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O queijo Serpa é um queijo de Denominação de

Origem Protegida (DOP), conforme previsto no

Regulamento (CEE) 2081/92 da Comissão Europeia,

sendo fabricado na área geográfica definida. O

processo tradicional de fabrico deste queijo, mantido

ao longo dos anos nesta região, requer o uso de leite

de ovelha cru e coagulante de origem vegetal, as

flores secas de Cynara cardunculus L., sem qualquer

tipo de inóculo, o que enfatiza o papel da microbiota

autóctone. A sua proliferação e composição

quantitativa e qualitativa desempenharão um papel

fundamental na sua especificidade. Esta microflora

tem origem principalmente do leite cru, mas também

em todo o ambiente envolvente.

Introdução

O objetivo deste trabalho foi avaliar a

especificidade e a biodiversidade do

consórcio microbiano autóctone associado

ao queijo Serpa por sequenciamento de

DNA de elevada eficiência (High-throughput

Sequencing - HTS), contribuindo assim para

a preservação da especificidade deste

queijo que faz parte do património

gastronómico português português

Objectivos

Estas abordagens confirmam a diversidade da

microbiota do queijo Serpa e também que a microflora

corresponde principalmente a bactérias lácticas e, em

menor grau, enterobactérias, estafilococos e

leveduras. Nenhuma bactéria patogénica foi

identificada nas diferentes amostras em estudo. Os

resultados obtidos pelo HTS identificam o género

Lactococcus como representando aproximadamente

entre 40% a 60% da população bacteriana, seguido por

Leuconostoc e Lactobacillus. A mesma metodologia

indica a prevalência de Debaryomyces spp. e

Kluyveromyces spp. mas também de Galactomyces

spp. no caso das leveduras.

• Contagem total de Mesófilos PCA agar

• Bactérias Lácticas MRS pH 5,7

•Staphylococci Baird Parker agar

•Enterobacteria VRBG agar

•Fungos RBC agar
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