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Resumo 

 

O queijo minas frescal é um dos queijos mais consumidos no país, produzido a partir 
do leite de vaca pasteurizado, tendo como característica pouca acidez, pequena 
durabilidade, podendo ser classificado como um queijo macio, semi-gordo e de alta 
umidade. Entretanto, pelo alto teor de umidade nos locais de produção e pela 
própria matéria-prima rica em proteína, estes queijos são particularmente suscetíveis 
a contaminações. Dentre os vários patógenos alimentares, um dos mais envolvidos 
nos relatos de contaminação de queijo minas frescal é o Staphylococcus aureus, 
cuja contaminação é ocasionada pelas enterotoxinas produzidas, sendo estas 
termoestáveis, podendo permanecer no alimento mesmo após o cozimento. Assim, 
o uso de conservantes se faz essencial, sendo os antimicrobianos naturais uma 
alternativa como método de conservação de grande interesse, pela sua natureza 
saudável e segura. Dentre várias substâncias utilizadas, a quitosana vem atuando 
na inibição de patógenos como bactérias Gram positivas, Gram negativas e fungos. 
Assim, este estudo tem por objetivo verificar a efetividade da quitosana no controle e 
Staphylococcus aureus em queijo minas frescal. A preparação dos inóculos da cepa 
utilizada no ensaio antimicrobiano foi obtida através de suspensões de tal cepa em 
solução salina (NaCl a 0.85% p/v) estéril a partir de culturas overnight cultivadas em 
BHI inclinado a 37°C, sendo a turbidez padronizada de acordo com a escala 
McFarland correspondendo à concentração de aproximadamente 108 UFC/mL. Os 
testes para determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração 
Bactericida Mínima (CBM) da quitosana, foram realizados através da técnica de 
macrodiluição em caldo queijo. Para os testes em matriz alimentar, foi produzido o 
queijo minas frescal em laboratório, e adicionado do antibacteriano e a suspensão 
bacteriana, realizando o controle concomitantemente, e com posterior contagem de 
células viáveis nos intervalos em dias (0, 1, 2, 5, 10 e 15). Os resultados 
demostraram que a CIM para o S. aureus em caldo queijo foi 2,5mg/ml e a CBM foi 
de 5 mg/ml. Em matriz alimentar (queijo), a quitosana manteve o controle do 
Staphylococcus aureus durante todos os intervalos de tempo, com menor contagem 
ocorrida no 1º dia de armazenamento. De acordo com os resultados encontrados, 
conclui-se que a aplicação de quitosana em queijo minas pode ser uma alternativa 
natural na conservação de produtos lácteos, diminuindo assim os riscos de 
contaminação bacteriana à saúde do consumidor.   

Descritores: antimicrobiano, Staphylococcus aureus, quitosana. 
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1. Introdução  

 

 

A mudança nos padrões nutricionais e os benefícios creditados a uma 

alimentação saudável conduziram os setores responsáveis pela produção de 

alimentos a buscarem alternativas de transformação e conservação dos produtos 

comercializados. Inovações no processamento e a crescente exigência do 

consumidor por alimentos mais naturais, com uma vida útil prolongada, mantendo a 

qualidade nutritiva e sensorial impulsionam a pesquisas de novos conservantes (FAI 

et al., 2008). 

Em paralelo ao desenvolvimento, a produção leiteira no Brasil apresenta-se 

com grande importância econômica e social, sendo 60% deste total destinado à 

fabricação de queijos, a qual atinge 450 mil toneladas anuais. O queijo Minas 

Frescal é um dos queijos mais consumidos no país, produzido a partir do leite de 

vaca pasteurizado e que tem como característica pouca acidez, pequena 

durabilidade, podendo ser classificado como um queijo macio, semi-gordo e de alta 

umidade. Suas formas de fabricação e a intensa proteólise, decorrente das enzimas 

proteolíticas do coalho adicionado, influenciam decisivamente na consistência, sabor 

e durabilidade do produto (SILVA et al., 2003; PERRY, 2004; HOFFMAN, 2002). 

O alto teor de umidade nos locais de produção e pela própria matéria-prima 

rica em proteína, laticínios, como o queijo, são particularmente suscetíveis a 

contaminações. Sendo um produto de massa crua, com alto teor de umidade e não 

maturado, o queijo Minas Frescal deve ser consumido nos primeiros quinze dias 

após sua fabricação, pois é altamente perecível mesmo sob refrigeração (SILVA et 

al., 2003; PERRY, 2004; HOFFMAN, 2002). 

A contaminação do queijo pode ocorrer partir do leite utilizado como matéria-

prima ou por formas cruzadas durante ou após o processamento do produto 

(ROCHA et al., 2006). Devido a sua constituição, o leite torna-se um excelente meio 

de cultura para o desenvolvimento de microrganismos podendo ser responsável pela 

transmissão de importantes zoonoses ao homem (AMARAL et al., 2004). Estes 

microrganismos podem contaminar o leite durante ou após a ordenha e 

conseqüentemente os derivados de leite, os quais podem ainda sofrer contaminação 

durante processamento e estocagem (NOUT, 1994). 
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A fabricação artesanal de queijos fora dos padrões de higiene adequados 

pode ocasionar contaminações por diversos microrganismos, comprometendo tanto 

a sua qualidade como a segurança da saúde do consumidor. De acordo com a RDC 

nº12, de Janeiro de 2001 (BRASIL, 2001) o queijo Minas Frescal deve atender aos 

seguintes padrões microbiológicos: número mais provável (NMP) máximo de 5x102 

para coliformes fecais e NMP ou contagem direta em placa (máximo) de 5x102 para 

Staphylococcus aureus, objetivando levar ao consumidor um produto de boa 

qualidade higiênico-sanitária. A ingestão de queijos com condições inadequadas 

para consumo pode trazer graves conseqüências, como: febre, dor de cabeça, 

diarréia e até a morte para a população, sendo, portanto, um problema de Saúde 

Pública (LOGUERCIO, 2001).  

Dentre vários patógenos alimentares, os mais envolvidos nos relatos de 

contaminação de queijo Minas Frescal em várias cidades brasileiras são: Listeria 

monocytogenes, Staphylococcus aureus e Aeromonas (SILVA et al., 1998; 

ALMEIDA e NADER, 2000; BULHÕES e ROSSI, 2002). Segundo Assumpção et al. 

(2003), a contaminação por Staphylococcus sp. tem ocorrido com maior evidência, 

por este estar presente nas mãos e antebraços de manipuladores, sendo 

provavelmente a fonte de recontaminação do queijo. 

Staphylococcus aureus é um coco Gram positivo, imóvel, medindo de 0,5 a 

1,0 micrômetro, agrupando-se em massas irregulares que lembram cachos de uvas. 

É um germe anaeróbio facultativo, mesófilo, com temperatura ótima de crescimento 

em torno de 30 a 37ºC. O Staphylococcus aureus produz uma série de enzimas que 

podem contribuir para a sua potogenicidade, tais como a coagulase, catalase, 

desoxirribonuclease (DNAse), lipase, termonuclease (TNase), bem como uma toxina 

hemolítica, cuja produção está associada com a virulência (MARQUES et al., 2006). 

Esta bactéria habita freqüentemente a mucosa nasal, a partir das quais contamina 

as mãos e pode através da manipulação penetrar facilmente no alimento.  

A intoxicação alimentar causada por este microrganismo é devido à 

contaminação das enterotoxinas produzidas, estas são termoestáveis e podem 

permanecer no alimento mesmo após o cozimento (BRESOLIN et al., 2005). A 

intoxicação alimentar estafilocócica nem sempre é registrada e por essa razão existe 

informação limitada sobre a prevalência de tipos de enterotoxinas, ou seu caráter 

endêmico e/ou epidêmico (MARTIN et al., 2004), sendo apesar disto, considerada 

como a 3° maior causa de intoxicação alimentar em humanos (ACCO et al., 2003). 
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Sua notificação não é considerada compulsória no Brasil e em diversos países 

desconhecendo-se a verdadeira incidência devido à sintomatologia geralmente 

branda e de curta duração, uma vez que apenas grandes surtos chegam ao 

conhecimento das autoridades sanitárias (FRAZIER e WESTHOFF, 2000).  

Segundo Scherrer et al. (2004) a intoxicação alimentar estafilocócica em 

humanos é caracterizada por sintomas gastrointestinais como náusea, êmese, dores 

abdominais e diarréia. Estes sintomas geralmente aparecem uma a seis horas após 

a ingestão de enterotoxina produzida no alimento por S. aureus e a doença pode 

permanecer de 7 a 10 dias (ASAO et al., 2003; NEMA et al., 2007). 

O emprego das Boas Práticas de Fabricação associado a novos métodos de 

conservação torna-se essencial, com a finalidade de não apenas cumprir a 

legislação, mas, principalmente, garantir o fornecimento de alimentos seguros 

(BRASIL, 1997).  

Na escolha de métodos para prolongar a vida útil e manter a qualidade de 

produtos frescos, congelados ou processados, o uso de antimicrobianos naturais 

destaca-se pela sua natureza saudável e segura. No Brasil, o uso de aditivos 

alimentares é norteado pelo Ministério da Saúde e regulamentado pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), sendo considerado um aditivo alimentar 

qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem propósito de 

nutrir, porém, com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, 

biológicas ou sensoriais, durante a fabricação, processamento, preparação, 

tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte ou 

manipulação de um alimento, de acordo com as diretrizes preconizadas pela 

Portaria nº 540 (BRASIL, 2001). De acordo com esta mesma Portaria os aditivos 

químicos são classificados quanto à função; sendo os agentes conservantes 

substâncias que têm a finalidade de impossibilitar ou atrasar a deterioração 

microbiana ou enzimática dos alimentos.  

Dentre várias substâncias utilizadas, a quitosana apresenta-se perfeitamente 

compatível com esta definição e tem recebido grande enfoque nos últimos anos 

considerando suas propriedades físico-químicas e o reconhecido potencial 

antioxidante e antimicrobiano contra diferentes grupos de microrganismos, tais 

como, bactérias, leveduras e fungos. (FAI et al., 2008). 

A quitosana é um polissacarídeo que pode ser encontrado a partir de 

crustáceos e alguns fungos, mas usualmente é obtida a partir da desacetilação da 



13 

 

quitina em meio alcalino. Sua estrutura química é constituída de unidades de 2-

amino-2-desoxi-D-glicopiranose e 2-acetamida-2-desoxi-D-glicopiranose interligadas 

por ligações glicosídicas β-(1→4). Através da acetilação da quitosana em meio 

homogêneo, têm sido obtidos produtos solúveis em água e géis, dependendo do 

grau de acetilação e das condições de preparação do produto (GARCIA, 2008).  

Por ser um polímero muito versátil, atóxico e biocompatível, suas aplicações 

vão desde as indústrias cosméticas às alimentícias. As possibilidades de aplicações 

são ainda enriquecidas pelo fato que a quitosana pode ser preparada em diferentes 

formas, tais como soluções de viscosidade controlada, géis, filmes e membranas; 

além de uma capacidade de interagir com várias substâncias, como lipídeos e 

proteínas (CAMPANA et al., 2007).  

  Os efeitos da quitosana são distintos nas bactérias Gram positivas e Gram 

negativas. No caso das Gram positivas, como S. aureus, a hipótese é que quitosana 

de alta massa molecular forma películas ao redor da célula que acabam por inibir a 

absorção de nutrientes (SILVA et al., 2006). Segundo pesquisa realizada por Kruger 

(2006) a Concentração Inibitória Mínima (CIM) varia de acordo com a cepa testada, 

o método aplicado e a quantidade de quitosana utilizada.  

  Li et al. (2007) em sua pesquisa sobre a caracterização físico-química e 

propriedades antimicrobianas da quitosana, revelou que o amplo espectro de 

aplicação da quitosana faz com que ela seja usada na produção de alimentos no 

intuito de promover a inibição de crescimento de microrganismos, como o 

Staphylococcus aureus. 

  Altieri et al. (2005) ao estudar eficiência antibacteriana da quitosana em 

queijo mussarela  constataram que a quitosana inibiu o crescimento de 

microrganismos Gram positivos, como Streptococcus. Constataram ainda, que a 

presença deste polissacarídeo não influenciou o crescimento das bactérias 

ácidoláticas, ao contrário, ocorreu um sutil estímulo com relação à sua multiplicação, 

demonstrando assim, que o uso de quitosana seria uma opção vantajosa para 

estender a vida de prateleira deste alimento em termos tecnológicos e econômicos. 

  Desta forma como a quitosana pode ser caracterizada como uma barreira 

antimicrobiana que melhora a estabilidade da vida de prateleira dos alimentos, sem 

contanto influenciar as características organolépticas do produto, além de viabilizar 

uma possível redução na quantidade de aditivos químicos, pesquisas com intuito de 

verificar a bioatividade deste composto inovador como aditivo alimentar na inibição 
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de S.aureus em queijo Minas Frescal é fundamental, uma vez que este produto é 

artesanal, sendo de grande importância econômica regional, e a quitosana provem 

de fontes naturais, seguras e de baixo custo. 
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2. Objetivos 

 

 

Geral:  

 Verificar o controle de Staphylococcus aureus em queijo Minas Frescal com 

quitosana. 

 

Específicos:  

 Determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração 

Bactericida Mínima (CBM) da quitosana sobre cepas de Staphylococcus 

aureus em caldo queijo; 

 Avaliar a interferência da quitosana sobre a dinâmica de crescimento do 

Staphylococcus aureus nos diferentes tempos em queijo Minas Frescal; 
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3. Hipóteses  

 

 

 

 A quitosana é efetiva na inibição e eliminação de Staphylococcus aureus 

ATCC 6538. 

 

 A quitosana possui de bioatividade sobre o controle de Staphylococcus 

aureus em queijo Minas Frescal. 
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4. Metodologia 

 

 

4.1. Cepas bacterianas reveladoras de atividade antimicrobianas 

  

Para os ensaios antimicrobianos foram utilizadas cepa padrão de 

Staphylococcus aureus ATCC 6538, a qual foi cedida pelo Laboratório de 

Fermentação e Nutrição, do Departamento de Nutrição, Centro de Ciências da 

Saúde, UFPE (Recife, Pernambuco, Brasil). 

Os inóculos das cepas utilizados nos ensaios antimicrobianos foram obtidos 

através da preparação de suspensões de tais cepas em solução salina (NaCl a 

0.85% p/v) estéril a partir de culturas overnight cultivadas em BHI inclinado a 35°C. 

Tais suspensões tiveram sua turbidez padronizada de acordo com a turbidez do tubo 

0.5 da escala McFarland correspondendo à concentração de aproximadamente 108 

Unidades Formadoras de Colônia por mL (UFC/mL). Em seguida, foram feitas 

diluições seriadas (1:9 v/v) em solução salina (0.85%) estéril para obtenção do 

inóculo desejado (aproximadamente 10 6 UFC/mL). 

 

4.2. Obtenção da quitosana e dos sub-produtos do queijo 

 

          A quitosana foi obtida da empresa Sigma Aldrich (Alto de Pinheiros, São 

Paulo, SP, Brasil), a qual utiliza como fonte produtora a carapaça de crustáceo. Os 

ingredientes necessários para produção do queijo Minas Frescal foram obtidos em 

supermercado local e alguns produtos foram cedidos gentilmente pela Professora 

Erilane de Castro – Professora adjunta UFPE/CAV. 

 

4.3. Preparação do queijo Minas Frescal 

 

O queijo Minas Frescal foi elaborado de acordo com o fluxograma adaptado 

por Pereira et al. (2006). O leite bovino integral foi aquecido por 30 minutos a 65°C, 

com posterior resfriamento do mesmo e dissolução de cloreto de cálcio e coalho 

líquido enzimático para que ocorresse a coagulação. Após a homogeneização e o 

coagulo formado, permaneceu em repouso até obter a consistência lisa, firme e 
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compacta, sendo em seguida, realizado o corte e mexedura. Logo após foi realizada 

a desoragem, a fim de formar blocos de massa homogêneos e firmes. Na salga, 

adicionando-se a proporção de cloreto de sódio e posteriormente a enformagem em 

fôrmas plásticas. O queijo Minas Frescal, assim como o comercializado, não foi 

prensado, nem maturado, permanecendo assim em temperatura de refrigeração até 

que sejam realizadas as etapas posteriores. 

 

 

 

 

   

 

 

  

   

 

                                                             

 

                                                                     

 

 

 

 

                                                                      

Figura 01: Fluxograma do processamento do queijo Minas Frescal 
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4.4. Elaboração dos substratos para cultivo das cepas de Staphylococcus 

aureus 

 

 Os ensaios de dinâmica de crescimento do S. aureus foram realizados 

utilizando caldo queijo como substratos de cultivo. Para preparação do caldo queijo, 

aproximadamente 150 g de queijo Minas Frescal foram misturados com 300 mL de 

água destilada durante 20 minutos sob aquecimento. Em seguida, a porção líquida 

será separada do material sólido, e submetida à filtração através da utilização de 

bomba a vácuo. O filtrado obtido será esterilizado através do uso de sistema de 

filtração Millipore (0,45 µm).  

 

 

4.5. Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração 

Bactericida Mínima (CBM) do óleo essencial e quitosana 

 

Os testes para determinar a Concentração Inibitória Mínima – CIM e 

Concentração Bactericida Mínima – CBM da quitosana, foi realizada através da 

técnica de macrodiluição em caldo (NOSTRO et al., 2001). Inicialmente, 1 mL da 

suspensão de S. aureus foi inoculado em 5 mL de caldo queijo contendo solução 

antibacteriana em 3 diferentes concentrações (5%, 2,5% e 1,25%). Foram realizados 

dois controles, um no qual continha apenas caldo queijo e o outro com caldo queijo 

com ácido acético, produto este diluente da quitosana (As amostras podem ser 

vistas na Figura 2). Os sistemas foram incubados a 35°C por 24 horas. Ao término 

do período de incubação, a mais baixa concentração (mais alta diluição) que não 

apresentou crescimento microbiano visível (turvação) foi considerada como a 

Concentração Inibitória Mínima. Após esta observação, alíquotas de 100 µL dos 

tubos que não apresentaram crescimento microbiano visível foram inoculados em 

Baird Park Agar por 24-48 horas a 35 °C (Figura 3).  
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Figura 02: Amostras do Caldo queijo.                               Figura 03: Plaqueamento da amostra. 

 

4.6. Ação antimicrobiana da quitosana sob a Staphylococcus aureus em queijo 

minas frescal 

 

 Os ensaios de interferências da quitosana sobre a cinética de crescimento 

bacteriano foi realizada através do método de contagem de células viáveis. Nestes 

ensaios foi observado o comportamento da Staphylococcus aureus na Concentração 

Bactericida Mínima. Amostras de queijo Minas Frescal, preparados conforme 

descritos no item 4.3., foram utilizadas como substratos para verificação da ação da 

quitosana. Inicialmente, 1 mL da suspensão bacteriana foi inoculado em 1g do 

produto contendo a solução antibacteriana. Os controles, sem adição de 

antimicrobianos, foram realizados concomitantemente. As amostras ficaram sob 

refrigeração e nos intervalos de 0, 1 dia, 2, 5, 10 e 15 dias pós-incubação, o produto 

foi diluído seriadamente (1:9 v/v) em água peptonada 0,1% (10-1 – 10-6) estéril e 

inoculada uma alíquota de 100 µL das diluições em placa de Petri contendo Baird 

Parker Agar, uniformemente distribuída com alças Drigalski descartáveis sendo por 

fim incubada a 35ºC. Após o fim do período de incubação, foi realizada a contagem 

do número de células viáveis, a qual será expressa em log de UFC/mL (SAGDIÇ, 

2003). Os resultados também foram expressos em percentual de redução de 

UFC/mL do inóculo microbiano inicial ao longo dos tempos analisados, bem como 

em percentual de redução em relação aos valores obtidos no experimento controle.   
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4.7. Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada utilizando testes de estatística inferencial 

(teste t de Student), feito para determinação de diferenças estatisticamente 

significantes (p< 0,05).  O programa utlizado foi o Statistica 7.0. 
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5. Resultados e Discussões 

 

 

Quanto à determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e 

Concentração Bactericida Mínima (CBM), a CIM encontrada foi de 2,5%, sendo 

considerada como a menor concentração capaz de inibir a cepa em caldo, visto que 

ao inocular em Baird Park Agar houve crescimento bacteriano, demonstrando que 

não houve a morte bacteriana. A CBM foi de 5%, pois não ocorreu crescimento no 

caldo queijo, e também quando inoculada em Baird Park Agar (Figuras 4, 5, 6, 7, 8).  

 

            

Figura 04: Quitosana à 5%.                                        Figura 05: Quitosana à 2,5%. 

 

            

Figura 06: Quitosana à 1,25%.                                   Figura 07: Amostra controle. 
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                            Figura 08: Amostra controle de ácido acético.  

 

 

A CIM e CBM encontradas neste trabalho são similares valores obtidos em 

outros estudos, como o de Bento (2008) ao avaliar a bioatividade da quitosana em 

Listeria monocytogenes, com a CIM e CBM de 2,5 e 5 mg/mL, respectivamente. 

Enquanto Fai (2008) encontrou valores de 1,5 mg/mL para CIM da quitosana ao 

inibir o S. aureus, no entanto esta diferença pode ser justificada pelo fato dos 

estudos serem realizados com diferentes meios de culturas e microrganismos. 

Kanatt et al. (2008) mostram que muitos estudos tem notados valores da CIM da 

quitosana entre  0,1 a 10 mg/mL contra uma variedade de microrganismos presentes 

em alimentos.  Segundo Rhodes e Roller (2000), a quitosana apresenta valores de 

CIM e CBM mais satisfatórios em comparação a outros antimicrobianos, como os 

óleos essenciais, isto faz com que a efetivação da quitosana seja ainda mais aceita 

em alimentos.  

O mecanismo da ação inibitória da quitosana não é completamente 

conhecido. Lifeng et al. (2004) relata em seu estudo que o mecanismo da atividade 

antimicrobiana da quitosana está intimamente relacionado às propriedades físico-

químicas do polímero e às características da membrana do microrganismo. Jolles e 

Muzzarelli (1999) assim como Devlieghere et al. (2004) explicam alguns 

mecanismos antimicrobianos da quitosana, incluindo a indução de quitosanase, 

formação de componentes fenólicos e capacidade de bloqueio de nutrientes inibindo 

a multiplicação de microorganismos. 
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Porter et al. (2000) testaram a ação antimicrobiana da quitosana com 

soluções a 1 e 2% Os testes foram conduzidos in vitro, e resultou em três grupos de 

bactérias quanto a sua sensibilidade à quitosana: completamente inibido (Bacillus 

cereus, Shigella sonnei, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, S. 

epidermidis, Proteus vulgaris, yersina enterocolitica), muito inibido (Escherichia coli. 

Shigella flexneri, Pseudomonas lundensis, Citrobacter freundii, Enterococcus 

faecalis) e parcialmente inibido (Salmonella typhimurium, S. thyphimurium, S. 

enteretidis, S. heidelberg). Resultados positivos demonstrando a ação inibitória da 

quitosana, sob o crescimento das enterotoxinas do S.aureus, foram encontrados por 

Ouattara et al. (2000).  Dessa forma, observa-se em tais estudos a intensa busca em 

analisar a ação da quitosana sob a cepa de S. aureus.   

Trabalhos realizados por Burt (2004), já apontavam o interesse na realização 

de testes que demonstrassem a ação no alimento, visto que este autor relata que 

apesar da quitosana possuir grande potencial na inibição de microrganismos, existe 

uma barreira para uso como aditivo devido à interação entre agentes 

antimicrobianos e os componentes dos alimentos, que poderiam ser responsável por 

diferentes resultados.  

Em paralelo, a preocupação pela contaminação por S.aureus em queijos tem 

sido demonstrada em muitos estudos. Arruda et al. (2007), ao pesquisarem a 

ocorrência de deste microrganismo em queijos Minas tipos frescal comercializados 

nas feiras livres de Goiânia, encontraram valores elevados de S.aureus nas 

amostras, o que representa um grande risco para o consumidor. Outro estudo como 

o de Carvalho et al. (2007), que avaliou 97 amostras de queijo Minas frescal 

comercializados na cidade de Campinas, SP, revelou que 12,9% encontravam-se 

contaminados, com altas contagens de Staphylococcus coagulase positiva, estando 

em desacordo com o padrão estabelecido pela legislação vigente (BRASIL, 2001). 

Assim, o estudo seguinte procedeu para avaliar o poder da quitosana 

isoladamente em matriz alimentar (queijo), sendo os resultados expressos no gráfico 

(figura 09).  
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Figura 9: Curva de crescimento de S. aureus. 

 

Analisando a Figura 9, foi detectado que a presença da quitosana a 5 mg/ml 

reduziu significativamente a ação do microrganismo nas amostras de queijo que 

continham o antimicrobiano, em relação ao grupo controle, sendo a menor contagem 

de microrganismo ocorrida logo no 1º dia de armazenamento. Essa redução de 

forma significativa e imediata demonstra a eficácia da bioatividade da quitosana, 

tendo sido crucial para controle na contagem de S. aureus.   

Zheng E Zhu (2003) demonstraram que em bactérias gram-positivas, como o 

S. aureus, a atividade antimicrobiana é aumentada quanto maior a massa molecular 

do polímero, sugerindo a hipótese que a quitosana de alta massa molecular forma 

películas ao redor da célula que acabam por inibir a absorção de nutrientes. Assim, 

supõe-se que os resultados satisfatórios encontrados nesta pesquisa realizada, 

devem-se ao uso da quitosana de alto peso molecular, a qual foi capaz de inibir o 

S.aureus tanto no caldo queijo, como também em matriz alimentar (queijo Minas 

Frescal). 

É importante apontar no gráfico, que até o 5º dia de armazenamento, ambas 

as amostras (produto com e sem quitosana), tiveram crescimento do S. aureus, 

porém para o queijo com quitosana, a elevação da contagem não foi significativa, 

em contraposição de valores muito acima (estatisticamente significativo) para as 

amostras sem quitosana. O crescimento em ambas as amostras pode ser justificado 
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pelo fato das mesmas permanecerem sob refrigeração, conservação está que não 

impede completamente o crescimento microbiano.  

Rosa (2004) ao analisar queijo Minas Frescal, também demonstrou que 

mesmo sob refrigeração, as bactérias mesófilas, assim como o S.aureus, 

apresentaram um crescimento gradativo no queijo armazenado. Manolopoulou et al. 

(2003), trabalhando com queijo feta (queijo fresco da Grécia), também obteve uma 

evolução das bactérias mesófilas, com valores de 5,18 a 9,35 log UFC.g–1 durante 

um período de 16 dias. Com isso, é demonstrada a importância na contagem dos 

microrganismos mesófilos, devido a sua utilização como indicador da qualidade 

higiênica, e parâmetro para se determinar o tempo de vida útil dos alimentos (SILVA 

et al., 2001; JAY, 1994) 

No gráfico (figura 09), também observa-se que nas amostra com quitosana, a 

contagem de S. aureus no final do experimento (15º dia), apresenta diferença 

significativa com relação ao inoculo inicial, fato este que não ocorreu na amostra 

sem quitosana. Resultados similiares foram encontrados por PIRES (2006), que ao 

empregar antimicrobianos em queijo durante um período de 12 dias de estocagem a 

10 ºC, também observou a inibição no crescimento de Staphylococcus aureus. Na 

figura 10, mostra-se a diferença do crescimento de S.aureus em amostras com 

quitosana e sem quitosana, no 2° dia de analise ao realizar a contagem das 

colônias. 

 

                                   

                              Figura 10: Placas com quitosana e sem quitosana. 
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     Apesar da utilização da quitosana neste estudo ter ocorrido na formulação do 

queijo, outra alternativa para o uso de quitosana como agente conservante em 

alimentos é sua inclusão como embalagem ativa, associando sua ação 

antimicrobiana a capacidade de formação de filmes. Segundo Oliveira e Oliveira 

(2004); Quintavalla e Vicini (2002), quando o antimicrobiano é liberado da 

embalagem ao longo do tempo, a cinética de crescimento microbiano e a atividade 

antimicrobiana na superfície do produto podem ser equilibradas, aumentando a vida 

útil do produto. Assim, como diversos queijos possuem revestimentos, como o queijo 

do Reino e o Gouda, essa possibilidade pode despertar o interesse para novos 

estudos na utilização da quitosana.  

Assim, de acordo com os resultados obtidos, demonstra-se que a quitosana é 

eficaz no controle de S.aureus em queijo Minas Frescal. Dessa forma, acredita-se 

que estudos complementares que analisem este antimicrobiano como aditivo em 

outros queijos, bem como avaliem a interferência da sua inclusão quanto a suas 

propriedades organolépticas e nutricionais, também são fundamentais, o que trará 

ainda mais subsídio para a efetiva utilização da quitosana como conservante em 

alimentos. 
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6. Considerações Finais 

 

 

Os resultados obtidos neste trabalho evidenciam o poder antimicrobiano da 

quitosana sobre o controle no crescimento do Staphylococcus aureus em queijo 

Minas Frescal. Sendo assim, corrobora ainda mais a idéia da utilização de novos 

antimicrobianos naturais na fabricação de alimentos susceptíveis a diversas vias de 

contaminação. Desta forma, pode-se concluir que tal estudo mostra a importância de 

realizar pesquisas com produtos artesanais e regionais, onde a falta de informação 

quanto às formas de produção e conservação trazem sérios riscos a saúde dos 

consumidores; promovendo assim a disseminação do conhecimento não somente à 

comunidade científica, mas também a indústria produtora de alimentos. 
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