ± 0.1Ab 0.5 ± 0.0Ba  6.4 ± 0.2Aa 0.4 ± 0.1ABa 

LM-ATCC 7644NA+ (5 log cfu/g) 6.4 ± 0.2ABa 0.5 ± 0.1ABb  6.4 ± 0.1ABa 0.4 ± 0.1Ab  6.2 ± 0.1Aa 0.7 ± 0.1Bb  6.1 ± 0.2Ba 0.7 ± 0.1Bb 

SA-ATCC 13565Str+ (3 log cfu/g) 6.5 ± 0.1Bb 0.4 ± 0.1Aa  6.4 ± 0.1Ab 0.3 ± 0.1Aa  6.5 ± 0.1ABb 0.8 ± 0.1Ba  6.4 ± 0.1ABb 0.7 ± 0.1Ba 

SA-ATCC 13565Str+ (5 log cfu/g) 6.2 ± 0.1Aa 0.5 ± 0.1Aa  6.0 ± 0.1Aa 0.6 ± 0.1Ab  6.2 ± 0.1Ba 0.6 ± 0.1Aa  6.1 ± 0.1Ba 0.6 ± 0.1Aa 

SA-ATCC 19095Rif+ (3 log cfu/g) 6.5 ± 0.1Bb 0.4 ± 0.0Aa  6.6 ± 0.1Bb 0.3 ± 0.0Aa  6.3 ± 0.1Aab 0.6 ± 0.1Ba  6.2 ± 0.1Bb 0.7 ± 0.1Ba 

SA-ATCC 19095Rif+ (5 log cfu/g) 6.4 ± 0.2Ab 0.5 ± 0.1Aa  6.4 ± 0.1Ab 0.4 ± 0.1Aab  6.2 ± 0.1Aa 0.8 ± 0.1Ba  6.5±  0.2Bb 0.8 ± 0.0Ba 

Control**            

LM-ATCC 19115NA+: derivative strain of L. monocytogenes ATCC 19115 resistant to nalidixic acid (50 µg/mL); LM-ATCC 7644NA+: derivative strain of L. monocytogenes 

ATCC 7644 resistant to nalidixic acid (50 µg/mL); SA-ATCC 13565Str+: derivative strain resistant of S. aureus ATCC 13565 resistant to streptomycin (40 µg/mL); SA-

ATCC 19095Rif+: derivative strains of S. aureus ATCC 19095 resistant to rifampicin (1 µg/mL); * baseline: just after inoculation: **: non-inoculated cheeses, but kept at the 

same storage conditions. A-B: different superscript capital letters at the same row, for the assessed parameter, denote difference (p ≤ 0.05) among values, based on 

Tukey’s test; a-b: different superscript small letters at the same column denote difference for the same microorganism and storage condition, based on Tukey’s test. 
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5 CONCLUSÕES  

 

Os resultados deste estudo indicam que L. monocytogenes e S. aureus 

podem sobreviver e se multiplicar em queijo de coalho armazenado a 7,5 ou 12 

°C. O comportamento bacteriano não foi afetado pelo nível de inóculo inicial e tipo 

de cepa bacteriana testada. Entretanto, o aumento da população bacteriana o 

crescimento foi antecipado nas amostras de queijos armazenadas a 12 °C. 

As amostras de queijo contaminadas com L. monocytogenes e S. aureus e 

mantidas sob armazenamento a 7,5 ou 12 °C apresentaram discretas alterações 

nos valores dos parâmetros físico-químicos avaliados ao longo do período de 14 

dias de armazenamento. As amostras de queijo contaminadas não apresentaram 

sinais visíveis de deterioração até o 14º dia de armazenamento, o que pode 

representar um aumentado risco à saúde dos consumidores. 

A contaminação do queijo de coalho com L. monocytogenes e S. aureus 

deve ser motivo de preocupação, visto que as temperaturas de armazenamento 

determinadas pela legislação brasileira em vigor não são adequados para impedir 

o crescimento destes patógenos no produto. Portanto, as boas práticas de 

fabricação e controle rigoroso de temperatura de armazenamento sob 

refrigeração são fundamentais para evitar a contaminação e acelerar o 

crescimento de L. monocytogenes e S. aureus em queijo de coalho, diminuindo os 

riscos de doenças transmitidas por alimentos em decorrência da ingestão deste 

produto. 

Considerando o amplo consumo de queijo de coalho na região Nordeste do 

Brasil, e os frequentes resultados de estudos que mostram contaminação por 

diversos agentes patogênicos, justifica-se a necessidade de realização de testes 

desafio, com a finalidade de obtenção de dados que revelem a capacidade de 

diferentes patógenos em sobreviver, multiplicar e persistir no produto ao longo do 

armazenamento, de forma a subsidiar o estabelecimento de medidas que venham 

aumentar a vida de prateleira e diminuir o potencial risco aos consumidores. 

 

 

 

 

 


