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Resumo - A qualidade dos alimentos tem despertado uma crescente preocupação, por isso, estão sendo 

desenvolvidas várias ferramentas de gestão da qualidade. Estas vêm sendo utilizadas na expectativa de 

atender quesitos de idoneidade em respeito ao consumidor, para oferecer um produto seguro e, ao mesmo 

tempo, manter as exigências de comercialização. Assim sendo, o presente trabalho teve como objetivo 

melhorar a qualidade bacteriológica do queijo Minas frescal produzido artesanalmente no Município de 

Sapucaia-RJ, através da implantação do sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 

(APPCC). Foram realizadas análises microbiológicas antes e depois da implantação do sistema APPCC 
de materiais provenientes da superfície da bancada, das fôrmas, das mãos dos manipuladores, do leite 

utilizado como matéria prima, amostras dos queijos e comparados os resultados. Antes das ferramentas de 

gestão da qualidade implantadas, as amostras provenientes da superfície da bancada, das fôrmas, das 

mãos dos manipuladores, do leite e do queijo apresentaram crescimento de unidades formadoras de 

colônia de Staphylococcus sp. e de microrganismos aeróbios mesófilos, e, após a implantação apenas as 

fôrmas continuaram apresentando crescimento de Staphylococcus sp, possivelmente por ainda não ter 

uma higienização adequada, porém, nenhuma das amostras apresentaram crescimento de microrganismos 

aeróbios mesófilos após a implantação do  APPCC. Esses resultados alcançados reforçam a validade da 

implantação do Sistema APPCC para o controle da qualidade dos alimentos, o que sugere a continuidade 

do monitoramento das alterações realizadas, bem como o aperfeiçoamento das medidas que ainda não 

alcançaram resultados satisfatórios. 
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