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Desenvolvimento e caracterização de Queijo Minas Frescal artesanal com
adição de extrato e óleo essencial de Alecrim (Rosmarinus Officinalis L.)

Milena Olimpio de Oliveira
Dirlei Diedrich Kieling

RESUMO
A crescente tendência de substituição de aditivos químicos por compostos
naturais nos alimentos impulsiona a busca por novas alternativas de
conservação. Entre os produtos de origem vegetal, os óleos essenciais e
extratos de plantas aromáticas apresentam atividades biológicas comprovadas.
Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a incorporação de
extrato e óleo essencial de alecrim (Rosmarinus officinalis L.) em Queijo Minas
Frescal artesanal, a fim de investigar o potencial antimicrobiano durante o
armazenamento de 14 dias. Foram realizadas a quantificação de compostos
fenólicos totais destas substâncias, a fabricação dos queijos controle e com a
incorporação de extrato e óleo essencial de alecrim, análises físico-químicas e
microbiológicas, assim como avaliação da atividade antimicrobiana das
substâncias oriundas do alecrim. Através dos resultados obtidos para fenólicos
totais foi possível identificar que o extrato aquoso é o que apresenta maior
quantidade de compostos bioativos dentre os extratos testados, escolhido
assim para incorporação no queijo, além do óleo essencial, que também possui
elevado teor de fenólicos. Nas análises físico-químicas, os queijos foram
classificados como de muita alta umidade de acordo com a legislação, já o teor
de lipídios foi reduzido, sendo classificados como queijos magros. Os valores
de pH tiveram redução com passar dos dias, já em relação a acidez houve
estabilidade, referente as formulações contendo extrato aquoso e óleo
essencial. Em relação as análises microbiológicas, ao comparar o queijo
controle com as demais formulações, no geral houve redução do crescimento
bacteriano nos queijos contendo extrato aquoso e óleo essencial de alecrim,
entretanto para psicrotróficos totais não houve efeito inibitório. Além disto, os
resultados para contagens evidenciaram que o produto apresentou vida útil
inferior a 7 dias, independentemente da formulação. Para atividade
antimicrobiana, as cepas S. aureus (ATCC 25923) e E. coli (ATCC 25922)
apresentaram sensibilidade frente ao antibiótico Cloranfenicol e resistência as
substâncias naturais testadas. A utilização de plantas aromáticas como
conservantes naturais pode ser uma alternativa viável, entretanto, necessita de
mais estudos para verificação da concentração satisfatória a ser empregada.
Palavras-chave: Queijo Fresco. Conservantes Naturais. Propriedades
Antimicrobianas. Extratos bioativos. Microrganismos Patogênicos.

Development and characterization of artesanal Minas Frescal cheese with
addition of Rosemary (Rosmarinus Officinalis L.) extract and essential oil

ABSTRACT

The growing trend of replacing chemical additives with natural compounds in
food drives the search for new conservation alternatives. Among the products of
vegetable origin, essential oils and aromatic plant extracts have proven
biological activities. In this context, the present study aimed to evaluate the
incorporation of rosemary extract and essential oil (Rosmarinus officinalis L.) in
handmade Minas Frescal Cheese, in order to investigate the antimicrobial
potential during the 14-day storage. The quantification of total phenolic
compounds of these substances, the manufacture of control cheeses and the
incorporation of rosemary extract and essential oil, physicochemical and
microbiological analyses, as well as evaluation of the antimicrobial activity of
substances from rosemary were carried out. Through the results obtained for
total phenolics, it was possible to identify that the aqueous extract is the one
with the highest amount of bioactive compounds among the tested extracts,
thus chosen for incorporation in cheese, in addition to the essential oil, which
also has a high content of phenolics. In the physicochemical analyses, the
cheeses were classified as having very high moisture in accordance with the
legislation, while the lipid content was reduced, being classified as low-fat
cheeses. The pH values had a reduction over the days, as for the acidity there
was stability, referring to the formulations containing aqueous extract and
essential oil. Regarding the microbiological analyses, when comparing the
control cheese with the other formulations, in general there was a reduction in
bacterial growth in cheeses containing aqueous extract and rosemary essential
oil, however for total psychrotrophics there was no inhibitory effect. In addition,
the results for counts showed that the product had a shelf life of less than 7
days, regardless of the formulation. For antimicrobial activity, the strains S.
aureus (ATCC 25923) and E. coli (ATCC 25922) showed sensitivity against the
antibiotic Chloramphenicol and resistance to the natural substances tested. The
use of aromatic plants as natural preservatives can be a viable alternative,
however, it needs further studies to verify the satisfactory concentration to be
used.
Keyword: Fresh cheese. Natural Preservatives. Antimicrobial Properties.
Bioactive extracts. Pathogenic Microorganisms.
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1 INTRODUÇÃO

No diversificado setor de produtos lácteos, o queijo é uma das
principais produções, e dentre os variados tipos existentes, destaca-se o Queijo
Minas Frescal, sendo amplamente consumido no Brasil e com características
atrativas de fácil processamento e alta aceitabilidade (ALVES, 2010). Conforme
Sebrae (2008), o Minas Frescal é oriundo do leite de vaca pasteurizado, de
massa crua, sem o processo de maturação e comercializado logo após a
produção, com vida útil curta. Além disto, é um queijo associado a dietas
alimentares, devido aos nutrientes e ao baixo teor de gordura quando
comparado aos queijos maturados.
Contudo, as características intrínsecas e a constante manipulação
durante o processamento, fazem com que o Queijo Minas Frescal seja
comumente associado às doenças transmitidas por alimentos, pois estes
fatores favorecem o desenvolvimento de microrganismos deterioradores e
patogênicos, tornando assim o produto impróprio para consumo. Portanto,
contaminações neste alimento trazem como consequências alterações
sensoriais, rejeição do produto, prejuízos econômicos e principalmente, risco a
saúde pública (SOUZA, 2016).
Neste contexto, apesar de existirem técnicas de conservação dos
alimentos, há uma tendência que impulsiona a busca por novos mecanismos,
tendo em vista que os consumidores demandam, cada vez mais, produtos
naturais e a diminuição de aditivos químicos, mas mantendo o alimento seguro
para o consumo. Assim, dentro das novas alternativas de conservação, os
extratos e óleos essenciais de diversas plantas têm demonstrado suas
propriedades antioxidantes e antimicrobianas, evidenciando a eficácia contra
uma ampla variedade de microrganismos, incluindo bactérias, fungos e
leveduras (ALARCÓN, 2007). Dentre estas plantas, destaca-se o alecrim.
O alecrim (Rosmarinus officinalis L.) é uma planta de uso condimentar,
aromática e medicinal, amplamente utilizado no Brasil. A espécie é pertencente
à família Lamiaceae e ganha destaque devido as diversas propriedades que
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possui, sendo elas aromáticas, antioxidante e antimicrobiana, o que lhe confere
alto potencial de aplicação na indústria de alimentos, cosméticos e
farmacêutica (HABER;CLEMENTE, 2013).
Diante do exposto, o trabalho teve como objetivo elaborar Queijo Minas
Frescal artesanal com adição de extrato e óleo essencial de alecrim, e realizar
análises físico-químicas, microbiológicas e de atividade antimicrobiana, a fim
de investigar a potencial ação antimicrobiana natural desta planta, para melhor
conservação e manutenção dos padrões microbiológicos aceitáveis do queijo
durante seu armazenamento.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 QUEIJO

O queijo tem origem anterior a pré-história, em que acredita-se que seu
processo de produção tenha sido descoberto acidentalmente, onde naquele
período, era uma maneira de conservar as características nutricionais do leite
(SILVA; SILVA; FERREIRA, 2012). Assim, a utilização do leite, bem como a
elaboração de alguns produtos como queijo e manteiga de maneira simples e
artesanal, ocorrem desde os tempos mais remotos. Naquela época, a
transformação do leite em um produto de maior duração era vantajoso, onde o
processo de coagulação do leite era realizado através da acidificação
espontânea, mas principalmente pelo uso do coalho, um extrato do estômago
de mamíferos (KROLOW; RIBEIRO, 2006).
Em relação a definição do queijo, a portaria nº 146, de 07 de março de
1996 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
estabelece:
Entende-se por queijo o produto fresco ou maturado que se obtém
por separação parcial do soro do leite ou leite reconstituído (integral,
parcial ou totalmente desnatado), ou de soros lácteos, coagulados
pela ação física do coalho, de enzimas específicas, 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 (MAPA, 1996, p. 22).

Dados do relatório divulgado pelo United States Department of
Agriculture (USDA), no ano de 2018 os números indicaram que as regiões
Sudeste e Sul do Brasil foram as principais regiões produtoras de leite, onde o
estado de Minas Gerais foi o maior produtor, correspondendo a 25 % da
produção. Em relação à produção de queijo, os dados indicaram 760 mil
toneladas naquele ano (USDA, 2019). Ainda, estima-se que entre 2017 e 2026
a produção de queijo no Brasil deve apresentar um aumento de 20,5 %, que
corresponde a 2,1 % ao ano, alcançando assim 915,83 mil toneladas ao final
desse período (CONAB, 2017).
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De acordo com Paula, Carvalho e Furtado (2009) o queijo é um
alimento fabricado em todo o mundo e de grande variedade. Através dos
processos

distintos

de

elaboração

é

possível

adquirir

características

específicas de sabor, aroma e textura, obtendo ao fim da fabricação produtos
atrativos. De maneira geral, as principais etapas da produção do queijo são a
coagulação, acidificação, sinérese, enformagem e salga, onde componentes
como proteína e gordura se concentram na coalhada, e as proteínas do soro,
lactose e sólidos solúveis ficam no soro.
Embora a fabricação de queijos não seja um processo complexo, Perry
(2004) ressalta que as características do leite, técnicas empregadas e
maturações criam uma enorme diversidade de queijos, sendo cerca de 1.000
tipos. Assim, pode-se ter classificações baseadas em diversas características,
como o tipo de leite e coagulação, consistência, teor de gordura, tempo de cura
e outros.
Contudo, apesar das diversas maneiras de classificar os queijos, uma
das classificações amplamente aceita é a que se baseia no teor de umidade.
Assim, entende-se por queijos de baixa umidade ou duros aqueles que
apresentam umidade até 35,9 %, queijos de média umidade ou massa semidura aqueles que apresentam umidade entre 36,0 e 45,9 %, queijo de alta
umidade, também conhecidos como de massa branda ou macios, com
umidade entre 46,0 e 54,9 % e queijos de muito alta umidade, conhecidos
como de massa branda ou mole, aqueles que apresentam umidade maior que
55 %, segundo a Portaria nº 146 de 07 de março de 1996 (MAPA, 1996).

2.2 QUEIJO MINAS FRESCAL

Os queijos frescos são produzidos em todo o mundo, e no Brasil
acredita-se que o primeiro tipo de queijo fresco fabricado seja o denominado
Minas Frescal, originário do estado de Minas Gerais (SEBRAE, 2008). Este
queijo é um dos produtos lácteos mais importantes nacionalmente, onde
fatores como a grande aceitação e processo tecnológico simples, atraem o
interesse das indústrias de variados portes (CARVALHO, 2003).
A portaria nº 352, de 4 de setembro de 1997 do MAPA aprova o
Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo Minas
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Frescal. Assim, “entende-se por Queijo Minas Frescal, o queijo fresco obtido
por coagulação do leite com coalho e/ou enzimas coagulantes apropriadas,
complementada ou não de bactérias láticas específicas” (MAPA, 1997, p.36).
Ainda, de acordo com esta portaria, o Queijo Minas Frescal apresenta
uma consistência branda e macia, pode ter ou não olhaduras mecânicas, de
coloração esbranquiçada, sabor suave ou levemente ácido, odor característico,
sem crosta ou crosta fina, de formato cilíndrico e o peso variando entre 0,3 e 5
kg. Já em termos de classificação, segundo a Instrução Normativa nº 04, de 01
de março de 2004 do MAPA, o Minas Frescal é um queijo semi-gordo e de
muito alta umidade (MAPA, 2004).
Como descrito, o Minas Frescal é definido como um queijo fresco, e
neste contexto encontram-se aqueles queijos que estão prontos para consumo
logo após sua fabricação, já os queijos maturados são aqueles que sofreram
alterações bioquímicas, sensoriais e físicas necessárias para as características
do queijo. O leite destinado à produção de queijos frescos deverá
obrigatoriamente ser pasteurizado, ou passar por tratamento térmico
equivalente (MAPA, 1996).
Em termos de composição, o Queijo Minas Frescal pronto apresenta
uma umidade média de 55 a 58 %, em relação ao teor de gordura esta entre 17
e 19 % e pH variando entre 5,0 e 5,3, além disto o teor de sal pode estar entre
1,4 e 1,6 % (SILVA, 2005). No entanto, Silva (2015) destaca que fatores como
a raça e alimentação dos animais, assim como a higiene durante a ordenha,
são fatores que interferem diretamente na qualidade da matéria-prima e na
produção dos queijos, estando relacionados a composição e a presença de
microrganismos no leite.
Conforme Santos (2004), no meio rural é comum a produção de queijos
artesanais, sendo uma atividade praticada para o consumo próprio, mas
principalmente, com intuito de aumentar a renda familiar. Entretanto, a
comercialização desse tipo de produto pode apresentar risco à saúde pública,
tendo em vista que o controle sanitário e a pasteurização do leite podem não
ser executados. De acordo com Feitosa et al. (2003), a elaboração dos queijos
frescos artesanais em pequenas propriedades rurais a partir do leite cru, ou em
indústrias sem a adoção das Boas Práticas de Fabricação, assumem um
grande risco de causar doenças aos consumidores.

14

Além disto, segundo Alves (2010), fatores como a alta umidade e pH
elevado tornam o Queijo Minas Frescal mais suscetível a contaminações por
patógenos e alterações bioquímicas, afetando assim aspectos de grande
importância, como sua qualidade e tempo de vida útil. Além disto, Ferreira et al.
(2011) destaca que ainda é frequente a comercialização do “leite informal”,
sendo este capaz de veicular diversos microrganismos. Mesmo diante de
regulamentações e da exigência do tratamento térmico do leite para
comercialização, ocorrem distribuições deste tipo de leite e a fabricação de
derivados sem inspeção. Condições precárias que o leite e seus derivados
possam ser submetidos ao longo de toda cadeia de produção, assim como a
falta ou ineficiência de refrigeração, criam condições ainda mais favoráveis
para o desenvolvimento de microrganismos (LISITA, 2005).
Amorim

et

al.

(2014),

ressalta

que

os

queijos

informais

comercializados em feiras e por ambulantes, não possuem cuidados
necessários em toda sua cadeia produtiva, e principalmente não são
inspecionados. Além disto, Ferreira et al. (2011) destaca mais um fator que
favorece da proliferação de microrganismos nestes queijos, o depósito de soro
criado ao longo do tempo, pela disposição dos queijos em embalagens
plásticas comuns, reduzindo ainda mais a vida útil do produto pelo excesso de
umidade.
Desta forma, diversos estudos encontrados na literatura demonstram
que o Queijo Minas Frescal, em sua grande maioria não apresenta qualidade
microbiológica adequada, onde os resultados obtidos evidenciam um potencial
risco a saúde ao consumir este alimento contaminado. Neste contexto, Pinto et
al. (2011) realizou a avaliação da qualidade microbiológica de amostras de
Queijo Minas Frescal produzidos artesanalmente e inspecionados pelo Serviço
de Inspeção Estadual e Federal no Município de Santa Helena, PR. Seus
resultados apresentaram que 90 % das amostras artesanais e 55 % das
inspecionadas estavam em desacordo com o estabelecido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) na Resolução n° 12 de 02 de janeiro
de 2001, referente à presença de coliformes termotolerantes (ANVISA, 2001).
Em relação a Staphylococcus spp., 100 % das amostras artesanais e 25 % das
inspecionadas também apresentaram-se em

desacordo, contudo para
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Salmonella spp. e Listeria monocytogenes apresentaram-se dentro dos
padrões estabelecidos (ausência em 25 g do produto) para ambas produções.
Já o trabalho realizado por Loguercio e Aleixo (2001) teve como
objetivo avaliar as condições higiênico sanitárias de Queijo Minas Frescal
produzido artesanalmente em Cuiabá – MT, e deste modo, encontraram em
seus resultados que somente 6,67 % das amostras estavam dentro dos
padrões legais exigidos para coliformes fecais, e na contagem de
Staphylococcus aureus 96,67 % apresentaram valores superiores a 10³ UFC/g,
estando apenas 1 amostra (3,33 %) em conformidade com o padrão legal.
Ainda, Apolinário, Santos e Lavorato (2014) avaliaram a presença de
coliformes totais e termotolerantes, Salmonella spp., estafilococos coagulase
positiva e L. monocytogenes em Queijos Minas Frescal, produzidos por
indústrias da região da Zona da Mata Mineira, sendo estas fiscalizadas por
Serviços de Inspeção Federal, Estadual ou Municipal. Assim, foram
encontradas 77,4 % das amostras com contagens superiores ao estabelecido
pela legislação para coliformes totais, para coliformes termotolerantes foram
54,8 %, para estafilococos coagulase positiva 16,12 %, 9,6 % para L.
monocytogenes e nenhuma das amostras apresentou contaminação por
Salmonella spp. Portanto, a partir destes e de outros estudos encontrados na
literatura, nota-se como é frequente a ocorrência de microrganismos
deterioradores e patogênicos neste alimento.

2.3 BACTÉRIAS CONTAMINANTES EM QUEIJO MINAS FRESCAL

Há relatos de doenças transmitidas por alimentos (DTA) desde a
antiguidade, e são atribuídas à ingestão de água ou alimentos contaminados,
onde são descritos mais de 250 tipos diferentes destas doenças, com quadros
clínicos variáveis, dependendo do agente contaminante envolvido. Desta
forma, os alimentos podem ser contaminados por perigos biológicos como
bactérias, perigos químicos como os agrotóxicos e por perigos físicos, como
partes de objetos (BRASIL, 2005). No entanto, segundo Andrade (2008) as
bactérias são responsáveis por 70 % dos surtos, sendo então os principais
agentes causadores de doenças, além de representarem 95 % dos casos,
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podendo haver contaminação dos alimentos desde o campo até a mesa do
consumidor.
Sendo assim, a ocorrência de DTA vem aumentando de modo
significativo mundialmente. Os dados do perfil epidemiológico apontam que os
agentes de origem bacteriana mais frequentes em surtos no Brasil são
Escherichia coli, a Salmonella spp, S. aureus, Bacillus cereus, Shigella spp e
Clostridium perfringens (BRASIL, 2010). De acordo com o Ministério da Saúde,
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e Secretaria de
Vigilância em Saúde (SVS), foi notificado no Brasil, entre os anos de 2009 a
2018, um total 6.903 surtos de DTA (BRASIL, 2019).
Contudo, sabe-se que é frequente a comercialização de derivados
lácteos sem inspeção no Brasil, dos mais variados tipos. No entanto, práticas
deste

gênero

atreladas

as

contaminações

recorrentes

por

bactérias

patogênicas, fizeram com que os queijos ganhassem destaque, pelo risco a
saúde pública (CARVALHO, 2003). Dentre os tipos de queijos, o Minas Frescal
esta frequentemente associado aos surtos de DTA, principalmente quando é
oriundo de produção informal, entretanto os queijos de produção industrial
também são suscetíveis a contaminações (SOUZA, 2016).
Com o intuito de verificar a qualidade microbiológica dos alimentos no
Brasil, por muito tempo foi seguido os padrões microbiológicos sanitários para
alimentos estabelecido pela RDC nº. 12, de 2 de janeiro de 2001 (ANVISA,
2001), porém a mesma foi atualizada pela RDC nº. 331, de 23 de dezembro de
2019, cujo as disposições estabelecem padrões microbiológicos de alimentos
que se aplicam a toda cadeia produtiva (ANVISA, 2019a). Para o complemento
desta última resolução, também foi publicada a Instrução Normativa nº 60, de
23 de dezembro de 2019, cujo objetivo é definir os padrões microbiológicos dos
alimentos. Desta forma, para queijos com umidade igual ou acima de 46 %,
como o Minas Frescal, é estabelecido o limite de 10 2 Unidades Formadoras de
Colônias (UFC)/g para E. coli, estafilococos coagulase-positiva e L.
monocytogenes, já para Salmonella ausência em 25 g, assim como para
Enterotoxinas estafilocócicas (ng/g) (ANVISA, 2019b). Desta forma, em relação
as contaminações microbiológicas do Queijo Minas Frescal, Amancio (2019)
destaca que os estudos focam principalmente em Salmonella, S. aureus, L.
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monocytogenes e E. coli, sendo estes os principais agentes identificados nas
contaminações.
A Salmonella é um gênero pertencente à família Enterobacteriaceae,
que inclui várias espécies e sorotipos patogênicos. São bastonetes gramnegativos, anaeróbias facultativas, e possuem como principal reservatório o
trato intestinal do homem e de animais. Além disto, a maioria são móveis e não
produtores de esporos. O pH ótimo para multiplicação é próximo a
neutralidade, já a temperatura ideal varia de 35 a 37 °C, no entanto podem
crescer entre 5 a 47 ºC. As doenças causadas por estas bactérias são divididas
em três tipos, sendo a febre tifoide ocasionada pela Salmonella typhi, febres
entéricas por Salmonella paratyphi (A, B e C) e as salmoneloses, causadas
pelas demais espécies do gênero (FRANCO; LANDGRAF, 2008). Portanto,
uma ampla variedade de alimentos está veiculada a contaminações oriundas
desta bactéria, como carnes, ovos, leite e derivados, peixe, molhos, vegetais e
outros (FDA, 2012).
Um grupo de microrganismos utilizados a muitos anos como
indicadores, são os coliformes, medindo níveis de contaminação fecal e a
presença de patógenos entéricos. Os gêneros pertencentes a este grupo são
Klebsiella, Enterobacter, Escherichia e Citrobacter. A E. coli é a principal
espécie no grupo, pertencente à família Enterobacteriaceae, gram-negativa,
anaeróbia facultativa, com capacidade de fermentar glicose e lactose, e não
formadora de endósporos (FORSYTHE, 2013). O autor ressalta ainda os seis
grupos patogênicos reconhecidos e suas respectivas doenças, assim
encontram-se E. coli enteropatogênica (EPEC), provocadora de diarreia
aquosa em crianças, E. coli enterotoxigênica (ETEC) causadora da diarreia dos
viajantes, E. coli invasoras (EIEC) que provoca febre e diarreias profusas e E.
coli hemorrágica (EHEC), responsável por diarreia sanguinolenta, colite
hemorrágica,

síndrome

urêmica

hemolítica

e

púrpura

trombótica

trombocitopênica. Neste último grupo, estão incluídos a E. coli produtora de
shigatoxina e os sorovares O157:H7, O26:H11 e O111:NM. Tem-se ainda E.
coli enteroagregativa (EAggEC) causadora da diarreia aquosa persistente e E.
coli difusamente adesiva (DAEC), associada de forma inconsistente a diarreia
através de estudos.
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A maioria dos surtos envolvendo E. coli estão relacionados a alimentos
que foram contaminados por meio de manipuladores infectados ou pelo uso de
água contaminada, alguns exemplos de alimentos são carne crua ou mal
cozida, saladas e leite cru, no entanto, qualquer alimento contaminado com
fezes humanas de um indivíduo doente ou água contaminada pode ser
infeccioso (FDA, 2012).
A espécie patogênica Listeria monocytogenes é caracterizada como
bacilo gram-negativo, anaeróbio facultativo, não formador de esporo e móvel,
onde o homem, animais e o ambiente são seus reservatórios naturais. Esta
espécie pode crescer entre 2,5 a 44 °C, entretanto existem relatos de
crescimento a 0 °C, já seu pH ótimo está entre 6,0 e 8,0 (FRANCO;
LANDGRAF, 2008). Segundo Jay (2000), o leite e produtos lácteos recebem
muita atenção devido aos primeiros surtos relacionados a esta bactéria,
entretanto o microrganismo também foi encontrado em carnes frescas e
congeladas, aves, frutos do mar, frutas e vegetais.
A L. monocytogenes sobrevive em condições adversas e é bastante
resistente, seja aos efeitos do congelamento, secagem ou calor, outro fator
relevante é sua capacidade de multiplicação em temperaturas baixas. Em
relação aos casos clínicos envolvendo este microrganismo, a grande maioria
esta associada a

indivíduos com imunidade

comprometida,

afetando

principalmente mulheres grávidas, recém-nascidos e idosos, portanto são
infecções oportunistas (FORSYTHE, 2013). Segundo Tortora, Funke e Case
(2012), L. monocytogenes é o causador da doença listeriose, que nos últimos
anos causa grande preocupação para indústria de alimentos e para a saúde
pública, em adultos é uma doença branda, porém pode causar meningite, além
disto, quando o microrganismo invade a corrente sanguínea pode ocasionar a
sepse.
O S. aureus está relacionado a toxinfecções alimentares e surtos por
contaminação em leite cru e queijos (ALARCÓN, 2007). As espécies
estafilocócicas são bactérias gram-positivas, e possuem como características o
formato esférico e o agrupamento como cachos de uvas, além de serem
imóveis. O S. aureus é anaeróbio facultativo e não forma esporos, e tem como
destaque a elevada resistência. Seu crescimento ocorre entre 7 a 47,8 °C,
sendo 35 °C a temperatura ideal, já o seu pH ótimo varia entre 7,0 e 7,5. São
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diversos os alimentos frequentemente contaminados por esta bactéria, mas
pode-se destacar o leite e produtos lácteos, carne e produtos cárneos, ovos e
produtos de panificação (FDA, 2012). De acordo com Tortora, Funke e Case
(2012) o S. aureus tem como destaque a produção de toxinas, a espécie
produz a toxina responsável pelo choque tóxico, caracterizado por febre alta,
vômitos e pode levar a morte, além disto, produz também uma enterotoxina
causadora de intoxicação alimentar.
Assim, segundo Souza (2016), devido a ocorrências frequentes de
casos de DTA, principalmente oriundas de produtos frescos e de origem
animal, é importante a melhor compreensão em relação aos microrganismos
envolvidos, influenciando nas medidas necessárias para controle dos mesmos,
evitando prejuízos e garantindo segurança aos consumidores.

2.4 PLANTAS MEDICINAIS, AROMÁTICAS E CONDIMENTARES

As plantas medicinais, aromáticas e condimentares são utilizadas a
milhares de anos, sendo fonte de substâncias potencialmente ativas, com
propriedades medicinais e nutricionais (ANDRADE, 2010). O que diferencia
estas plantas são suas finalidades, as plantas medicinais são empregadas
como medicamentos na ação contra doenças e seus sintomas, utilizadas em
chás ou preparações farmacêuticas, as plantas aromáticas possuem como
característica a produção de óleos essenciais, aplicados em cosméticos,
produtos de higiene e limpeza, bem como na indústria de alimentos, já as
plantas condimentares são utilizadas na culinária, fornecendo sabor, aroma e
cor, quer seja no preparo de alimentos de maneira caseira ou nas indústrias.
No entanto, apesar das suas finalidades específicas, diversas plantas podem
ser aplicadas para as três finalidades (SENAR, 2017). Ainda, no Brasil, a
biodiversidade presente e os fatores territoriais e climáticos tornam o território
um grande potencial para o desenvolvimento de agronômico destas espécies
(SARTOR, 2009).
Estas plantas possuem uma variedade de substâncias, que podem ser
encontrados em suas flores, folhas e raízes, com propriedades capazes de
promover benefícios. Neste contexto, tem-se o crescente interesse por
produtos oriundos de fontes naturais, com intensificação de pesquisas nesta
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área (VEGGI, 2009). Junior e Scheffer (2013) destacam que estas espécies
possuem aplicação em várias indústrias, como por exemplo, na produção de
produtos

intermediários

como

os

óleos

essenciais

e

extratos,

que

posteriormente serão aplicados em diversos produtos, aumentando assim a
demanda destas plantas.
De acordo com Pereira (2006), as substâncias que as plantas possuem
resultantes do seu metabolismo secundário, por muito tempo foram
considerados produtos de excreção do vegetal, no entanto após estudos, foram
reconhecidas diversas atividades biológicas importantes comercialmente.
Dentre estes compostos, os óleos essenciais, flavonoides, alcaloides, taninos,
cumarinas e quinonas são os que apresentam atividades biológicas.
Há alguns anos, a indústria de alimentos tem enfrentado a exigência
dos consumidores por alimentos sem a aplicação de conservantes químicos e
com longa duração, caracterizando a preferência por produtos mais saudáveis.
Assim, tem-se a crescente busca por alternativas em relação a diminuição do
uso de substâncias sintéticas na preservação de alimentos, onde o interesse
por matérias-primas de origem natural impulsiona a pesquisa, objetivando
estudos de suas características e propriedades (MALLET, 2011). Portanto, a
utilização de métodos que visam a segurança dos alimentos, como a aplicação
de substâncias inibitórias naturais, se torna atraentes, uma vez são frequentes
os problemas de saúde associados ao consumo de alimentos contaminados
(PEREIRA, 2006).
Em seu estudo, Sousa (2018) avaliou o efeito antimicrobiano do extrato
aquoso de capim-limão (Cymbopogon citratus), assim como de erva cidreira
(Lippia alba) e eucalipto (Eucaliptus globulus), em que todos apresentaram
atividade antimicrobiana frente aos microrganismos testados, sendo eles E.
coli, Salmonella sp., Pseudomonas aerugionosa, S. aureus, Klebsiella
pneumoniae, Proteus mirabilis e Enterobacter aerogenes. No entanto, a menor
Concentração Inibitória Mínima foi observada para Salmonella sp. frente ao
extrato de capim-limão.
Em avaliação sobre a atividade antimicrobiana de infusões de
condimentos como chimichurri, orégano, hortelã e alho, adicionadas na
produção de Queijo Minas Frescal, Piazza, Rossi e Bertoluzzi (2013)
comprovaram a redução das contagens de bactérias aeróbias mesófilas,
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Staphylococcus coagulase positiva e coliformes totais e termotolerantes, em
que as maiores atividades antimicrobianas foram apresentadas pelo chimichurri
e alho em pó, diminuindo as contagens em até 3 ciclos logarítmicos.
Vargas (2015) objetivou aplicações de extratos aquosos de folhas de
pitanga (Eugenia uniflora L.), alecrim (Rosmarinus officinalis) e sementes de
guaraná (Paullinia cupana Kunth) em carne moída bovina refrigerada, a fim de
avaliar a estabilidade do alimento. Deste modo, os resultados demonstraram
que os extratos de guaraná e pitanga tiveram melhor capacidade antioxidante e
os extratos de pitanga promoveram ação antimicrobiana para bactérias
psicrotróficas na carne.
Ainda, o estudo realizado por Hafemann et al. (2015) avaliou a ação
antimicrobiana do óleo essencial de orégano (Origanum vulgare) em ricota
durante o seu armazenamento, e pode concluir que as contagens para os
microrganismos Staphylococcus coagulase positiva, aeróbios mesófilos,
psicrotróficos, coliformes e a ausência de Salmonella estiveram de acordo com
o estabelecido pela legislação, evidenciando que a inserção de ricota com
adição de óleo essencial de orégano no mercado é viável, dispensando o uso
de aditivos químicos.
Assim, perante os estudos verifica-se que diversas plantas possuem
potenciais

como

possibilidade

ao

agentes
setor

de

antimicrobianos,
alimentos

demonstrando

(CATTELAN,

uma

2012).

nova

Portanto,

considerando que o presente trabalho pretende investigar a aplicação do
alecrim como conservante natural, esta planta será mais bem apresentada no
tópico seguinte.

2.5 ALECRIM (Rosmarinus officinalis L.)

Os condimentos são comumente utilizados na elaboração de alimentos
em todo o mundo, mas secundariamente possuem a finalidade de
conservação, devido as suas propriedades. Os condimentos da Família
Lamiaceae têm sido amplamente estudados, onde o alecrim (Rosmarinus
officinalis L.) (FIGURA 1), tem se destacado pelo seu uso em produtos
alimentícios (MORAIS et al., 2009).
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De acordo com Cardoso et al. (2005) a origem do alecrim ocorreu nos
países da Espanha, Itália, Grécia e também em outras regiões. Na antiguidade,
era utilizado em atividades religiosas, e posteriormente na Idade Média
descobriram suas aplicações curativas. Também denominado de alecrim-dejardim, o alecrim é um arbusto com caule lenhoso e ramificado, suas folhas são
verde-escuro e curtas, já suas flores são pequenas e de coloração lilás-clara.
Além disto, a planta se enquadra como uso condimentar, aromático e medicinal
(SENAR, 2017).
FIGURA 1- FOLHAS DE ALECRIM (Rosmarinus officinalis L.)

FONTE: HABER; CLEMENTE (2013).

Este condimento pode ser utilizado na forma fresca (in natura) ou
seca, além disto, seu óleo essencial extraído de variadas partes da planta se
destaca,

devido

aos

princípios

ativos

terapêuticos,

antioxidantes

e

aromatizantes, e desta maneira apresentam grande importância econômica
para diversos ramos, como por exemplo, farmacêutica, alimentos, cosméticos e
higiene (STEFFENS, 2010).
Segundo Haber e Clemente (2013), em termos de composição
química, o óleo essencial das folhas possui as substâncias 1,8-cineol, α-pineno
e a cânfora de forma predominante, já nos extratos encontram-se os diterpenos
fenólicos, flavonoides e ácidos fenólicos, pertencentes aos grupos de
compostos fenólicos. O autor ressalta ainda o alto potencial de aplicação do
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alecrim na indústria de alimentos, devido às propriedades aromáticas,
antioxidante e antimicrobiana. No entanto, Junior (2004) destaca que fatores
como o local do cultivo, a parte da planta utilizada, preparo da matéria-prima,
método de extração, método de análise e muitos outros interferem de forma
significativa na quantidade de óleo e extrato produzidos, bem como na
composição química, e por estes motivos encontram-se composições variadas
expostas em estudos.
Devido as diversas propriedades biológicas e possíveis aplicações,
cada vez mais o alecrim ganha destaque em estudos científicos. Cutrim e
colaboradores (2019) estudaram os óleos essenciais e extratos hidroalcoólicos
do alecrim (Rosmarinus officinalis L.) e gengibre (Zingiber officinale), e
concluíram que ambos apresentaram atividade antimicrobiana satisfatória
frente as cepas de E. coli e S. aureus, no entanto, os óleos essenciais tiveram
melhor atuação no controle de microrganismos e os extratos hidroalcoólicos na
atividade antioxidante.
No estudo realizado por Marangoni e Moura (2015) o óleo essencial de
alecrim foi aplicado como aditivo natural em salame tipo Italiano, e sua
influência sobre a flora microbiológica foi avaliada. A partir de seus resultados,
as concentrações 0,01 e 0,005 % do óleo essencial sobre o produto final
apresentaram efeito significativo na inibição de S. aureus e bactérias aeróbias
mesófilas, aumentando assim a segurança do produto.
Já Galindo et al. (2019) realizou a produção de filmes comestíveis de
gelatina e quitosana adicionados de óleo essencial de alecrim e orégano, e
avaliou diversos parâmetros, dentre eles a atividade antimicrobiana frente aos
microrganismos E. coli e S. aureus. Neste contexto, os filmes contendo óleos
essenciais apresentaram atividade antimicrobiana e antioxidante, concluindo
assim que estes filmes possuem potencial de aplicação, auxiliando na
segurança dos alimentos.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi conduzido em três etapas, onde a primeira etapa
correspondeu a obtenção e caracterização dos extratos vegetais e do óleo
essencial das folhas secas de alecrim, em que foram elaborados três tipos de
extratos, o aquoso, hidroalcoólico convencional e assistido por ultrassom. A
segunda etapa compreendeu a fabricação do Queijo Minas Frescal artesanal,
sendo elaborado um queijo controle, sem conter extratos ou óleo essencial, e
duas formulações, com a aplicação do extrato e do óleo essencial, oriundos da
espécie vegetal testada. Dentre os três tipos de extratos previamente
estudados na primeira etapa, o escolhido para a incorporação no queijo foi
aquele que apresentou maior teor de compostos bioativos. Por fim, a terceira
etapa consistiu nas análises físico-químicas e microbiológicas do produto
elaborado, durante o armazenamento a 7

o

C durante 14 dias, além da

verificação da atividade antimicrobiana do óleo essencial e dos extratos obtidos
na primeira etapa do estudo.

3.1 OBTENÇÃO E PREPARO DO MATERIAL VEGETAL

No estudo foi utilizada a espécie Rosmarinus officinalis L. para
obtenção do óleo essencial e dos extratos aquoso, hidroalcoólico convencional
e assistido por ultrassom, sendo a planta obtida na horta localizada na cidade
de Maringá - PR.
A matéria-prima recebida no laboratório da Universidade Federal do
Paraná, Campus Avançado Jandaia do Sul, seguiu para lavagem em água
corrente e sanitização em água clorada (150 mg/L), a fim de remover todas as
sujidades presentes. O material vegetal foi então enxaguado em água potável e
deixado sobre papel toalha para retirar o excesso de umidade. Posteriormente,
as folhas da planta foram submetidas à secagem em estufa com circulação de
ar forçada, marca Lucadema modelo LUCA-82/480, a 45°C por 48 horas.
Também foi estimado o teor de umidade das folhas de alecrim, por meio da
seguinte equação:
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%𝑈 =

𝑀𝑢 − 𝑀𝑠
𝑥 100
𝑀𝑢

Onde:
MU = Massa úmida (g)
MS = Massa seca (g)

Em seguida, ocorreu a trituração em moinho de bolas Solab modelo SL
38 e padronização em peneira de 20 mesh, a fim de obter o pó das folhas
secas. O material foi então armazenado em embalagens de polietileno termo
seladas, permanecendo em refrigeração até o momento do uso.

3.2 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS EXTRATOS DE ALECRIM

Para obtenção do extrato aquoso utilizou-se a metodologia adaptada
descrita por Diemer (2016). O método utilizado foi a infusão, aplicando a água
destilada como solvente, assim adicionou-se 5 g do material vegetal seco e
moído em 50 mL de água destilada fervente (1:10 p/v). A mistura permaneceu
em repouso durante 20 minutos, e após este procedimento o material foi
filtrado em sistema de filtração a vácuo, com papel filtro quantitativo.
Referente a obtenção do extrato hidroalcoólico convencional e assistido
por ultrassom, utilizou-se a metodologia descrita por Boeira et al. (2018a), com
modificações. Desta forma, 5 g do material vegetal moído foi adicionado a 50
mL de etanol 95 %, e fixado o tempo de 20 minutos para extração. No caso do
método convencional, a mistura foi mantida em Banho Maria tipo Dubnoff com
agitação, fabricação Matoli e modelo 170M013, à uma temperatura de 60°C. Já
para o método assistido por ultrassom, a mistura foi imersa em Banho
Ultrassônico Conjugado SolidSteel, modelo SSBuc, operando a uma frequência
de 40 KHz, também na temperatura de 60°C. Posteriormente, os extratos foram
filtrados em sistema de filtração a vácuo e seguiram para o Evaporador
Rotativo a vácuo Marconi, modelo MA120/THV.
Assim, após os procedimentos, o volume de todos os extratos obtidos
foi ajustado para 50 mL, os quais foram armazenados em frascos de vidro
âmbar e permaneceram em refrigeração até o momento da análise de
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caracterização, sendo determinado o teor de compostos fenólicos totais. Desta
forma, para quantificação de compostos fenólicos totais foi seguida a
metodologia descrita por Costa et al. (2012). Portanto, 500 μL de amostra foi
misturada com 2,5 mL de reagente Folin-Ciocalteu (1:10) e 2 mL de Carbonato
de sódio (7,5 g/100mL). A mistura foi então incubada a 45°C durante 15
minutos, e após 30 minutos em temperatura ambiente as leituras de
absorbância foram realizadas, no comprimento de onda de 765 nm, utilizando o
Espectrofotômetro UV-Vis WebLabor modelo WUV-M51. Uma curva de
calibração de ácido gálico (4 - 60 µg.mL-1) foi utilizada para quantificação dos
compostos fenólicos totais e os resultados foram expressos em mg de ácido
gálico por mL de amostra.

3.3 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DE ALECRIM

Para obtenção do óleo essencial de alecrim utilizou-se a metodologia
descrita por Cutrim et al. (2019), de maneira adaptada. Portanto, para extração
do óleo essencial aplicou-se o método de hidrodestilação, empregando o
sistema Clevenger. Desta forma, adicionou-se a planta seca e triturada no
balão volumétrico de 500 mL acoplado ao sistema, na proporção de 25 g de
matéria seca para 250 mL de água destilada (1:10 m/v).
Assim, após 2 horas de extração o óleo essencial foi recolhido e
armazenado em frascos de vidro âmbar, permanecendo em refrigeração até o
momento das análises. Para sua caracterização, determinou-se o teor de
compostos fenólicos, seguindo a mesma metodologia descrita no item 3.2, e
seu rendimento, expresso em % m/m (g óleo/100g matéria seca) e % v/m (mL
óleo/100g matéria seca).

3.4 FABRICAÇÃO DO QUEIJO MINAS FRESCAL ARTESANAL

Com o intuito de investigar o efeito antimicrobiano do extrato e óleo
essencial de alecrim frente as bactérias estudas, foram produzidos Queijos
Minas Frescal artesanais a partir do leite integral pasteurizado, adquirido no
comércio da cidade de Maringá – PR.
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Antes do processo de fabricação do queijo, realizou-se a análise prévia
do leite integral pasteurizado, através do Analisador Ultrassônico de Leite, da
marca Milkotronic Lda, modelo Lactoscan SP. Portanto, a amostra de leite
homogeneizada foi aspirada pelo aparelho, que após um minuto forneceu as
leituras do teor de gordura, extrato seco, densidade, lactose, sólidos totais,
proteínas, teor de água adicionada, índice crioscópico, pH e condutividade do
leite.
Para fabricação do Queijo Minas Frescal artesanal utilizou-se a
metodologia descrita por Krolow e Ribeiro (2006) com modificações, seguindo
as etapas como mostra a FIGURA 2. Assim, o leite foi aquecido à temperatura
de 35°C e adicionou-se o iogurte natural desnatado, o cloreto de cálcio e o
coalho. No caso do iogurte foram adicionadas 40 g, para o cloreto de cálcio, o
mesmo foi dissolvido em água e a proporção adicionada foi de 4 mL de cloreto
de cálcio a 50% para cada 10 litros de leite, já para o coalho foram seguidas as
recomendações do fabricante. Em seguida, misturou-se bem e deixou-se em
repouso por aproximadamente 40 minutos, para ocorrer o processo de
coagulação.
Após este período, a massa foi cortada no sentido vertical com 2 cm de
distância, e posteriormente repousou por 10 minutos. A próxima etapa consistiu
na mexedura, onde se agitou a coalhada lentamente de 10 em 10 minutos
durante 40 minutos. Em seguida a massa foi retirada com auxílio de peneira e
filtrada em tecido de algodão de malha fina, sendo realizada uma leve
compressão para retirada do excesso de soro, seguindo então para
enformagem, onde a massa foi disposta em embalagens plásticas de formato
cilíndrico, resultando em pequenos queijos de 50 g cada. Após a etapa de
enformagem, foi aplicado o sal na superfície dos queijos, e após 20 minutos
realizou-se a viragem, aplicando o sal sobre a outra superfície. Por fim, os
queijos acondicionados em embalagem com tampa foram mantidos a uma
temperatura de 7oC durante 14 dias, sendo realizado as análises no dia
seguinte ao seu preparo e posteriormente a cada 7 dias.
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FIGURA 2 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO QUEIJO MINAS
FRESCAL ARTESANAL

FONTE: Os autores (2021).

Para formulações distintas dos queijos,

antes de realizar a

enformagem foram separadas quantidades iguais da massa de queijo isenta de
soro, em que para a formulação do queijo controle não foram adicionadas
substâncias, para a segunda formulação foram adicionados 2 mL de extrato de
alecrim para cada 100 g de coalhada dessorada. O extrato utilizado foi aquele
que apresentou maior teor de compostos bioativos investigado na primeira
etapa do estudo. Já para última formulação foram adicionados 5 μL do óleo
essencial de alecrim para cada 100 g de coalhada dessorada. Posteriormente,
as massas foram homogeneizadas e seguiram para enformagem nas
embalagens plásticas, seguindo as demais etapas descritas acima.

3.5 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Para caracterização dos queijos produzidos foram realizadas análises
físico-químicas referentes a acidez titulável, pH e composição centesimal,
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seguindo as metodologias, de forma adaptada, descritos na Instrução
Normativa n° 68 de 12 de dezembro de 2006 (MAPA, 2006) e atualizações
(MAPA, 2018a), exceto para determinação de lipídios, em que a metodologia
seguida foi de acordo com Maranhão (2019). Todas as análises foram
realizadas em duplicatas, sendo as amostras inicialmente homogeneizadas
para execução das análises. Os resultados para acidez titulável foram
expressos em % de ácido lático e para composição centesimal expressos em
g/100g.
Para a análise de acidez titulável 5 g das amostras foram transferidos
para um béquer, em que foram acrescentados 25 mL de água a 40 °C isenta
de gás carbônico. Procedeu-se então a agitação com bastão de vidro para
homogeneização. Posteriormente, adicionou-se 2 gotas da solução de
fenolftaleína a 1 % e titulou-se com hidróxido de sódio 0,1 N até que se
observou uma coloração rósea persistente nas amostras.
Para determinação do pH, as análises foram realizadas em medidor de
pH de bancada Lucadema, modelo LUCA-210, previamente calibrado.
Adicionou-se 25 mL de água destilada aquecida a 40 °C em um béquer,
contendo 5 g da amostra, e posteriormente misturou-se com o auxílio de um
bastão de vidro, e então realizou-se a leitura.
Em relação ao teor de umidade, 3 g de amostra de queijo foram
adicionados a cadinhos de porcelana previamente tarados, e em seguida foram
levados para a estufa de secagem digital SolidSteel modelo SSD 110 L, a uma
temperatura de 105 °C até peso constante. Para a análise de cinzas, utilizou-se
as mesmas amostras empregadas para a análise de umidade, assim foi
realizada a incineração das amostras em forno mufla Lucadema, onde se
elevou a temperatura de forma gradativa até 550°C e deixou-se até obtenção
de cinzas totalmente brancas, sendo posteriormente resfriadas em dessecador
e pesadas.
Para proteínas totais utilizou-se a determinação de nitrogênio total pelo
método de Kjeldahl, em que 0,20 g de cada amostra foi pesada e colocada em
tubos de micro Kjeldahl, juntamente com 2 g de mistura catalítica e 5 mL de
ácido sulfúrico. Em seguida, os tubos foram levados para o bloco digestor,
onde se elevou a temperatura de forma gradativa até 400 ºC. Quando a mistura
apresentou tonalidade azul-esverdeada finalizou-se a etapa de digestão e
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deixou-se esfriar. Para a etapa de destilação, acrescentou-se 10 mL de água
destilada nos tubos, e paralelamente, em erlenmeyer adicionou-se 20 mL de
ácido bórico 3% e 4 gotas de solução indicadora mista, sendo então levados ao
aparelho de destilação, que foi ligado após a adição de 20 mL de NaOH a 40%
no copo dosador. Por fim, titulou-se o destilado utilizando-se solução de ácido
clorídrico (HCl 0,1 mol/L) até o conteúdo do erlenmeyer apresentar coloração
rósea e realizou-se através de cálculo a conversão do teor de nitrogênio total
para teor de proteína, multiplicando-se pelo fator 6,38, utilizado para leite e
derivados.
Para determinação de lipídios, utilizou-se a extração por solvente a
quente, através do Extrator de Lipídios Lucadema, modelo LUCA-202-8. Para
extração pesou-se 4 g de amostra previamente seca em estufa, sendo
colocadas em cartuchos de papel de filtro, e em seguida acondicionadas na
parte superior do aparelho. Ainda, adicionou-se 100 mL do solvente éter etílico
em cada reboiler previamente tarado. Iniciou-se a extração a 80 °C por 1 hora e
30 minutos, posteriormente a temperatura foi elevada a 90 °C por 30 minutos.
Em seguida foi feita a recuperação do solvente a temperatura de 100 °C. Ao
fim do processo, os reboilers contendo a amostra foram levados a estufa a 105
°C para completa evaporação do solvente residual, sendo posteriormente
resfriados em dessecador e pesados.

3.6 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

Com intuito de verificar a qualidade microbiológica e estabilidade do
produto elaborado, as formulações de Queijo Minas Frescal artesanal foram
submetidas às análises microbiológicas, sendo realizadas as contagens de S.
aureus, E. coli, aeróbios mesófilos e psicrotróficos totais, assim como de
bactérias ácido láticas. Inicialmente, procedeu-se o preparo das amostras, em
que 25 g de queijo foram pesados assepticamente e homogeneizados com 225
mL de água peptonada 0,1%, obtendo-se a diluição 10-1. A partir desta, foram
preparadas diluições seriadas das amostras em água peptonada 0,1% e
inoculadas em meio de cultura apropriado, de acordo com cada análise
microbiológica.
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Para contagem de S. aureus, a metodologia descrita por ZOCCHE et
al. (2012) foi seguida de maneira adaptada, em que utilizou-se o Ágar BairdParker e o método de plaqueamento em superfície, sendo incubados a 37 ºC
durante 48 horas, e posteriormente as colônias foram contadas. Para E. coli
foram seguidos os procedimentos descritos por Hwang e Huang (2018), assim
0,1 mL das diluições seriadas foram plaqueadas em Ágar MacConkey sorbitol,
as placas foram então incubadas a 37 °C por 24 horas, sendo as colônias
contadas após este período.
Para contagem de aeróbios mesófilos e psicrotróficos totais foram
seguidos os procedimentos descritos por Boeira et al. (2018b). Assim, para
contagem dos aeróbios mesófilos foi utilizado o meio de cultura Ágar Padrão e
o método de plaqueamento em profundidade, sendo incubados a 37°C por 48
horas, e para contagem dos microrganismos psicrotróficos foi utilizado o
mesmo meio de cultura, pelo método de plaqueamento em superfície, sendo
incubados a 7°C por 7 dias. Já para determinação de bactérias ácido láticas,
utilizou-se plaqueamento em ágar MRS, e contagem das colônias após 3 dias
de incubação a 37 °C (THIANSILAKUL; BENJAKUL; RICHARDS, 2013). As
contagens microbiológicas foram expressas em UFC (Unidades Formadoras de
Colônias) por grama de amostra.

3.7 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA

Para a determinação da atividade antimicrobiana dos extratos e do óleo
essencial de alecrim foi aplicado o método de difusão em disco (Kirby-Bauer),
seguindo as recomendações do Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI, 2018). Inicialmente, com o auxílio de uma alça de inoculação as cepas
bacterianas de E. coli (ATCC 25922) e S. aureus (ATCC 25923) foram
transferidas para 5 mL de caldo BHI, em duplicata. Os tubos foram então
incubados a 37°C, onde deve-se atingir uma turbidez de 0,5 na escala de
McFarland (equivalente a 108 UFC/mL).
Posteriormente, com a suspensão já homogeneizada foi realizado a
inoculação com o auxílio de um swab, em placas de Petri contendo Ágar
Müller-Hinton, sendo espalhado de forma suave sob a superfície da placa em 3
direções. Discos de papel estéreis de 6 mm de diâmetro foram então
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embebidos com 20 µL de cada extrato e do óleo essencial. Para comparação,
discos de papel estéreis foram embebidos com água destilada, sendo o
controle negativo, e discos com 30 µg de cloranfenicol foram utilizados como
controle positivo. Assim, com o auxílio de uma pinça flambada e resfriada, os
discos foram posicionados na superfície das placas com uma distância mínima
de 3 cm entre eles e 1 cm da borda da placa, pressionando levemente para
melhor aderência, e repetiu-se o procedimento em triplicata para cada cepa
bacteriana.
Por fim, após a incubação das placas a 35ºC por 24h, os diâmetros dos
halos de inibição (cm) foram obtidos com o auxílio de uma régua, em que o
tamanho do halo formado é proporcional a atividade antimicrobiana dos
extratos e do óleo essencial de alecrim.

3.8 ANÁLISES ESTATÍSTICAS

As análises de compostos fenólicos totais e físico-químicas dos queijos
foram realizadas em duplicata. Os resultados destas análises foram
submetidos à análise de variância (ANOVA) e ao teste de Tukey, para
comparação das médias a 5% de significância. Estas análises estatísticas
foram realizadas no programa Statistica® 7, em que os resultados são
apresentados como média  desvio padrão de duas observações.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS EXTRATOS E DO ÓLEO ESSENCIAL DE
ALECRIM

A partir da verificação da massa de folhas úmidas e secas de alecrim,
foi possível determinar o teor de umidade da planta in natura, em que se
obteve o valor de 64,5%. O valor encontrado foi inferior ao demonstrado por
Sutille et al. (2007), que obteve umidade de 71% para o alecrim. Ainda, ambos
os valores são inferiores ao obtido por Silva, Reck e Fonseca (2016) para o
capim-limão, sendo de 75%. No entanto, este e outros parâmetros sofrem
influência de diversos fatores, como por exemplo, as condições climáticas em
que as plantas foram submetidas.
Após a obtenção do óleo essencial de alecrim realizou-se a
determinação do seu rendimento, em que foram obtidos 2,47 % na relação v/m
(mL óleo/100g matéria seca), e 2,44% na relação m/m (g óleo/100g matéria
seca). Gonçalves, Marcinelli e Morais (2009) ao avaliar o efeito do horário de
coleta no rendimento do óleo essencial de alecrim, obtiveram valores que
variaram de 2,40 a 2,90% na relação m/m, portanto o valor obtido neste estudo
esta dentro da faixa encontrada. Já no resultado obtido por Diemer (2016) foi
inferior, sendo 1,97%, em que o autor ressalta que existem inúmeros fatores
que ocasionam as diferenças nos rendimentos, como o local de plantio,
estresses na planta, período em que foi realizada a colheita e outros.
Além das variações oriundas de condições climáticas e geográficas, o
método de secagem da planta e de extração também pode influenciar na
obtenção dos óleos essenciais. De acordo com Corrêa et al. (2004), a secagem
das plantas é um processo importante tendo em vista a maior conservação, no
entanto, deve ser devidamente planejada em relação aos seus parâmetros, em
razão da volatilidade dos óleos essenciais, de modo a assegurar os teores de
compostos bioativos e de rendimento. Já em relação ao método de extração do
óleo essencial, segundo Sartor (2009) os processos mais tradicionais são a
destilação por arraste a vapor e a hidrodestilação, sendo esta última a
metodologia empregada no presente estudo, onde o autor ressalta um
problema relevante que pode ocorrer nestes sistemas de extração, sendo a
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termodegradação dos compostos dos óleos essenciais, ocasionada pela
aplicação direta de temperaturas elevadas, exigindo assim maior atenção
nestes processos.
As plantas condimentares são estudadas a fim de averiguar os
compostos

químicos

e

mecanismos

responsáveis

pelas

diferentes

propriedades que apresentam, sendo essencial a caracterização química
(PORTE; GODOY, 2001). De acordo com Rocha (2011), os compostos
fenólicos presente nas plantas, cada vez mais, despertam o interesse pelas
suas funções bioativas. Neste contexto, as substâncias oriundas do alecrim,
foram submetidas a caracterização através da análise de compostos fenólicos
totais. Inicialmente realizou-se a curva de calibração do ácido gálico, sendo
utilizada para correlacionar a absorbância da amostra com a concentração
padrão, assim através desta curva obteve-se a equação y = 0,0126x + 0,0272,
e o R2 de 0,9991, demonstrando que houve uma ótima linearidade da curva.
Assim, para os três tipos de extratos elaborados, a TABELA 1 demonstra os
resultados obtidos para o teor de compostos fenólicos totais, expressos em mg
de ácido gálico por mL de amostra.
TABELA 1 - TEOR DE COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS PARA OS EXTRATOS DE
ALECRIM
Amostras

Fenólicos Totais (mg/mL)

Extrato aquoso por infusão

2,26 ± 0,04

a

Extrato Hidroalcoólico Convencional

1,45 ± 0,03

b

Extrato Hidroalcoólico assistido por Ultrassom

1,13 ± 0,03

c

Média ± desvio padrão de duas repetições. Letras diferentes na coluna indicam diferença
significativa a p ≤ 0,05.
FONTE: Os autores (2021).

Portanto, ao analisar a TABELA 1, observa-se que os extratos foram
diferentes significativamente entre si (p ≤ 0,05), demonstrando a influência que
o método de obtenção para os extratos tem em relação ao teor de fenólicos
totais. Nota-se que o extrato aquoso obtido por infusão foi o que apresentou
maior concentração de compostos fenólicos, e neste contexto, o mesmo foi o
escolhido para incorporação em uma das formulações de Queijos Minas
Frescal, a fim de avaliar sua possível ação antibacteriana, decorrente do maior
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teor de compostos bioativos. Já ao comparar os extratos hidroalcoólicos, o
assistido por ultrassom demonstrou menor quantidade de fenólicos, e com isto,
a aplicação da técnica por ultrassom não proporcionou melhorias efetivas no
método.
Em seu estudo, Soares (2020) obteve como valores de compostos
fenólicos 0,411 mg/mL para o extrato aquoso e 0,996 mg/mL para o extrato
hidroalcoólico, a partir do alecrim seco. O autor também analisou extratos de
hortelã, manjericão e orégano. Assim, os valores de compostos fenólicos
obtidos para hortelã foram 0,613 mg/mL para o extrato aquoso e 0,432 para o
extrato hidroalcoólico, em relação ao manjericão foi obtido 0,854 mg/mL para o
extrato aquoso e 0,748 mg/mL para o extrato hidroalcoólico e para o orégano
0,918 mg/mL para o extrato aquoso e 0,907 mg/mL para o extrato
hidroalcoólico. Nota-se portanto, que os valores encontrados, tanto para o
alecrim quanto para as demais plantas, são inferiores ao obtido no presente
estudo.
O óleo essencial de alecrim também foi submetido a análise de
compostos fenólicos totais, em que se obteve o valor de 9,69 ± 1,43 mg/mL. A
partir deste valor nota-se que o teor de fenólicos presentes no óleo essencial é
expressivamente superior ao comparar com os demais extratos deste estudo,
sendo também escolhido para incorporação na formulação de Queijo Minas
Frescal, para verificação da sua potencialidade como agente antimicrobiano
natural. No geral, é notória a variação do teor de compostos fenólicos obtidos
neste estudo, de acordo com Junior (2004) tanto a composição dos extratos
quanto do óleo essencial de alecrim variam em decorrência de fatores como a
região do cultivo e métodos de preparo, extração e análise das substâncias,
afetando consequentemente a qualidade e quantidade obtida.

4.2

ANÁLISES

FÍSICO-QUÍMICAS

DA

MATÉRIA-PRIMA

E

DAS

FORMULAÇÕES DE QUEIJO MINAS FRESCAL ARTESANAL

A matéria-prima utilizada no preparo das formulações de Queijo Minas
Frescal foi submetida às análises físico-químicas através do Analisador
Ultrassônico de Leite. Portanto, o leite integral pasteurizado comercial foi
caracterizado quanto aos parâmetros de gordura, extrato seco, densidade,
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lactose, sólidos totais, proteínas, teor de água adicionada, índice crioscópico,
pH e condutividade. Assim a TABELA 2 demonstra os resultados médios
obtidos.
TABELA 2 - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DO LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO
COMERCIAL
Parâmetros

Leite Integral Pasteurizado

Gordura (%)

3,24 ± 0,01

Extrato seco desengordurado (%)

8,61 ± 0,04

Densidade (g/mL)

1,030 ± 0,13

Lactose (%)

4,73 ± 0,02

Sólidos totais (%)

0,71 ± 0,01

Proteínas (%)

3,15 ± 0,02

Teor de água adicionada (%)

ND

Índice crioscópico (°C)

-0,548 ± 0,00

pH

5,61 ± 0,05

Condutividade (mS/cm)

4,65 ± 0,10

Média ± desvio padrão de três repetições. ND = Não detectado.
FONTE: Os autores (2021).

A Instrução Normativa nº 76 de 26 de novembro de 2018 do MAPA,
estabelece os regulamentos técnicos

que fixam a

identidade e as

características de qualidade que devem apresentar o leite cru refrigerado, o
leite pasteurizado e o leite pasteurizado tipo A. Portanto, o leite integral
pasteurizado deverá apresentar como parâmetros físico-químicos o teor
mínimo de 3,0 g/100g de gordura, densidade relativa a 15°C de 1,028 a 1,034,
índice crioscópico entre -0,512 e -0,536 °C, e no mínimo 8,4 g/100g de sólidos
não gordurosos, 2,9 g/100g de proteína total e 4,3 g/100g de lactose anidra
(MAPA, 2018b).
Assim, com base nos resultados obtidos, pode-se afirmar que o leite
utilizado na elaboração do Queijo Minas Frescal atendeu as recomendações da
instrução normativa, com exceção de apenas um parâmetro, sendo este o
índice crioscópico. No entanto, segundo Mendes et al. (2010), irregularidades
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nos resultados da composição físico-química do leite podem estar associados a
alimentação do animal, práticas de manejo sanitário, assim como ao transporte
e armazenamento do leite.
Após os processos de fabricação do queijo, a massa total obtida foi
averiguada para o cálculo de rendimento. Assim, o rendimento foi estimado
dividindo-se o volume de leite utilizado pela massa total de queijo obtida (L/kg),
resultando no valor de 6,12 L/kg, estando dentro da faixa citada por Lima e
Penna (2012), sendo de 5,50 a 6,50 L/kg. De acordo com estes autores, a
relação “litros por kg” é definida como rendimento econômico, amplamente
utilizado pelas queijarias e levado em consideração para os cálculos do custo
final da produção. Segundo Paula, Carvalho e Furtado (2009), tanto a
composição dos queijos, quanto seus rendimentos são influenciados pelas
propriedades da matéria-prima e pelas etapas de produção.
No que se refere à composição centesimal dos queijos, a TABELA 3
demonstra os valores médios obtidos para o Minas Frescal controle, Minas
Frescal com adição de extrato aquoso de alecrim e Minas Frescal com adição
de óleo essencial de alecrim. É válido ressaltar que o extrato aquoso de
alecrim, obtido por infusão, foi o extrato que apresentou maior teor de
compostos bioativos, sendo então o escolhido para incorporação em uma das
formulações do queijo.
TABELA 3 - COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DAS DIFERENTES FORMULAÇÕES DE QUEIJO
MINAS FRESCAL
Parâmetros

Queijo Controle

Queijo com extrato
aquoso

Queijo com óleo
essencial

ab

60,24 ± 0,06

a

59,03 ± 0,35

b

15,05 ± 0,05

a

16,11 ± 0,61

a

15,81 ± 0,41

a

Lipídios* (g/100g)

14,90 ± 1,89

a

13,96 ± 2,35

a

14,86 ± 0,15

a

Cinzas (g/100g)

4,55 ± 0,02

Umidade (g/100g)

59,87 ± 0,02

Proteína (g/100g)

a

4,30 ± 0,01

a

4,42 ± 0,31

a

Média ± desvio padrão de duas repetições. Para cada parâmetro, letras diferentes na linha
indicam diferença significativa a p ≤ 0,05. * Lipídios no extrato seco
FONTE: Os autores (2021).
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Pode-se observar que para a umidade, o queijo controle não
apresentou diferença significativa (p ≤ 0,05) ao comparar com as demais
formulações, já o queijo contendo extrato aquoso de alecrim diferiu
significativamente do queijo com óleo essencial de alecrim (TABELA 3). Além
disto, nota-se ao avaliar seus valores, que o queijo com adição de extrato
apresentou maior teor de umidade, podendo estar relacionado com a adição do
extrato aquoso, no entanto o mesmo não diferiu significativamente do queijo
controle (p ≤ 0,05). Já para os demais parâmetros avaliados, não houve
diferença significativa entre as três formulações (p ≤ 0,05). Portanto, estes
resultados corroboram com o esperado, levando em consideração que os
queijos são oriundos de mesma matéria-prima e do mesmo processo de
fabricação. Ainda, pode-se dizer que a adição de extrato aquoso e óleo
essencial de alecrim não alterou significativamente a composição padrão do
queijo.
Segundo a Instrução Normativa nº 4, de 1 de março de 2004, o Queijo
Minas Frescal é classificado quanto ao teor de gordura, sendo semi-gordo e
também quanto ao teor de umidade, sendo de muito alta umidade (MAPA,
2004). Assim, para ser classificado como semi-gordo, o queijo deverá conter
entre 25,0 e 44,9% de gordura, já o conteúdo de umidade não deverá ser
inferior a 55,0% para queijos classificados com muito alta umidade (MAPA,
1996).
Em relação ao teor de umidade, os valores encontrados neste estudo,
encontram-se de acordo com o estabelecido, sendo superiores a 55%. O
estudo realizado por Fernandes et al. (2016) objetivou a incorporação de óleo
essencial de alecrim com e sem encapsulação em Queijo Minas Frescal, e
obteve como resultados valores superiores de umidade, variando entre 62,1 e
63,3%. No entanto, os autores citam que estes valores são muito variáveis, e
dependem das etapas da fabricação. Sabe-se ainda que o alto teor de umidade
deste alimento é uma das principais contribuições para o desenvolvimento e
multiplicação elevada de microrganismos.
No que se refere ao conteúdo de matéria gorda no extrato seco, os
valores obtidos neste estudo variaram entre 13,96 a 14,90%, sendo inferiores
ao estabelecido pela instrução normativa para queijos semi-gordos, se
enquadrando então na classificação de queijos magros, que contém entre 10,0
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e 24,9% (MAPA, 1996). Em seu estudo, Possetti (2017) encontrou valores
entre 16,10 e 18,43% de gordura para o Queijo Minas Frescal controle e com
adição de extrato de casca e amêndoa de manga, sendo classificados também
como queijos magros. Segundo o autor, o teor de lipídios varia em decorrência
de fatores como a raça do animal e a porcentagem de gordura na matériaprima.
Os valores inferiores de gordura obtidos no presente estudo, também
podem estar relacionados às etapas de fabricação do queijo. Cruz et al. (2017)
destaca que o corte da coalhada deve ser realizada no momento certo, e
quanto mais firme estiver, maior a retenção de umidade e rendimento para
queijos moles como Minas Frescal. O autor também cita que a etapa de
mexedura deve ser realizada de forma cautelosa, pois a coalhada é frágil,
podendo haver a redução do tamanho dos grãos, e consequentemente, causar
perdas dos constituintes para o soro. Outro fator de interferência poderia ser o
método empregado para quantificação do teor de lipídios, em que o ideal seria
aplicação do método de Gerber, baseado na hidrólise ácida da amostra, para
posterior extração e determinação de lipídios (IAL, 2008).
De maneira geral, os valores obtidos neste estudo não foram distantes
dos apresentados pela Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO,
2011) para o Queijo Minas Frescal, sendo 56,1% para umidade, 20,2% para
lipídios, 17,4% para proteína e 3,0% para cinzas. Zarbielli et al. (2004) ao
realizar

análises

físico-químicas

do

Queijo

Minas

Frescal

tradicional

demonstrou como resultados 57,9% de umidade, 18,3% de proteínas, 16% de
gordura e 2,54% de cinzas. Já Oliveira, Silva e Pascoal (2014) avaliaram a
composição nutricional de Queijo Minas Frescal tradicional comercializados em
Uberlândia – MG, e obtiveram como resultados médios 59,4% de umidade,
14,7% de proteínas, 13,0% de lipídios e 2,2% de cinzas, sendo também valores
próximos ao obtido neste estudo.
A

fim

de

acompanhar

as

formulações

durante

14

dias

de

armazenamento, os queijos elaborados também foram submetidos às análises
de acidez, expresso em % de ácido lático, e pH com 1 dia e a cada 7 dias.
Assim, na TABELA 4 é possível observar os valores obtidos.
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TABELA 4 - VALORES MÉDIOS DE PH E ACIDEZ DAS DIFERENTES FORMULAÇÕES DE
QUEIJO MINAS FRESCAL DURANTE O ARMAZENAMENTO

Parâmetros

Formulações
Queijo Controle

pH

Acidez (%
ácido lático)

1 dia

7 dias

6,51 ± 0,06

abc

6,48 ± 0,02

a

14 dias
bcd

6,43 ± 0,01

6,53 ± 0,01

ab

6,39 ± 0,01

ab

6,56 ± 0,01

ab

6,44 ± 0,01

de

0,30 ± 0,01

cde

0,28 ± 0,00

e

0,27 ± 0,03

Queijo com extrato
aquoso

6,57 ± 0,01

Queijo com óleo
essencial

6,56 ± 0,01

Queijo Controle

0,25 ± 0,01

bcd

0,21 ± 0,01

Queijo com extrato
aquoso

0,25 ± 0,01

bcd

0,23 ± 0,01

Queijo com óleo
essencial

0,24 ± 0,00

bcde

0,20 ± 0,00

cd

d

cd

a

ab

abc

Média ± desvio padrão de duas repetições. Para cada parâmetro, letras diferentes na linha ou
coluna, indicam diferença significativa a p ≤ 0,05.
FONTE: Os autores (2021).

De acordo com Hoffmann (2001), o pH mede a concentração de H+
presente nos alimentos ou em uma solução, sendo um parâmetro importante
relacionado ao desenvolvimento dos microrganismos. No caso de alimentos
com pH superior a 4,5, a microbiota pode ser muito variada, havendo a
possibilidade de contaminação por bactérias patogênicas, bolores e leveduras.
Baptista e Venâncio (2003) destacam que a maioria dos microrganismos se
desenvolvem melhor em pH próximo a neutralidade, e neste contexto,
alimentos que possuem pH entre 4,6 e 7,0 são considerados potencialmente
perigosos. Segundo Silva (2005), o Queijo Minas Frescal pronto apresenta pH
entre 5,0 e 5,3, no entanto, os valores obtidos no presente estudo foram todos
superiores, sendo ainda mais próximos a neutralidade.
Ao analisar a TABELA 4 é possível observar que não houve diferença
significativa (p ≤ 0,05) para o pH entre as formulações, referente a cada dia
analisado. Já com ao passar dos dias, para as formulações de queijo contendo
extrato e óleo essencial de alecrim houve a diminuição do valor do pH,
enquanto para formulação controle não houve diferença significativa (p ≤ 0,05).
Presente (2015), ao realizar a incorporação de óleo essencial de orégano em
queijo tipo Minas Frescal encontrou o valor de pH de 6,57 após a fabricação, e
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para o queijo controle 6,55, ao chegar no 14.° dia de armazenamento esses
valores foram alterados para 6,51 e 6,44 respectivamente, sendo valores
similares ao encontrado no presente estudo paras as formulações testadas. O
estudo de Fernandes et al. (2016) encontrou valores de pH variando entre 6,37
a 4,90 para o queijo controle, 6,36 a 5,02 para queijo com óleo essencial de
alecrim e 6,34 a 5,13 para queijo com óleo essencial de alecrim encapsulado,
durante o período de 15 dias de armazenamento, havendo portanto um
decréscimo maior do pH quando comparado ao presente estudo.
Em relação a acidez, também não houve diferença significativa (p ≤
0,05) entre as formulações analisadas em cada dia. No entanto, o queijo
controle apresentou aumento significativo (p ≤ 0,05) de acidez com o passar
dos dias, já para as formulações contendo extrato e óleo essencial de alecrim
não houve este aumento significativo. Portanto, com base nestes resultados,
nota-se que os queijos com adição de extrato e óleo essencial de alecrim
apresentaram maior estabilidade ao longo do tempo.
De acordo com Sangaletti et al. (2009), as bactérias lácticas são as
principais responsáveis pela conversão de lactose em ácido láctico, e portanto,
o aumento da acidez com o passar do tempo esta relacionado com o maior
desenvolvimento

destes

microrganismos

no

alimento,

bem

como

microrganismos mesófilos e psicrotróficos. Os valores médios de acidez
obtidos por Zarbielli et al. (2004), em suas formulações de Queijo Minas com
teor reduzido de lipídios e enriquecidos com citrato férrico amoniacal,
apresentaram um valor médio de 0,23% de acidez, sendo similar aos valores
obtidos nas formulações do presente estudo.
Entretanto, na literatura também são encontrados valores de acidez
mais variáveis, na pesquisa realizada por Dias et al. (2016) foi encontrado
valores entre 0,10 e 0,68% para Queijo Minas Frescal industrializado e para o
artesanal valores entre 0,14 e 0,57%, em que os autores afirmam que estas
alterações podem ser recorrentes das condições de temperatura. Ainda, Souza
(2016) ressalta que a acidez elevada altera as características sensoriais do
queijo, tornando-o desagradável devido ao sabor ácido, descaracterizando
assim o alimento.
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4.3 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS
As três formulações de queijos produzidos foram submetidas às
análises microbiológicas, sendo realizadas as contagens de S. aureus, E. coli,
aeróbios mesófilos, psicrotróficos totais e bactérias ácido láticas, no primeiro
dia de armazenamento e posteriormente a cada 7 dias, a fim de acompanhar o
crescimento microbiano destas espécies e a possível atuação das substâncias
oriundas do alecrim como conservantes naturais. Portanto, os resultados
relativos às contagens em UFC/g, para as formulações de queijo durante 14
dias de armazenamento, foram transformados em escala logarítmica e
utilizados na plotagem dos GRÁFICOS 1, 2, 3, 4 e 5, sendo log (UFC/g) pelo
tempo de armazenamento (dias).
Para contagem de S. aureus, considerou-se como colônias típicas
aquelas circulares, pequenas, pretas com bordas bem definidas e rodeadas por
uma zona opaca. Ao analisar o GRÁFICO 1, pode-se observar que para as
formulações de queijo com extrato aquoso e óleo essencial de alecrim houve
redução efetiva das contagens do dia 1 ao dia 7 de armazenamento ao
comparar

com

o

queijo

controle

(0,24

e

0,55

ciclos

logarítmicos,

respectivamente), em que o óleo essencial de alecrim apresentou um efeito de
inibição mais pronunciado. Entretanto, a ação destas substâncias naturais na
redução das contagens de S. aureus não permaneceu efetiva até o fim do
armazenamento.
GRÁFICO 1 - CONTAGEM DE S. aureus PARA AS TRÊS FORMULAÇÕES DE QUEIJO
MINAS FRESCAL DURANTE 14 DIAS DE ARMAZENAMENTO

FONTE: Os autores (2021).
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Na literatura são encontrados estudos que também comprovam a
redução das contagens de S. aureus ao aplicar diferentes condimentos. Milo
(2019) avaliou a potencialidade antimicrobiana do alho sobre S. aureus em
queijos frescos durante 15 dias de armazenamento, e obteve resultados
satisfatórios, em que as três concentrações avaliadas foram capazes de
diminuir a contagem desta bactéria ao longo do tempo. Ribeiro (2015) avaliou o
óleo essencial de pimenta rosa microencapsulado em Queijo Minas Frescal
durante 30 dias de armazenamento a 4°C, e obteve a redução de 1,53 ciclos
logarítmicos na contagem de S. aureus, comprovando a ação antimicrobiana
da pimenta rosa frente ao microrganismo.
É válido ressaltar que a ocorrência deste microrganismo em Queijo
Minas Frescal é frequente, e comumente retratada em estudos. Ferreira et al.
(2010) verificou a presença de S. aureus em Queijos Minas Frescal
comercializados na Região do Triângulo Mineiro, constatando que das 50
amostras avaliadas, 78% apresentaram valor superior ao padrão estabelecido
pela RDC Nº 12, de 2 de janeiro de 2001 da ANVISA, que era de 5,0x10 2
UFC/g (ANVISA, 2001). Segundo Forsythe (2013), o S. aureus é responsável
pela produção de uma ampla variedade de fatores de patogenicidade, em que
as intoxicações alimentares são causadas pelas enterotoxinas. Neste contexto,
uma dose menor que 1,0 μg/kg em alimentos é capaz de provocar sintomas de
intoxicação por estafilococos, sendo essa quantidade de toxina produzida por
105 microrganismos por grama. Considerando este valor como base, as três
formulações de queijos elaborados apresentaram valores inferiores, assim
pode-se dizer que não estavam susceptíveis a presença de enterotoxinas.
Em relação a legislação vigente, a Instrução Normativa N° 60, de 23 de
dezembro de 2019, estabelece que os queijos devem atender o valor de
contagem máxima de 10² UFC/g para Estafilococos Coagulase Positiva e E.
coli (ANVISA, 2019b). Os resultados encontrados no presente estudo para S.
aureus e E. coli no primeiro dia de armazenamento estão dentro do padrão
estabelecido. No entanto, com 7 dias de armazenamento os valores foram
superiores ao limite máximo estabelecido e, em consequência disto, o alimento
encontrava-se em condições impróprias para o consumo. Os resultados
evidenciam, portanto, que o queijo minas frescal artesanal elaborado
apresentou vida útil inferior a 7 dias, independentemente do tratamento, não
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sendo possível determinar com precisão, uma vez que não foram realizadas
contagens microbiológicas entre 1 e 7 dias. A partir do GRÁFICO 2 pode-se
observar as contagens de E. coli com o passar dos dias.
GRÁFICO 2 - CONTAGEM DE E. coli PARA AS TRÊS FORMULAÇÕES DE QUEIJO MINAS
FRESCAL DURANTE 14 DIAS DE ARMAZENAMENTO

FONTE: Os autores (2021).

Em análise ao GRÁFICO 2 para contagens de E. coli, nota-se que ao
final dos 14 dias de armazenamento o queijo contendo óleo essencial e o
queijo com extrato aquoso apresentaram uma redução de 1,09 e 1,46 ciclos
logarítmicos respectivamente, ao serem comparados com o queijo controle, em
que neste caso, o extrato de alecrim foi mais efetivo frente a E. coli. Deste
modo, os queijos com adição das substâncias naturais oriundas do alecrim
demonstraram menores contagens em relação ao queijo controle ao fim do
armazenamento, o queijo controle por sua vez apresentou uma curva de
crescimento mais acentuada e ao fim do armazenamento foi o que apresentou
contagens mais expressivas.
Já no estudo realizado por Fernandes et al. (2016), o desenvolvimento
de coliformes não foi afetado pela adição de óleo essencial de alecrim
comercial, com e sem encapsulação, em Queijo Minas Frescal durante o
armazenamento de 15 dias. Sabe-se que grupo dos coliformes fecais tem
como principal espécie a E. coli, sendo um importante indicador de
contaminação de origem fecal (ANDRADE, 2008). Segundo Mallet (2011), este
microrganismo é comumente associado a falhas de processamento e higiene,
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sendo capaz de sobreviver nas condições de fabricação dos queijos, incluindo
a etapa de maturação.
Em seu estudo, Diemer (2016) teve como objetivo a verificação da
ação do óleo de alecrim e gengibre frente as bactérias E. coli (ATCC 25922) e
S. aureus (ATCC 6538P) em carne mecanicamente separada de frango, no
entanto, através das contagens pode concluir que o alecrim e gengibre também
não apresentaram efeito bacteriostático e nem bactericida para estas bactérias.
Já Cattelan (2012) obteve resultados satisfatórios em sua pesquisa, em que o
óleo essencial de orégano na concentração de 5% reduziu a contagem de E.
coli em 5 ciclos logarítmicos.
Para aeróbios mesófilos, psicrotróficos totais e bactérias ácido láticas
não são estabelecidos padrões microbiológicos para os queijos pela Instrução
Normativa N° 60, de 23 de dezembro de 2019, entretanto estas contagens
foram realizadas neste estudo a fim de verificar as populações bacterianas
destes grupos, sendo relevantes para vida útil deste alimento.
GRÁFICO 3 - CONTAGEM DE AERÓBIOS MESÓFILOS PARA AS TRÊS FORMULAÇÕES
DE QUEIJO MINAS FRESCAL DURANTE 14 DIAS DE ARMAZENAMENTO

FONTE: Os autores (2021).

Através da metodologia aplicada para contagem de aeróbios mesófilos,
é possível ter um indicador geral das populações bacterianas presentes no
alimento, apesar de não ter a diferenciação dos tipos, auxilia na indicação geral
sobre a qualidade dos produtos, práticas, processamentos, manipulação e vida
de prateleira do alimento (LABORCLIN, 2018).
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Em relação ao GRÁFICO 3, obtido para contagens de aeróbios
mesófilos, nota-se que ao final dos 14 dias de armazenamento, o queijo com
extrato aquoso e com óleo essencial apresentaram uma redução de 0,12 e
0,21 ciclos logarítmicos respectivamente, ao comparar com o queijo controle.
Fernandes et al. (2016) também comprovou o controle do desenvolvimento das
bactérias mesófilas pelo óleo essencial de alecrim, em que o queijo com óleo
essencial de alecrim microencapsulado apresentou uma redução de 0,73 ciclos
logarítmicos ao fim de 15 dias de armazenamento ao comparar com o queijo
controle.
Já Presente (2015) verificou a contagem de microrganismos aeróbios
mesófilos na produção dos queijos com óleos essenciais de orégano e
gengibre durante 5 semanas, e obteve como resultados que os queijos
adicionados destes óleos apresentaram menores valores comparados com o
controle, e portanto os óleos foram eficientes para estender a vida de prateleira
do alimento.
As bactérias psicrotróficas também são relevantes em relação a vida
útil dos alimentos. Segundo Franco e Landgraf (2008), esses microrganismos
se desenvolvem na temperatura entre 0 e 7°C, e portanto podem se multiplicar
em alimentos sob refrigeração e deteriorá-los. Pertencentes a este grupo,
pode-se destacar os gêneros Pseudomonas, Alcaligenes, Flavobacterium e
outros. Referente a estes microrganismos, o GRÁFICO 4 demonstra a
evolução das contagens com o passar dos dias.
GRÁFICO 4 - CONTAGEM DE PSICROTRÓFICOS TOTAIS PARA AS TRÊS FORMULAÇÕES
DE QUEIJO MINAS FRESCAL DURANTE 14 DIAS DE ARMAZENAMENTO

FONTE: Os autores (2021).
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Para a evolução das contagens das bactérias psicrotróficas totais,
pode-se observar que os valores obtidos foram bem similares entre as
formulações. No último dia de armazenamento, os valores para as contagens
das três formulações apresentaram-se próximo a 7 log UFC/g, comprovando a
característica de multiplicação destes microrganismos sob temperaturas de
refrigeração, em que neste estudo, os queijos estavam armazenados a 7°C.
Neste contexto, pode-se observar que a adição de extrato aquoso e óleo
essencial de alecrim não apresentou efeito de inibição sobre estes
microrganismos.
Os valores encontrados no presente estudos são bem próximos ao
encontrado por Sangaletti (2007), que avaliou a vida útil de Queijos Minas
Frescal em armazenamento a 4°C, sendo estes obtidos no comercio de
Piracicaba- SP e com registro no Sistema de Inspeção Federal (SIF). Assim, o
estudo demonstrou uma média de 3,13 log UFC/g no primeiro dia de
armazenamento, e para o 10º dia uma média de 7,74 log UFC/g. O autor
ressalta que dentre tantos microrganismos deterioradores em alimentos, as
bactérias psicrotróficas ganham destaque não só devido a sua ação em
temperaturas de refrigeração, mas também porque produzem enzimas
proteases e lipases, que degradam as proteínas e os lipídios respectivamente,
ocasionando alterações sensoriais e de textura no queijo devido aos produtos
desta degradação, deteriorando assim o alimento.
Por fim, obteve-se também as contagens referentes as bactérias ácido
láticas (BAL), como demonstra o GRÁFICO 5. Estas bactérias fazem parte da
flora intestinal natural dos seres humanos, da microflora de vários alimentos e
participam da elaboração de produtos lácteos, vinhos e vegetais acidificados.
Como características são bactérias gram-positivas, anaeróbias, catalasenegativas e não formam endósporos, podendo se multiplicar em temperaturas
que variam entre 5 e 45°C e pH baixos como 3,8. Outro fator relevante deste
grupo

é

que

algumas

bactérias

produzem

agentes

antimicrobianos,

denominados bacteriocinas (FORSYTHE, 2013). A principal característica é a
fermentação do carboidrato, sendo a lactose, que gera ácido lático. Neste
contexto, as BAL podem ser homofermentativas, em que a fermentação resulta
em ácido láctico, ou heterofermentativas, que resulta em ácido láctico, CO2 e
outros produtos. Ainda, incluem gêneros de grande importância, como
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Lactobacillus, Leuconostoc, Enterococcus, Pediococcus, Carnobacterium,
Streptococcus e outros (SILVA et al., 2017).
GRÁFICO 5 - CONTAGEM DE BACTÉRIAS ÁCIDO LÁTICAS PARA AS TRÊS
FORMULAÇÕES DE QUEIJO MINAS FRESCAL DURANTE 14 DIAS DE ARMAZENAMENTO

FONTE: Os autores (2021).

No que se refere às contagens de bactérias ácido láticas demonstradas
no GRÁFICO 5, a análise do primeiro dia de armazenamento já demonstrou
valores significativos destes microrganismos, podendo estar associada aos
ingredientes utilizados na elaboração dos queijos, de acordo com Sangaletti
(2007) as bactérias ácido láticas podem ser originárias da matéria-prima ou
pela adição de cultura láctica.
Entretanto, ao comparar a contagem do primeiro dia com o último dia
de armazenamento, pode-se verificar a redução do crescimento destas
bactérias no queijo controle e no queijo com extrato aquoso de alecrim. Já em
relação ao queijo com óleo essencial houve um aumento destas contagens ao
atingir 14 dias de armazenamento, sendo indicativo que as BAL encontraram
condições mais favoráveis para seu desenvolvimento. Este fator pode estar
relacionado a ação inibitória do óleo essencial de alecrim frente a
microrganismos indesejáveis, diminuindo assim a competição entre as
espécies.
O desenvolvimento mais elevado destes microrganismos no queijo com
óleo essencial de alecrim foi também acompanhado da diminuição do pH e
aumento da acidez no último dia de armazenamento desta formulação
(TABELA 4), como consequência da formação de ácido lático pelas BAL.
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Rocha, Buriti e Saad (2006) avaliaram a vida útil de sete marcas de queijos
minas frescal comercializados em São Paulo, e obtiveram como resultados
para as bactérias ácido láticas contagens médias de 8 log UFC/g referente ao
dia 14 de armazenamento, permanecendo constante até o dia 21 de
armazenamento, sendo valores superiores ao obtido no presente estudo.

4.4 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA
Para avaliação da atividade antimicrobiana dos diferentes extratos de
alecrim, sendo o extrato aquoso, hidroalcoólico convencional e assistido por
ultrassom produzidos na primeira etapa do estudo, assim como o óleo
essencial, foi empregado o método de difusão em disco. Neste contexto, os
resultados obtidos para os diâmetros médios dos halos de inibição são
apresentados na TABELA 5.
TABELA 5 - DIÂMETROS MÉDIOS DOS HALOS DE INIBIÇÃO DOS EXTRATOS E DO ÓLEO
ESSENCIAL DE ALECRIM FRENTE AS CEPAS DE E. coli (ATCC 25922) E S. aureus (ATCC
25923)
Diâmetros médios dos halos de inibição (cm)
Extrato
hidroalcoólico
assistido por
ultrassom

Óleo
essencial

Controle (+)

Cepas

Extrato aquoso

Extrato
hidroalcoólico
convencional

S. aureus

0,70 ± 0,00

0,70 ± 0,00

0,80 ± 0,00

0,78 ± 0,04

3,00 ± 0,0

E. coli

0,70 ± 0,00

ND

0,65 ± 0,00

1,00 ± 0,00

3,20 ± 0,0

Média ± desvio padrão de três repetições. ND = Não detectado.
Controle (+) = Cloranfenicol 30 μg.
FONTE: Os autores (2021).

Para

fins

de

comparação

e

determinação

da

sensibilidade

antimicrobiana foram utilizados como referência os valores de diâmetros dos
halos inibitórios descritos pelo Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI, 2018), possuindo como base o antibiótico empregado no controle
positivo. Assim, através destes valores pode-se determinar se as bactérias
estudadas apresentam sensibilidade ou resistência frente as substâncias
testadas.
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A partir dos resultados, pode-se verificar a atividade antimicrobiana do
controle positivo, em que se aplicou o antibiótico Cloranfenicol 30 μg, havendo
a formação de halos de inibição de acordo com o esperado, comprovando
ainda que o método foi realizado de maneira adequada e que as cepas
microbianas testadas no presente estudo (E. coli ATCC 25922 e S. aureus
ATCC 25923) possuem sensibilidade ao antibiótico padrão utilizado, conforme
os valores de referência (CLSI, 2018). Ao comparar o antibiótico utilizado com
as demais substâncias naturais testadas, sua atividade antimicrobiana foi
claramente superior, possuindo melhor desempenho em relação a inibição
destas bactérias.
No caso do extrato aquoso de alecrim, houve a formação de halos de
inibição com o mesmo diâmetro para as cepas estudadas, no entanto, ao
verificar os valores dos diâmetros determinados pela referência, pode-se
afirmar que as cepas estudadas apresentaram resistência ao extrato aquoso,
pois os diâmetros obtidos foram inferiores a 12 mm (CLSI, 2018). Em seu
estudo, Vargas (2015) também não obteve resultados satisfatórios para o
extrato aquoso de alecrim, pois não inibiram o crescimento das bactérias
Bacillus cereus, Bacillus Subtillis, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella
spp e S. aureus, uma vez que não houve a formação de halos ao redor dos
poços. Segundo Guimarães et al. (2017), a ausência de atividade
antimicrobiana oriunda dos extratos aquosos de alecrim podem estar
relacionados a parâmetros como concentrações utilizadas, ao método de
extração, parte da planta e quantidade da substância impregnada nos testes.
Em relação aos extratos hidroalcoólicos de alecrim, o convencional
apresentou halo de inibição apenas para cepa S. aureus, já o extrato assistido
por ultrassom demonstrou halos de inibição para ambas as cepas, sendo o
maior diâmetro frente a bactéria S. aureus. Entretanto, com base na referência,
os valores de diâmetros obtidos para estes extratos também caracterizam
resistência por parte das cepas (CLSI, 2018). Os resultados apresentados no
presente estudo são inferiores ao obtido por Cutrim et al. (2019), em que o
extrato hidroalcoólico de alecrim apresentou halo de 1,97 cm para E. coli e 1,0
cm para S. aureus.
No estudo realizado por Boeira et al. (2018a) foram obtidos extratos de
Marcela (Achyrocline satureioides) pelo método convencional e assistido por
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ultrassom, em que estes extratos apresentaram inibição frente às cepas de S.
aureus, sendo o diâmetro de 21,70 mm e para E. coli 13,40 mm. Segundo os
autores, halos de inibição maiores que 14 mm indicam que os extratos
apresentam efeito de inibição muito ativo, o que não foi verificado neste estudo
para o extrato de alecrim convencional e assistido por ultrassom. Entretanto,
Piovesan et al. (2017) ao avaliarem extratos de mirtilo (Vaccinium ashei Reade)
também

não

verificaram

atividade

antimicrobiana

em

relação

aos

microrganismos testados, contrariando a literatura.
Assim como os extratos, o óleo essencial de alecrim apresentou
diâmetros para os halos de inibição que classificam as bactérias como
resistentes frente a esta substância de origem vegetal. Para a cepa S. aureus o
diâmetro foi semelhante ao obtido pelo extrato assistido por ultrassom, já em
relação a E. coli o diâmetro obtido foi superior. Estes resultados são distintos
quando comparados ao de Cordeiro e Piletti (2013), em que o óleo essencial
de alecrim apresentou halo de inibição para S. aureus de 2,65 cm, em
contrapartida não apresentou a formação de halo para E. coli. No entanto,
sabe-se que a ação antimicrobiana da planta sofre influência da época de
colheita, condições climáticas e variações quimiotípicas (HENTZ; SANTIN,
2007).
No geral, pode-se observar que as substâncias obtidas a partir do
alecrim não demonstraram ação antimicrobiana efetiva no teste de difusão em
disco, podendo ser resultado da interferência de diversos fatores já
mencionados. Ainda, segundo Porte e Godoy (2001) o α-pineno é um
composto majoritário no óleo essencial de alecrim, sendo um hidrocarboneto
monoterpênico que não possui núcleos aromáticos e grupos funcionais polares,
em que diversos autores atribuem a atividade antimicrobiana a estes
elementos. Neste contexto, acredita-se que outro fator relevante para a baixa
atividade antimicrobiana do óleo essencial de alecrim, seria esta ausência de
núcleos aromáticos e grupos funcionais polares no α-pineno.
Nota-se também que os resultados encontrados na literatura são
variados, que correspondem a características distintas das plantas e
parâmetros utilizados nas metodologias, interferindo assim no desempenho dos
extratos e óleos essenciais como antimicrobianos. Além disto, Nascimento et
al. (2007) cita as dificuldades em realizar comparações dos estudos, devido a
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ausência de padronização nos métodos empregados, e com isto tem-se a
problemática de descobrir a verdadeira bioatividade e potencialidade das
espécies vegetais estudadas.
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5 CONCLUSÃO
Referente a primeira etapa do estudo, o extrato aquoso obtido por
infusão apresentou o maior teor de compostos bioativos dentre os extratos
testados, assim como o óleo essencial, que também apresentou teor elevado
de fenólicos, sendo superior a todos os extratos.
Em termos de composição do alimento, a adição de extrato aquoso e
óleo essencial de alecrim não alterou significativamente a composição padrão
do queijo, mantendo a identidade do produto. Além disto, os queijos foram
classificados como de muito alta umidade de acordo com legislação, no
entanto, apresentaram teores de lipídios no extrato seco inferiores ao
estabelecido, sendo classificados como queijos magros. Os valores de pH
tiveram redução com passar dos dias, já em relação a acidez as formulações
contendo extrato aquoso e óleo essencial apresentaram estabilidade.
As análises microbiológicas demonstraram que ao comparar o queijo
controle com as demais formulações, no geral houve redução do crescimento
bacteriano nos queijos contendo extrato aquoso e óleo essencial de alecrim,
entretanto, para psicrotróficos totais não houve efeito inibitório. Além disto, os
resultados para as contagens evidenciaram que o queijo minas frescal
artesanal apresentou vida útil inferior a 7 dias, independentemente do
tratamento. Na análise da atividade antimicrobiana frente as bactérias E. coli
(ATCC 25922) e S. aureus (ATCC 25923), verificou-se sensibilidade destes
microrganismos para o antibiótico padrão, e resistência por parte das bactérias
ao utilizar os extratos e o óleo essencial de alecrim.
Diante do exposto, são necessários estudos mais aprofundados a fim
de avaliar as concentrações necessárias de extratos e de óleo essencial de
alecrim, de modo a obter uma atividade antimicrobiana satisfatória, tornando-se
assim uma alternativa viável para substituição de aditivos químicos na
conservação de alimentos e manutenção da qualidade higiênico-sanitária.
Atrelados a estes aspectos, análises sensoriais também são importantes,
verificando assim a permanência da identidade do produto, e a obtenção de um
alimento com qualidade e de boa aceitação por parte dos consumidores.
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