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  INTRODUÇÃO:
O queijo fresco tipo minas frescal é um dos mais populares do
Brasil,  Por  ser  um  produto  de  alta  umidade  e  rico  em
nutrientes,  a  ausência  de  utilização  de  boas  práticas  de
higiene na sua elaboração bem como uso de matéria prima de
má  qualidade  pode  acarretar  em  altos  índices  de
contaminação  neste  tipo  de  queijo.  A  presença  de
microrganismos patogênicos em alimentos é considerada um
risco  à  saúde  humana.  A atividade  antimicrobiana  do  alho
(Allium sativum) é atribuída principalmente à alicina, que age
na  destruição  e  inibição  principalmente  de  bactéria
gramnegativas.  Entretanto,  ainda  não  foi  verificado  do  seu
extrato  no  processamento  de  queijos.  O  objetivo  deste
trabalho foi  avaliar  a  atividade antimicrobiana do extrato de
alho  em  amostras  de  queijo  minas  frescal  produzido  no
IFBaiano Campos Uruçuca. 
  MATERIAL E MÉTODOS:
Todas as análises foram realizadas no Centro de Tecnologia
de  Alimentos,  do  Instituto  federal  de  Educação  Ciência  e
Tecnologia Baiano. Inicialmente foi elaborado o extrato de alho
com uso de agua estéril e alho obtido na cidade de Uruçuca –
BA. O alho foi triturado, logo após foi filtrado em uma peneira
plástica,  em  funil  de  vidro  contendo  algodão  e,  em
membranas. Para avaliar a atividade antimicrobiana in vitro do
extrato de alho foram utilizadas Escherichia coli ATCC 35218,
Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC2
5922,  Enterococcus  faecalis  ATCC5  1299,  Staphylococcus
aureus e Salmonella typhi ATTCC 6539. Após crescimento das
cepas, com o auxílio de swabs, as mesmas foram inoculadas
em placas contendo ágar BHI e TSA. Em seguida, foram feitos
dois pocinhos em cada placa. Nos pocinhos foi adicionado 30
ul (uma gota) do extrato de alho incubadas a 37 °C por 24/48
horas.  Para  a  elaboração  do  queijo  foi  adicionado  2%  do
extrato obtido. Um queijo sem adição do extrato foi elaborado
(Controle).
  RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Após realização dos  testes in  vitro  pode se  verificar  que  o
extrato  do  alho  apresentou  boa  atividade  contra  os
microrganismos  Escherichia  coli  ATCC  35218  (Figura  1)  e
Staphylococcus aureus ATTCC 25923 (Figura 2).  Foi  obtido
um  halo  de  inibição  que  com  o  auxílio  de  uma  régua  foi
mensurado o tamanho. Na tabela 01 é possível observar que
as análises microbiológicas realizadas indicam que o queijo
com  a  adição  do  extrato  (1)  apresentou  contagens
microbianas  menores  quanto  comparado  ao  queijo  sem  a
adição  do  “controle”  (2)  especialmente  na  análise  de
microrganismos aeróbios mesófilos, é importante ressaltar que
as demais contagens não excedem o limite máximo tolerado
de acordo com a RDC 12 de 2001 da Anvisa. 

Tabela  01  –  Resultados das  análises  microbiológica  do
queijo com o extrato
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 CONCLUSÃO: 
Com base nos resultados pode se concluir que o queijo minas
frescal com o extrato de alho produzido no IFBaiano Campus
de Uruçuca, apresentou baixa atividade microbiana, o extrato
adicionado a este queijo torna-se importante na agregação de
valor  deste  produto  pois  aumenta  sua  qualidade  e
durabilidade. 
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