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A O-carboximetilquitosana (O-CMQTS), devido as suas características físico-
químicas, biológicas, baixa toxicidade, biocompatibilidade e habilidade de formar 
filme, fibras e gel, têm sido utilizada em diversas áreas da indústria, como agente de 
retenção de umidade, bactericida e também como veículo. Através da reação da O-
CMQTS com aldeídos aromáticos, é possível obter derivados com características 
anfifílicas de melhores propriedades. O objetivo do estudo foi verificar o efeito de 
filmes de O-CMQTS, Filme 1 (2-COOH-BzCMQTS), Filme 2 (4-OH-BzCMQTS) e Filme 3 

(4-CH3O-BzCMQTS), sobre o crescimento microbiano. Foi realizada a determinação 
da atividade antimicrobiana através da diluição em ágar. Os filmes foram analisados 
nas concentrações de 1, 2 e 4%, quanto a sua ação “protetora” através da contagem 
total de bactérias (UCF/mL). As análises físico-químicas foram realizadas pela 
metodologia do Instituto Adolf Lutz para queijos. Foi realizada a avaliação do 
crescimento de bolores através do isolamento e identificação do fungo Penicillium 
camemberti. A análise do crescimento do fungo foi realizada através do seu raio de 
crescimento na placa, em diferentes concentrações. A análise da viabilidade do 
inóculo foi avaliada em diferentes temperaturas de conservação, por 49 dias. Os 
resultados da determinação da concentração inibitória mínima, mostraram que 
somente o Filme 3 apresentou atividade antifúngica contra o Microsporum gypseum, 
enquanto, os demais filmes não foram capazes de inibir totalmente o crescimento de 
fungos e bactérias até a concentração máxima de 5000 µg/mL. Os filmes, quando 
testados como revestimento na superfície de queijos, apresentaram menor 
crescimento microbiano, quando comparado com o grupo controle, nas 
concentrações 2 e 4%. Não houveram alterações significativas nas análises físico-
químicas, com exceção do teor de umidade, que aumentou com o decorrer do 
tempo. Com relação a análise dos filmes como veículo, pôde ser observada a 
proliferação uniforme do fungo P. camemberti após 4 dias nas amostras de queijo, 
muito semelhante ao queijo Brie. Através da análise do raio de crescimento, foi 
possível verificar que os filmes são mais eficientes que a água, nas concentrações a 
0,75 e 1%, e, quando comparada a viabilidade do inóculo, foi possível verificar que 
com o uso do filme, o crescimento do fungo é maior que quando comparado ao 
grupo controle (água). Portanto, foi possível verificar que os filmes não são efetivos 
como revestimento antimicrobiano, porém, facilitam o crescimento de fungos, 
podendo ser utilizando como veículo e preservante de fungos.  
 
Palavras-chave: O-carboximetilquitosana; biofilme; atividade antimicrobiana; queijo; 
Penicillium camemberti 
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O-Carboxymethylchitosan (O-CMQTS), due to its physical-chemical and biological 
characteristics, low toxicity and biocompatibility, and its ability to form film, fibers and 
gels, has been used in several areas of industry, for example as a moisture retention 
agent, bactericide and vehicle. Through the reaction of O-CMQTS with aromatic 
aldehydes, it is possible to obtain derivatives with amphiphilic characteristics of the 
best properties. The aim of this study was to investigate the effect of O-CMQTS films, 
Film 1 (2-COOH-BzCMQTS), Film 2 (4-OH-BzCMQTS) and Film 3 (4-CH 3 O-
BzCMQTS) on microbial growth. Antimicrobial activity was determined by agar 
dilution. The films were analyzed for their “protective” action, at concentrations of 1, 2 
and 4%, by counting total bacteria (UCF/mL). The physical-chemical analyses were 
performed by the methodology of the Adolfo Lutz Institute for cheese. We assessed 
the growth of fungi by isolation and identification of the fungus Penicillium 
camemberti. Growth of the fungus was analyzed by its radius growth plate at different 
concentrations. The viability of the inoculum was evaluated at different storage 
temperatures, for 49 days. The results of determination of minimum inhibitory 
concentration showed that only Film 3 showed antifungal activity against 
Microsporum gypseum, while the other films were not able to completely inhibit the 
growth of fungi and bacteria at a maximum concentration of 5000/mL. The films, 
when tested as a coating on the surface of cheese, had lower microbial growth 
compared with the control group, at concentrations of 2 and 4%. There were no 
significant changes in the physico-chemical analyses, with the exception of moisture 
content, which increased with time. Regarding the analysis of the films as vehicle, 
uniform proliferation of the fungus P. camemberti was observed after 4 days in the 
cheese samples, which were very similar to Brie. Through analysis of the growth 
radius, it was verified that the films are more efficient than water at concentrations of 
0.75 and 1%, and comparison of the viability of the inoculum showed that with the 
use of film, the growth of the fungus is greater than in the control group. Therefore, it 
was verified that the films are not effective as antimicrobial coating, however, they 
facilitate the growth of fungi, and can be used as vehicle and preservative of fungi. 
 
Keywords: O-Carboxymethylchitosan; biofilm, antimicrobial activity; cheese; 
Penicillium camemberti 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A quitosana é um polímero derivado da quitina, um polissacarídeo natural 

obtido de exoesqueletos de invertebrados (FLORES et al., 2005), que apresenta 

vantagens em relação a outros polissacarídeos por ser biodegradável, biocompatível 

e atóxico (ZHU; YUAN; LU, 2007).  

O biopolímero quitosana vem atraindo a atenção de pesquisadores devido 

suas bioatividades antimicrobiana e antitumoral, além de atuar na modulação do 

sistema imune (KONG et al., 2008). Além disto, as características da quitosana 

contribuem para sua utilização como filmes finos, devido sua capacidade 

filmogênica, facilidade na formação de géis e boas propriedades mecânicas (ASSIS 

et al., 2002). A quitosana, em concentrações de 1 a 4%, possui ainda propriedade 

antifúngica, podendo ser um substituto dos atuais fungicidas, altamente nocivos ao 

ambiente e à saúde humana, prolongando assim a vida pós-colheita, minimizando a 

taxa de respiração e reduzindo a perda de água dos alimentos (BAUTISTA-BAÑOS 

et al., 2006).  

A modificação estrutural de biomoléculas pode aumentar suas atividades 

biológicas, como ocorre com a quitosana, em que as modificações químicas são 

executadas para aprimorar o polímero e modificar algumas propriedades tais como: 

a atividade antimicrobiana, a solubilidade e a capacidade de interação com outras 

substâncias (ABREU, 2006). 

Dentre as possíveis modificações da quitosana, a O-carboximetilquitosana (O-

CMQTS) é um derivado que apresenta como característica a solubilidade em água, 

e contém na sua estrutura grupos COOH e NH2. O aumento das suas aplicações é 

devido à característica anfótera, que confere à molécula a capacidade de ser mais 

eficiente que a quitosana na perturbação da membrana em condições ácidas, 

básicas e neutras. As forças responsáveis por esse comportamento são ligações de 

hidrogênio e interações hidrofóbicas em condições neutras, e interações 

eletrostáticas em condições ácidas ou básicas. Essas propriedades, fazem com que 

a O-CMQTS seja atualmente estudada com possibilidade de ser empregada na 

indústria de medicamentos, alimentos e materiais (ZHU et al., 2005). 
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Martins (2010), avaliou a atividade antimicrobiana de diversos derivados 

anfifílicos, os quais os que tiveram melhores resultados foram: 4-OH-BzCMQTS, 2-

COOH-BzCMQTS e 4-CH3O-BzCMQTS, onde apresentaram atividade 

antibacteriana contra cepas padrão de Staphylococcus aureus e cepas resistentes 

de isolados clínicos deste micro-organismo entre as concentrações de 300 a 5000 

µg/mL.  

Além disto, foram realizados alguns testes preliminares de citotoxicidade em 

células L929, dos derivados O-carboximetilquitosana e O-carboximetilquitosana-N-

benzil que mostraram outra vantagem destes polímeros, pois não apresentaram 

atividades citotóxicas (ROSA, 2008). Martins (2010), também verificou a 

citotoxicidade de derivados anfifílicos da O-carboximetilquitosana onde nenhum dos 

compostos testados apresentou citotoxicidade frente ao microcrustáceo Artemia 

salina até a concentração máxima testada de 1000 µg/mL. 

Através das características descritas acima vêm crescendo a atenção na 

preparação de filmes de derivados de quitosana com propriedades antimicrobianas.  

Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo avaliar a ação dos filmes 

derivados de O-carboximetilquitosana, são eles 4-OH-BzCMQTS, 2-COOH-

BzCMQTS e 4-CH3O-BzCMQTS, sobre o crescimento microbiano em amostras de 

queijo.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a ação de filmes elaborados à base de derivados anfifílicos de O-

carboximetilquitosana sobre o crescimento microbiano.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar a atividade antibacteriana dos filmes de derivados anfifílicos da O-

CMQTS; 

 Realizar contagem total de bactérias em amostras de queijo tipo prato 

tratados com derivados anfifílicos de O-CMQTS; 

 Realizar análise físico-química em amostras de queijo tipo prato tratados com 

derivados anfifílicos de O-CMQTS; 

 Avaliar o crescimento do fungo Penicillium camemberti em diferentes 

concentrações dos derivados anfifílicos de O-CMQTS, na superfície de 

queijos de massa mole, tipo Brie; 

 Avaliar a viabilidade do inóculo contendo o fungo Penicillium camemberti  com 

os filmes derivados de O-CMQTS, em diferentes temperaturas de 

armazenamento, em Ágar Sabouraud.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1 Polímeros 

 

Os polímeros são compostos químicos de elevada massa molecular, 

resultantes de reações químicas de polimerização. Tratam-se de macromoléculas 

formadas a partir de unidades estruturais menores (os monômeros). Os polímeros 

naturais estão entre os mais utilizados no setor industrial devido às suas diversas 

aplicações, funcionalidades e propriedades biodegradáveis e biocompatíveis (RIOS, 

2006). Estes polímeros podem ser classificados de acordo com sua solubilidade, 

sendo assim denominados de polímeros hidrofóbicos e polímeros solúveis em água 

(FRANCHETTI; MARCONATO, 2006).  

 

3.1.1 Quitina e Quitosana 

 

A quitina é o biopolímero mais abundante da natureza cuja estrutura primária 

é formada pelo dissacarídeo constituído por unidades de 2-acetamido-2-desoxi-D-

glicopiranose (GlcNAc) e 2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose (GlcN) unidas por 

ligações glicosídicas β(1-4) (Figura 1) (CAMPAÑA-FILHO et al., 2007). É uma fibra 

animal, proveniente da carapaça de crustáceos, que tem sido comprovada como não 

tóxica e biodegradável (GUERRA-SANCHÉZ et al., 2009).  

 

Figura 1. Representação da estrutura química da Quitina, onde n é o grau médio de 

polimerização (CAMPANA-FILHO et al., 2007). 
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O processo de extração de quitina a partir da carapaça de crustáceos envolve 

tratamentos químicos sequenciais, destinados a eliminar as substâncias que as 

acompanham. Portanto, são eliminados nesta etapa as proteínas, carbonatos, 

fosfato de cálcio e magnésio e pigmentos contidos na biomassa.  Para a extração da 

quitina, geralmente os procedimentos mais utilizados são as soluções ácidas na 

desmineralização, quem tem por finalidade a eliminação dos sais minerais e de 

soluções alcalinas na etapa de desproteinização, o que resulta na eliminação das 

proteínas. Em geral, a eliminação dos pigmentos ocorre via extração por solventes 

orgânicos (SAGHEER et al., 2009). 

Todavia, as modificações químicas da quitina são difíceis, devido à baixa 

solubilidade e reações em condições heterogêneas, dificultando a substituição 

regioseletiva e sua degradação parcial (KURITA, 1998).  

A principal reação de derivatização da quitina é a desacetilação, hidrólise dos 

grupos acetamida da maioria (>50%) das unidades de N-acetilglicosamina, que 

resulta no polímero quitosana, o qual pode ser definido como um copolímero de 

glicosamina e N-acetilglicosamina e composição variável em função do grau de 

desacetilação residual (Figura 2). Sendo assim, os polímeros diferem quanto a à 

proporção relativa dessas unidades e quanto à solubilidade (CAMPAÑA-FILHO, 

2003).  

 

Figura 2. Representação idealizada da estrutura química da Quitosana, onde n é o    

grau de polimerização (CAMPANA-FILHO et al., 2007). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na estrutura da quitina, que é insolúvel na maioria dos solventes, predominam 

unidades de 2-acetamido-2-deoxi-D-glicopiranose enquanto a quitosana, que é 

predominantemente formada por unidades de 2-amino-2-deoxi-D-glicopiranose, é 
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solúvel em soluções aquosas diluídas de ácidos orgânicos e inorgânicos (GOOSEN, 

1996).  

A quitosana quimicamente é um biopolímero de alto peso molecular e tem 

sido bastante pesquisada, uma vez que trata-se de um aminopolissacarídeo que 

apresenta importantes propriedades estruturais como a biodegrabilidade, 

biocompatibilidade aos tecidos e a bioatividade. Suas propriedades incluem a 

formação de polioxisais e filmes e quelação de íons metálicos, devido altas 

porcentagens de nitrogênio (cerca de 6,89%) e características estruturais ópticas, 

além disso, seu grupamento amino livre a torna apta à aplicação em diversas áreas 

(KUMAR, 2000). 

 

3.1.1.1 Quitosana e suas aplicações 

 

A quitosana possui diversas aplicações industriais, na área de biomateriais, 

alimentos, cosméticos, e medicamentos, devido às atividades biológicas que podem 

exercer, além de suas propriedades físico-químicas, entre elas, aumento de 

viscosidade, formação de gel e propriedades formadoras de filme (BERGER et al., 

2004).   

Em relação a viscosidade, foi observado que quanto maior a viscosidade, 

menor a temperatura e maior a energia de ativação dos filmes. Os filmes de 

quitosana são bastante flexíveis, e podem ser usados como pacotes biodegradáveis, 

ou como suporte para filmes contendo agentes antimicrobianos (BÉGIN; 

CALSTEREN, 1999).  

O NIQFAR (Núcleo de Investigações Químico-Farmacêuticas), da UNIVALI, 

através de seu grupo de pesquisa vem realizando diversos estudos relacionados à 

obtenção, caracterização e aplicações da QTS, QTN e seus derivados, entre elas: o 

uso de QTS e QTN como suporte cromatográfico na separação de flavonóides 

(RODRIGUES et al., 2000); utilização do complexo QTS-Fe como ligante de fosfato 

no tratamento da hiperfosfatemia (BURGER et al., 2001); como possível agente de 

purificação na remoção de fosfato da água (FAGUNDES; BERNARDI; RODRIGUES, 

2001); como adsorvente de cromato (ZIMMERMANN et al., 2010); entre  outros. 

Derivados da QTS tem sido estudados quanto à sua caracterização físico-química e 
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sua propriedade de formação de filme através de ensaios com alimentos, como a 

maçã (MIRANDA et al., 2003; MIRANDA et al., 2006).   

Dentre as diversas aplicações, a quitosana é utilizada ainda como agente 

imobilizador para liberação controlada de medicamentos; antioxidante,  auxiliar na 

redução de peso em tratamentos de obesidade, através da captura das gorduras 

contidas nos alimentos; regenerador de ferimentos; antiácido; auxiliar no controle da 

pressão arterial; regenerador da estrutura óssea; redutor do nível de ácido úrico; 

redutor do colesterol; bactericida e antiviral; inibidor da formação de biofilme 

bacteriano; incrementador da absorção de cálcio pelo organismo, além de ser 

utilizado como matéria-prima de membranas artificiais (CRAVEIRO et al., 1999).  

Além das aplicações descritas acima, a quitosana, por ser uma fibra solúvel, 

retarda o esvaziamento gástrico com o aumento da viscosidade do conteúdo 

gastrintestinal, provocado pelo gel formado a partir da solubilização da fibra, 

diminuindo deste modo a absorção de glicose no processo da digestão e reduzindo 

a necessidade de insulina, em alguns pacientes com Diabetes mellitus (MIURA; 

USAMI, 1995).  

Recentemente vários estudos têm sido publicados caracterizando a quitosana 

como protetor de alimentos, através de sua capacidade formadora de filme. E, como 

a quitosana constitui-se de fibras não digeríveis, não apresenta, portanto valor 

calórico, independentemente da quantidade ingerida, o que é mais um atrativo para 

a indústria alimentar, que busca por substâncias naturais que possam funcionar 

como preservantes (DUTTA et al., 2009). Ela tem sido usada para manter a 

qualidade no pós-colheita de frutas e vegetais tais como manga (CHIEN et al., 

2007a), pitaia (CHIEN et al., 2007b), citrus (CHIEN et al., 2007c), pêssego, pêra e 

kiwi (DU et al., 1997), morango (EL GHAOUTH et al., 1991), tomates (EL GHAOUTH 

et al., 1992), maçãs (IPPOLITO et al., 2000) e lichia (JIANG; LI, 2001). Ainda em 

filmes ela tem o potencial de prolongar a vida de prateleira de frutas como morango, 

pêra e uva de  mesa (ROMANAZZI et al., 2003).  

O uso de filmes e revestimentos comestíveis nos alimentos têm diversos 

objetivos, dos quais os mais importantes são: reduzir a perda de umidade, controlar 

a permeabilidade aos gases, controlar a atividade microbiana, preservar a 

integridade estrutural dos produtos e possibilitar liberação gradual do sabor e de 

antioxidantes em alimentos (ARVANITOYANNIS; PSOMIADOU; NAKAYAMA, 1996).  
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Alguns fatores podem afetar a efetividade e a qualidade do revestimento, 

como as características do antimicrobiano (solubilidade e tamanho da molécula) e 

do alimento, condições de estocagem e distribuição (tempo e temperatura), método 

de preparo do filme (extrusão ou casting) e interação entre antimicrobiano e 

polímero (DAWSON et al., 2003). 

No Brasil, o uso de aditivos alimentares é norteado pelo Ministério da Saúde e 

regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

considerando aditivo alimentar qualquer ingrediente adicionado intencionalmente 

aos alimentos, sem propósito de nutrir, porém, com o objetivo de modificar as 

características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, durante a fabricação, 

processamento, preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, 

armazenagem, transporte ou manipulação de um alimento, de acordo com as 

diretrizes preconizadas pela Portaria nº 540 (BRASIL, 1997). De acordo com esta 

mesma portaria os aditivos químicos são classificados quanto à função: os agentes 

conservantes são substâncias que têm a finalidade de impossibilitar ou atrasar a 

deterioração microbiana ou enzimática dos alimentos. A quitosana apresenta-se 

compatível com esta definição, considerando suas propriedades físico-químicas e o 

reconhecido potencial antimicrobiano e antioxidante. 

Outros trabalhos avaliam o efeito combinado da ação dos agentes 

antimicrobianos, antioxidantes, nutrientes, corantes e flavorizantes, quando 

adicionados nos filmes elaborados a partir da quitosana (PARK et al., 2004).  

O mecanismo de ação antioxidante da quitosana é atribuído à sua capacidade 

de quelar íons metálicos, tais como o ferro e cobre, sendo assim a quitosana é 

também um promissor agente de controle do escurecimento enzimático em frutos e 

vegetais, visto que a polifenoloxidase, enzima responsável por este fenômeno, 

possui cobre no seu centro ativo e funciona como oxidase de função mista. No caso 

dos vegetais, poder-se-ia sugerir, assim, o uso da quitosana como biofilme de 

revestimento, visto que esta agiria como fator de duplo impacto haja vista sua 

habilidade de bloquear dois componentes essenciais à reação: o oxigênio 

(atmosfera modificada) e a própria enzima. Ressalta-se que neste caso este método 

de preservação seria eficaz somente no início do processo uma vez que a formação 

da quinona é dependente do oxigênio e da polifenoloxidase, porém, uma vez 
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formadas, as reações subsequentes ocorrem espontaneamente sem a dependência 

destes elementos para formação de melanina (ASSIS; LEONI, 2003).  

Chen et al. (1996), incorporaram conservantes de alimentos, tais como: 

sorbato de potássio e benzoato de sódio em filmes de quitosana e compararam o 

efeito inibidor dessa matriz no crescimento de micro-organismos.  

Estaca-Gomez et al. (2011),  relataram que um filme comestível de quitosana 

com gelatina, em conjunto com a alta pressão de refrigeração, reduziram o 

crescimento microbiano em sardinha defumada fria em comparação com amostras 

não revestidas. Produtos do mar são mais perecíveis que frango ou carne vermelha, 

pois contêm quantidades relativamente grandes de aminoácidos livres e bases 

azotadas voláteis em comparação com outras carnes. Durante o armazenamento, a 

qualidade do peixe é rapidamente reduzida com reações químicas e enzimáticas 

que podem levar à perda inicial de frescura, enquanto a contaminação 

microbiológica produz o fim da vida útil de prateleira. A crescente demanda por alta 

qualidade de frutos do mar frescos tem intensificado a busca de novos métodos e 

tecnologias para uma melhor preservação dos peixes. Uma das possibilidades e não 

muito explorada, é a aplicação de uma película comestível ou de revestimento, em 

combinação com outros produtos que gerem stress microbiano, no músculo fresco 

do peixe  

Lee et al. (2004), relataram que o uso de nisina e quitosana pode melhorar a 

estabilidade microbiana em suco de laranja e em leite, quando armazenados a 10 

°C. A nisina é a bacteriocina mais conhecida e única reconhecida como um agente 

preservativo biologicamente seguro pela FAO (Food and Agriculture Organization) 

para uso em alimentos, e inibe um largo espectro de bactérias gram-positivas, e 

quando combinada com agentes quelantes, pode também ser efetiva contra alguns 

micro-organismos gram-negativos (CAGRI et al., 2004). 

Um outro estudo avaliou a quitosana associada a N-halamina como agente 

antimicrobiano, onde este composto foi colado sobre a quitosana por uma reação de 

abertura do anel. As películas mostraram uma boa eficácia contra Staphylococcus 

aureus (ATCC 6538) e Escherichia coli (ATCC 43895), com reduções de log de 7.4 e 

7.5 entre 10 e 5 minutos de tempo de contato, respectivamente (RONG et al., 2013). 

Esses filmes podem servir como potenciais materiais para embalagens de 

alimentos e aplicações biomédicas. 
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Outro modo de aplicação da quitosana é através da formação de complexos 

com metais pesados, como demonstraram Wang et al. (2004), que observaram o 

aumento da atividade antimicrobiana deste complexo em relação à Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Corynebacterium sp., Staphylococcus 

epidermidis, Enterococcus faecalis, Candida albicans e Candida parapsilosis. De 

acordo com os autores, a quelação com o íon Zn fortalece as cargas positivas do 

grupo amino da quitosana, o que facilita a interação destas cargas com 

componentes aniônicos da superfície celular, e consequentemente o efeito 

antimicrobiano.  

Outro aspecto importante é que a quitosana comercial é solúvel em valores 

de pH ácido, o que pode gerar reações com a superfície revestida, causando 

alterações no produto. Portanto, para caracterizar esta atividade antimicrobiana 

fatores na própria molécula de quitosana vêm sendo estudados, como os efeitos do 

peso molecular, grau de desacetilação, solventes e pH. Em estudos realizados com 

os micro-organismos Escherichia coli e Staphylococcus aureus, verificou-se que 

quando há aumento no grau de substituição por grupo amino quartenário e 

diminuição do peso molecular de derivados da carboximetilquitosana, ocorre um 

aumento na ação antimicrobiana. Sendo assim, mudanças estruturais introduzidas 

na cadeia da quitosana já processada, como o derivado N-carboximetilquitosana ou 

alterações na sequência de desacetilação, podem gerar produtos solúveis em pH 

neutro. A síntese de derivados hidrossolúveis em condições neutras, como a N-

carboximetilquitosana (N-CMQTS) (Figura 3) ou a O-carboximetilquitosana, amplia o 

leque de aplicações desse polímero (SUN et al., 2006).  

 

Figura 3. Representação da estrutura química da N-Carboximetilquitosana (N-CMQTS). 
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 Le Tien e colaboradores (2003), descreveram a N-acilação da quitosana com 

cloretos de ácidos graxos, a fim de aumentar a hidrofobicidade no polímero, 

podendo ser utilizado como matriz em sistemas de liberação controlada de 

compostos ativos. A característica hidrofóbica da quitosana que sofreu N-acilação 

conferiu à molécula a capacidade de diminuir a velocidade de liberação, otimizando 

sua atividade. 

Verificou-se também a ação antibacteriana de derivados N-acilados, com 

diferentes graus de N-acetilação, in vitro, com bactérias gram-positivas e gram-

negativas. Foi observado que as quitosanas N-aciladas com baixo grau de N-

acetilação apresentaram efeito inibitório sobre o crescimento das bactérias gram-

negativas e gram-positivas, devido à sua interação com a célula bacteriana (HU et 

al., 2007).  

 

3.1.1.2 Atividade Antimicrobiana 

 

Dentre as inúmeras características que distinguem a quitina e a quitosana dos 

demais polissacarídeos, destaca-se a atividade antimicrobiana. Esses polímeros 

provocam a inibição do crescimento de microrganismos, como Escherichia coli, 

Fusarium, Alternaria, Helminthosporium, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas 

aeruginosa, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus 

aureus, Streptococcus faecalis, Shigella dysenteriae, Aeromonas hydrophila, 

Salmonella typhimurium, Bacillus cereus, Coiliforms, Vibrio sp, Agrobacterium 

tumefaciens, Pseudomonas michiganence, Erwinia sp., Micrococcus cinerea, 

Fusarium oxysporum, Drechslera sorokiniana, Micronectriella nivalis, Procularia 

oryzae, Rhizoctonia solani, Tricophyton equinum e Candida. Alguns pesquisadores 

sugerem que a atividade antimicrobiana da quitosana se deve aos seus grupos 

amínicos que, uma vez em contato com os fluidos fisiológicos, provavelmente são 

protonados e se ligam a grupos aniônicos desses microrganismos, resultando na 

aglutinação das células microbianas e inibição do crescimento (HAMLYN; SCHMIDT, 

1994; KUMAR, 2000). No entanto, o mecanismo de ação da quitosana sobre os 

micro-organismos não está completamente elucidado, mas várias propostas são 

sugeridas. Contudo, sabe-se que esta ação sofre influência de fatores intrínsecos e 

extrínsecos (COSTA SILVA; SANTOS; FERREIRA, 2006). 
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Nos últimos anos, muitos estudos envolvendo a aplicação da quitosana no 

intuito de evitar ou retardar a deterioração microbiana de alimentos tiveram 

resultados promissores, pois este biopolímero pode interferir diretamente no 

crescimento de vários fungos fitopatógenos e bactérias, apresentando efeito 

fungiostático e/ou fungicida, e bacteriostático e/ou bactericida. Autores relatam que a 

quitosana pode induzir mudanças morfológicas, alterações estruturais e 

desorganização molecular em fungos (RABEA et al., 2003).  

Em 2006, Juneja e colaboradores demonstraram que a adição de quitosana 

(concentração 3% p/p), em carne bovina e de peru cozidos, foi eficiente para reduzir, 

significativamente, o risco potencial de germinação de esporos de Clostridium 

perfrigens durante a etapa de resfriamento de 54,4 à 7,2 ºC, por até 18 h. 

Outro estudo, avaliando a atividade antimicrobiana envolveu microesferas de 

quitosana contra bactérias Gram-negativas, onde verificou-se a interação hidrofóbica 

entre as microesferas e os fosfolipídios da membrana citoplasmática dos micro-

organismo em estudo, causando sua morte celular (KONG et al., 2008).  

Estudos mostram que a formação de complexos polieletrolíticos está 

relacionada com a atividade antimicrobiana da quitosana, uma vez que os grupos 

amino-protonados se ligam seletivamente à superfície celular, alterando assim a 

atividade celular e a permeabilidade da membrana, ocasionando a perda de 

componentes intracelulares e por consequência a inibição microbiana (BAUTISTA-

BAÑOS et al., 2004).  

Alguns pesquisadores sugeriram que o mecanismo da atividade 

antimicrobiana da quitosana está relacionado às propriedades físico-químicas das 

dipersões, concentração utilizada e tempo de exposição (BAUTISTA-BAÑOS et al., 

2004).  

Neste contexto, a eficácia antimicrobiana, in vitro, da quitosana em soluções 

aquosas e lipídicas foi testada com o intuito de produzir formulações com ações 

mais efetivas na redução do número de micro-organismos. Um estudo observou que 

a quitosana com peso molecular de 8,7 x 104 g/mol, alto grau de desacetilação e 

baixa viscosidade, apresentou melhor atividade antimicrobiana e que as formulações 

sem quitosana aumentaram o número de micro-organismos. Verificou-se, também, 

que a quitosana com alto peso molecular, alto grau de desacetilação e baixa 

viscosidade apresentou maior atividade antimicrobiana, sobre P. aeruginosa, em 
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comparação a uma quitosana com características opostas. Portanto, estes 

resultados favorecem o uso da quitosana como agente antimicrobiano (JUMAA; 

FURKERT; MULLER, 2002). 

Pesquisas revelam que a atividade antimicrobiana pode estar relacionada 

com a massa molecular do polímero e com o tipo de bactéria, pois  constatou-se, 

que contra bactérias Gram-positivas quanto maior a massa molecular do polímero 

maior a atividade antimicrobiana, enquanto que, para bactérias Gram-negativas, 

quanto menor a massa molecular, maior o potencial antimicrobiano. Nas Gram-

positivas, a hipótese é que a quitosana de alta massa molecular forma filmes ao 

redor da célula que acabam por inibir a absorção de nutrientes, enquanto a de baixa 

massa molecular penetra mais facilmente em bactérias Gram-negativas, ligando-se 

ao DNA e impedindo a transcrição e tradução, consequentemente causando 

distúrbios no metabolismo celular (HELANDER et al., 2001).  

Um estudo, realizado in vitro, avaliou a ação antibacteriana da quitosana e da 

carboximetilquitosana com diferentes pesos moleculares sobre a E.coli, onde, foi 

observado que quanto maior o peso molecular, maior a ação bactericida. Porém, 

quando o peso molecular excedeu 9,16 x 104 g/mol, os grupos amino da quitosana 

em grande quantidade, promoveram uma forte ligação dos hidrogênios 

intramoleculares, impedindo a fixação da quitosana à superfície bacteriana e 

diminuindo, então, o efeito bactericida. Constatou-se também que quanto maior o 

grau de desacetilação, maior a ação antimicrobiana do biopolímero, devido ao 

aumento da concentração de grupos NH2 protonados, que podem se ligar à 

superfície bacteriana (LIU et al., 2001). 

Liu et al. (2001), verificaram também que, quanto maior a concentração da 

quitosana, maior a ação antimicrobiana da mesma. Diante disso, demonstrou-se o 

mecanismo de ação da quitosana em diferentes concentrações em solução. Em 

baixa concentração, a quitosana se liga à carga negativa da superfície bacteriana, 

perturbando a atividade de membrana celular e propiciando a saída dos 

componentes intracelulares. Em alta concentração, a quitosana se adicionana à 

membrana da superfície bacteriana, impedindo a transferência dos íons através da 

membrana celular, tendo como consequência a morte bacteriana. Portanto, essa 

ação sobre as bactérias depende do peso molecular, grau de desacetilação e da 

concentração de NH2 protonado em solução. 
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3.1.1.3 Toxicidade 

 

A quitosana é benéfica e segura para o consumo humano, e tem sido utilizada 

em numerosas aplicações na indústria de medicamentos e alimentos. Na indústria 

alimentícia, o maior destaque se deve à utilização da quitosana como alimento 

funcional e potente auxiliar na perda de peso e redução do colesterol. É 

reconhecidamente segura e não-tóxica ao ser humano, podendo-se apontar que a 

dose utilizada em humanos é sempre menor que aquela utilizada em animais. A 

toxicidade da quitosana, DL50 de 16 g/kg em ratos, é evidenciada apenas quando 

esta é empregada como suplemento alimentar por longos períodos de tempo e está 

relacionada com o bloqueio da absorção de cálcio e vitaminas lipossolúveis, 

podendo acarretar disfunções ósseas, deficiência vitamínica e retardo do 

crescimento (ZHENG; ZHU, 2003). 

 

3.1.2 O-Carboximetilquitosana 

 

Os polissacarídeos podem apresentar cadeias neutras ou conter cargas. 

Quando há presença de cargas nas cadeias, estes são denominados polieletrólitos, 

termo que se refere a polímeros que, em solvente polar adequado, apresentam 

cargas positivas como a quitosana, negativas como a carboximetilcelulose, ou 

cargas positivas e negativas, como a carboximetilquitosana.  

Os grupos amino da quitosana são protonados em extensão razoável quando 

pH = pKa = 6,5 (ABREU, 2006), o que permite a solubilização da quitosana apenas 

em soluções diluídas de ácido. Portanto, para que se supere o fato da quitosana ser 

solúvel apenas em soluções com pHs inferiores a 6,5, vários derivados de quitosana 

tëm sido sintetizados, sendo CMQTS de grande relevância (GUO, 2005). 

Vários estudos vêm sendo realizados para síntese de derivados de quitosana 

solúveis em água, através de técnicas de alterações químicas diversas (CHEN; 

PARK, 2003). Entre os derivados de quitosana solúveis em água, a O-

carboximetilquitosana é um derivado de éter anfótero, que contém grupos COOH e 

grupos NH2 na molécula. A O-CMQTS, é um derivado biocompatível da quitosana no 

qual o grupamento O-hidroxila é substituído por um grupamento carboximetil em 

cada monômero, através da formação de uma ligação éter (Figura 4). Essas 



28 
 

 

modificações estruturais podem apresentar novas propriedades químicas e físicas 

para o polímero (ZHU et al., 2005).  

 

Figura 4. Representação da O-carboximetilação da quitosana (ABREU, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.1 Aplicações de O-Carboximetilquitosana 

 

As aplicações de O-CMQTS está associada a sua característica anfótera, 

que, confere à molécula a capacidade de ser mais eficiente que a quitosana na 

perturbação de membrana em condições ácidas, básicas e neutras. As forças 

responsáveis por esse comportamento são, em condições neutras, ligações de 

hidrogênio e interações hidrofóbicas e, em condições ácidas ou básicas, interações 

eletrostáticas (ZHU et al., 2005). Além disso, deve-se considerar suas características 

físicas e biológicas e sua biocompatibilidade e habilidade de formar filme, fibras e 
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gel, que fazem com que a O-CMQTS tenha sido usada extensivamente em 

diferentes áreas como um agente de retenção de umidade, bactericida e como um 

elemento no sistema de liberação controlada de compostos ativos (CHEN et al., 

2004).  

Chen, Du e Zeng (2003), analisaram as propriedades de absorção e retenção 

de umidade da carboximetilquitosana, relacionando-as com a sua estrutura 

molecular. Percebeu-se uma grande relação entre essas características e o seu grau 

de desacetilação e de substituição, visto que as ligações de hidrogênio presentes 

desempenham um importante papel nas propriedades de absorção e retenção de 

umidade. 

A O-CMQTS se comporta como um polieletrólito fraco e pode sofrer 

agregação em soluções aquosas neutras, já que neste meio, os grupos amino não 

são protonados e a maior parte dos grupos carboxílicos não está dissociado, o que 

não permite uma interação eficiente com as moléculas de água, que são altamente 

polares, o que favorece a interação entre as cadeias poliméricas (ZHU et al., 2006). 

Portanto, a ligação intermolecular da O-CMQTS é a principal força responsável pela 

agregação em solução.  

Liu e colaboradores (2007), sintetizaram novos derivados hidrofóbicos pela 

ligação dos grupamentos amino da O-CMQTS com ácido linoléico, investigando o 

potencial das nanopartículas formadas na liberação de composto ativo, que se 

mostraram estáveis e proporcionaram uma liberação lenta do composto ativo, que 

pode ser controlada pela alteração do pH do meio. 

Os derivados hidrofóbicos da quitosana e da O-CMQTS, contendo grupos 

aromáticos e alifáticos, estão sendo utilizados para solubilização de fármacos pouco 

solúveis (ROSA, 2008), imobilização de enzimas (TAN et al., 2008), preparação de 

comprimidos para liberação de fármacos pouco solúveis (LARGURA, 2009; LE TIEN 

et al., 2003) e preparação de nanopartículas para liberação de fármacos 

antitumorais (LIU et al., 2007).  

Seyfarth et al. (2008), realizaram um comparativo da atividade antifúngica da 

quitosana e de derivados carboximetilados. O cloridrato de quitosana de baixo e alto 

peso molecular solúvel em água, a carboximetilquitosana, o oligossacarídeo de 

quitosana e a N-acetil-D-glucosamina foram analisados contra os seguintes 

microorganismos: C. albicans, C. krusei e C. glabrata. Todas as espécies foram 
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inibidas, porém a C. albicans e a C. krusei foram as mais sensíveis. Sendo que, 

apenas os cloridratos de quitosana mostraram um efeito antifúngico dose 

dependente. Além disso, a carboximetilquitosana, oligossacarídeo da quitosana e a 

N-acetil-D-glucosamina apresentaram atividade fraca ou nenhuma atividade 

antifúngica.  

Um estudo avaliou a presença de sorbato em filmes comestíveis formulados 

com carboximetilcelulose e glicerol, onde proporcionou maior flexibilidade das 

películas. Os resultados deste estudo mostraram que o uso de um revestimento 

antimicrobiano formado de sorbato de potássio e carboximetilcelulose é uma 

alternativa viável para controlar o crescimento de fungos em pistache, porque o 

crescimento de A. parasiticus (PTCC-5286), A. parasiticus (PTCC-5018) e A. flavus 

(PTCC-5004), foi substancialmente inibida pela aplicação de sorbato de potássio. O 

crescimento de fungos em pistache revestidos com filmes comestíveis de 

carboximetilcelulose sem sorbato de potássio, foi relativamente inibida devido à 

redução do nível de oxigênio, sendo assim, o sorbato de potássio em conjunto com 

a carboximetilcelulose é um agente promissor no conceito de filmes e revestimentos 

comestíveis sem conservantes para manter a qualidade dos alimentos, a fim de ser 

mais seguro (SAYANJALI; GHANBARZADEH; GHIASSIFAR, 2011). 

 

3.1.2.2 Toxicidade 

 

A segurança dos derivados carboximetilados foram avaliados em estudos 

com animais. Ramesh, Viswanatha e Tharanathan (2004), avaliaram a segurança da 

N-O-CMTQS em ratos albinos, analisando possíveis mudanças no peso corporal, 

peso dos órgãos vitais, parâmetros hematológicos e histopatológicos. O polímero 

mostrou-se biocompatível, não alterando qualquer característica estudada. Lopes e 

colaboradores (2005), avaliaram a toxicidade aguda oral (dose única) da N-O-

CMQTS. No estudo não foram encontrados alterações ou danos atribuídos à 

administração da N-CMQTS. Quanto a sobrevivência dos animais o autores 

obtiveram 100% em doses de 200 mg/kg, o que indica que o derivado pode ser 

considerado como “sem classificação” quanto a toxicidade.  
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3.1.3 Derivados Anfifílicos 

 

Polímeros anfifílicos são constituídos de uma cadeia hidrofílica e alguns 

substituintes hidrofóbicos inseridos, que podem se encontrar distribuídos nas 

extremidades ou de forma aleatória ao longo da cadeia polimérica (PEIT-AGNELY; 

ILIOPOULOS; ZANA, 2000). Em meio aquoso, a porção hidrofílica é responsável 

pela hidratação dos polímeros, enquanto que as porções hidrofóbicas minimizam 

seu contato com a água através da reação de auto-agregação (ESQUENET et al., 

2004). 

Para explicar a obtenção de derivados solúveis com diferentes posições dos 

grupos carboximetil deve-se considerar as diferentes reatividades dos grupos –OH e 

–NH2. O grupo –OH alcóolico é um nucleófilo mais fraco que o –NH2 e, portanto, 

para que a reação que dá origem a O-CMQTS ocorra, em extensão razoável, é 

necessário que estes grupos sejam ativados com o uso de um álcali, mais 

comumente o hidróxido de sódio (NaOH). Deve-se considerar ainda, que o grupo –

NH2 quando protonado (NH3
+) torna-se desativado como nucleófilo (BAUMANN; 

FAUST, 2001). 

A síntese de derivados da quitosana, com características anfifílicas, pode 

possibilitar o aumento da solubilidade em água de fármacos pouco solúveis, além de 

reduzir a toxicidade dos mesmos. Os polissacarídeos hidrofobicamente modificados, 

com caráter anfifílico, têm sido muito utilizados como veículo, devido à 

biocompatibilidade, biodegrabilidade e baixa toxicidade (HENNI-SILHAI et al., 2007).  

Derivados da quitosana também têm sido preparados com o objetivo de 

aplicação como antimicrobiano. Novos derivados da O-CMQTS foram sintetizados 

através da reação com aldeídos aromáticos, formando bases de Schiff. A atividade 

antifúngica dos derivados foi comprovada contra Valsa mali, Alternaria solani e 

Fusarium oxysporium f. sp. vasinfectum, sendo que os derivados obtidos 

apresentaram melhor atividade que a quitosana e O-CMQTS (GUO et al., 2005). 

Outros apresentaram atividade inseticida, contra larvas de Spodoptera littoralis, e 

antifúngica contra Botrystis cinérea e Pyricularia grisea, como os derivados N-alquil e 

N-benzilquitosana, sendo que os derivados contendo grupos nitro foram os mais 

ativos (RABEA et al., 2005).  
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3.2 Revestimentos e queijo 

 

A percepção do impacto que as embalagens sintéticas causam ao meio 

ambiente e a demanda dos consumidores por alimentos industrializados, faz crescer 

as pesquisas para desenvolvimento de embalagens a partir de produtos 

biodegradáveis, comestíveis ou não, que possam aumentar a qualidade do produto 

e diminuir a contaminação microbiana e ao mesmo tempo, ser ecologicamente 

correto. O uso de compostos antimicrobianos naturais, representa uma alternativa 

tecnológica interessante, pois podem iniber o crescimento de patógenos comuns em 

alimentos, como: Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Salmonella sp., entre 

outros (BITTANTE; BOVO; OLIVEIRA, 2012).  

Existe um número restrito de matrizes que podem ser utilizadas na 

composição de filmes antimicrobianos, sendo os principais os polissacarídeos como 

quitosana, alginato, k-carragena, éter de celulose, amidos e derivados. Porém, 

outras matrizes também vem sendo amplamente estudada como proteínas, glúten, 

soja, zeína, gelatina, proteínas do leite e do soro e caseína. Estes materiais 

oferecem a possibilidade de obtenção de filmes finos e revestimentos para cobrir os 

alimentos frescos ou transformados para estender sua vida útil (JOERGER, 2007). 

Como a quitosana é um polímero biodegradável natural e não-tóxico, 

comercialmente disponível, tem sido empregado em uma variedade de aplicações 

na indústria alimentar como um novo material de embalagem comestível para 

controlar a qualidade do alimento, que pode formar películas transparentes. Misturar 

a quitosana com outros polímeros naturais resulta em películas e revestimentos com 

boas propriedades mecânicas, sem toxicidade, relativamente mais hidrofóbica que 

pode proporcionar maior barreira à umidade e resistência à água. Muitos 

pesquisadores estudaram diferentes propriedades da quitosana e misturas de 

quitosana (permeabilidade ao vapor de preparação, física, mecânica, reologia, água 

e propriedades antimicrobianas) e os resultados mostram que são extremamente 

promissores para a preparação de filmes ativos de base biológica e podem ser úteis 

para preservar e prolongar a vida de prateleira dos alimentos (ELSABEE; ABDOU, 

2013). 

O filme biodegradável é uma película fina à base de material biológico, que 

pode agir como uma barreira a elementos externos como umidade e gases, 
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conferindo maior proteção ao produto revestido e aumentando assim seu 

armazenamento. Entre as propriedades funcionais dos filmes biodegradáveis podem 

ainda ser mencionados o transporte de gases (O2 e CO2) e de solutos; a retenção de 

compostos aromáticos e o transporte e a incorporação de aditivos alimentícios, tais 

como, nutrientes, aromas, pigmentos ou agentes antioxidantes e antimicrobianos 

(MAIA; PORTE; SOUZA, 2000). 

Baseado na concentração inibitória mínima obtida, revestimentos de 

quitosana contendo 0,50 mg/mL do antimicótico natamicina foram aplicados em 

amostras de um tipo de queijo duro (SaloioTM) e a sua vida de prateleira foi avaliada. 

A incorporação de natamicina em filmes à base de quitosana pode atuar como uma 

medida adicional de segurança pós-processamento, uma vez que o efeito inibitório 

sobre o crescimento microbiano de ambos os componentes (natamicina e da 

quitosana) é esperado para proporcionar proteção contra um largo espectro de 

micro-organismos. A liberação controlada de natamicina a partir do filme de 

quitosana  resolve a limitação da perda rápida de natamicina quando aplicados 

diretamente sobre a superfície do queijo (FAJARDO et al., 2010). 

Di Pierro e colaboradores (2011), avaliaram a eficácia do filme de quitosana 

associada a soro de proteína do leite como agente antimicrobiano em queijo Ricota, 

ondem o revestimento prolongou a vida de prateleira  do produto embalado em 

atmosfera modificada (40% CO2 / 60% N2). O limite de aceitabilidade microbiológico 

de 7 log UFC/g, foi alcançado em amostras controle no prazo de 7 dias para 

bactérias mesófilas, entre 7 e 14 dias para os psicrófilos, e, entre 14 e 21 dias para 

as bactérias do ácido láctico. Em contraste, o limite nunca foi alcançado em 

amostras de queijo Ricota revestido. Além disso, o revestimento atrasou o 

desenvolvimento de acidez indesejável, manteve a textura e pareceu não modificar 

as características sensoriais.  

Um outro estudo avaliou a adição de quitosana em combinação com qualquer 

revestimento e com um revestimento ativo  (lisozima e ácido 

etilenodiaminotetracético, sal dissódico) e MAP (embalagem em atmosfera 

modificada), na fabricação de queijo Fior di Latte. No queijo embalado e armazenado 

a 4 °C, as alterações microbiológicas, o pH, a composição do gás e alterações 

sensoriais foram monitorizados ao longo de um período de 8 dias. Os resultados 

mostraram que a combinação de quitosana, revestimento ativo e MAP melhorou a 
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preservação do queijo Fior di Latte aumentando a vida de prateleira, em comparação 

com a embalagem tradicional. Quando utilizado o revestimento com quitosana, foi 

possível obter um prolongamento significativo da vida de prateleira de 5 dias 

enquanto o revestimento sem a quitosana não passava de 1 dia. Este fenômeno 

provavelmente se deve ao efeito sinérgico entre os compostos ativos e as condições 

atmosféricas (NOBILE et al., 2009).   

Brie, Camembert, Carré de l'Est, Coulommier etc, são tipos de queijos muito 

apreciados devido as suas propriedades organolépticas. Uma microbiota complexa 

está envolvida durante as fases de fermentação do leite e mais tarde, durante a 

maturação do queijo. O fungo Penicillium camemberti (também conhecido como 

Penicillum candidum ou Penicillium casseiolum) é essencial no processo de 

maturação de queijos com mofo branco de superfície, como Brie e outros queijos 

(CÍSAROVÁ et al., 2012; GERBER et al., 2012). 

P. camemberti contribui para a maturação do queijo, no aspecto 

característico, sabor e textura (KARAHADIAN et al., 1985), e protege a superfície 

contra a contaminação. Assim, este molde é extremamente importante na fabricação 

do queijo. Por sua inoculação, os conídios do fungo são dispersos em água e 

pulverizados sobre a superfície do queijo, e depois de alguns dias ocorre o 

crescimento dos fungos deixando a casca branca aveludada (LESSARD et al., 

2012). 

Embora a dispersão de conídios P. camemberti  é um método normalmente 

utilizado, o emprego de adjuvante pode aumentar a vida do inóculo e a taxa de 

crescimento do fungo, reduzindo o tempo de incubação, a contaminação e, portanto, 

o custo. 

 

3.3 Preservação de micro-organismos 

 

O isolamento, identificação, conservação e uso de micro-organismos se 

caracterizam como prática imprescindível para o desenvolvimento de pesquisas, 

processos e obtenção de produtos de interesse econômico e industrial. Porém, para 

a manutenção de micro-organismos, a sobrevivência do agente não é o único 

objetivo, pois, é necessário considerar a viabilidade, e, principalmente, a escolha de 
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métodos que não promovam, em maior ou menor, a ocorrência de mutações ou 

variabilidades (FIGUEIREDO; PIMENTEL, 1989).  

Para a estocagem, conservação e manutenção de amostras independentes 

da origem o que inclui células humanas, animais e vegetais, além de bactérias, 

vírus, fungos e material genético (DNA/RNA), há o propósito de diagnóstico e 

pesquisa, ampliando a aplicação laboratorial. Por consequência, não existe uma 

fórmula singular, ideal ou universal que determine a eficiência da estocagem e 

preservação de micro-organismos (COSTA; FERREIRA, 1991). 

Especificamente no que diz respeito aos fungos, a determinação do melhor 

método para preservação de isolados é um aspecto de grande importância, uma vez 

que a utilização destes, pode variar no decorrer dos experimentos, mantendo ativos 

o potencial de crescimento micelial e a esporulação (TERAMOTO; MARTINS; 

CUNHA, 2011). O alvo de qualquer método de manutenção é preservar a viabilidade 

e principalmente proporcionar estabilidade genética do micro-organismo ao 

isolamento, pelo maior tempo possível, evitando assim a formação excessiva de 

mutações que alterem suas características (GIRÃO et al., 2004). 

A manutenção de fungos em certos meios de cultura requer muitos cuidados, 

pois os consomem rapidamente e necessitam repiques frequentes, gastando tempo 

e possibilitando contaminação e diminuição da virulência. Devido a essas 

dificuldades, foram desenvolvidos outros métodos para a conservação de fungos, 

como óleo mineral, areia, sílica-gel, tecidos secos do hospedeiro e água destilada. A 

liofilização e a conservação em nitrogênio líquido são alternativas, embora os 

resultados sejam variados (DIOGO; SARPIERI; PIRES, 2005).  

De acordo com Figueiredo e Pimental (1989), e, Costa e Ferreira (1991), os 

métodos de manutenção de micro-organismos podem ser classificados de acordo 

com tempo máximo de preservação: 

 Métodos de curto prazo: repique contínuo; 

 Métodos de médio prazo: preservação em óleo mineral, preservação em água 

esterilizada, congelamento a -20ºC; 

 Métodos de longo prazo: liofilização, criopreservação. 

Todos os métodos citados anteriormente, permitem a elaboração de estudos 

retrospectivos e prospectivos, elucidando o estado biológico, etiologia e aspectos 

epidemiológicos (GIRÃO et al., 2004). A escolha da forma de manutenção de micro-
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organismos baseia-se nas características fenotípicas inerentes a cada agente, bem 

como, no comportamento de cada espécie frente aos métodos de preservação. 

Diversos protocolos de estocagem têm sido desenvolvidos e aplicados, porém, 

nenhum tem se mostrado plenamente eficaz, requerendo-se a conjunção de dois ou 

mais métodos, para garantir melhor recuperação das cepas (BRILHANTE, 2002; 

GREEN, 2008). 

 

3.3.1 Métodos de preservação de fungos 

 

Considerando a aplicação de métodos de conservação de alimentos, os 

micro-organismos podem estar presentes em uma amostra sob três estados: 

inviabilizados (injúria letal e inabilidade de crescimento), com injúria subletal (apesar 

de ter sofrido danos em suas estruturas celulares, encontra-se hábil para 

crescimento sob condições favoráveis) e viáveis (BAATI; FABRE-GEA; AURIOL, 

2000; COSTA; FERREIRA, 1991). 

Com relação a manutenção de bolores e leveduras, os meios devem conter 

baixa concentração de açúcares fermentadores para evitar o crescimento micelial 

exagerado e prevenir alterações. Neste caso, procura-se utilizar meios que 

propiciem o mínimo de crescimento micelial acompanhado do máximo 

desenvolvimento das frutificações ou de outras estruturas de propagação e 

resistência. Quanto à manutenção de fungos esporulantes, preconiza-se a utilização 

de esporos e não de micélios durante a repicagem, visto que, os esporos tendem a 

manter as características genéticas originais durante o processo de estocagem 

(PASSADOR, 2010). 

Costa e colaboradores (2009), verificaram que a composição do meio de 

cultura afeta a resistência da célula. No entanto, do ponto de vista nutricional, 

existem dois conceitos que se opõem sobre qual a composição ideal de meio de 

cultivo na manutenção de micro-organismos: meios com boa composição de 

nutrientes ou meios menos elaborados  

O repique contínuo, também chamado de subcultivo ou repicagem periódica, 

é uma das mais antigas técnicas de conservação. E, como vantagens, verifica-se 

que é uma técnica simples, de baixo custo, que não requer reativação, não provoca 

estresse ou injúria celular e não exige equipamentos sofisticados. Entretanto, 
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apresenta maior risco de contaminação em decorrência da constante manipulação 

das culturas devido aos repiques contínuos e periódicos; perdas de características 

genéticas decorrentes de mutações; necessidade de maior espaço físico para 

armazenamento das culturas; logística inconveniente quanto à postagem; 

variabilidade entre as cepas e consequentemente entre os intervalos de repiques 

para cada micro-organismo armazenado (COSTA; FERREIRA, 1991; ROMEIRO, 

2006). 

A alternativa de preservação de micro-organismos em óleo mineral possui as 

mesmas vantagens que o repique contínuo, diferindo somente na longevidade da 

cultura. Pesquisadores relataram que as bactérias podem ser conservadas por 

períodos de um a sete anos dependendo da espécie, enquanto fungos sobrevivem 

por um a cinco anos, e leveduras até sete anos (ABREU; TUTUNJI, 2003; COSTA et 

al., 2009). Este método de conservação consiste na aplicação de uma camada de 

óleo mineral esterilizado sobre uma cultura de micro-organismo, a fim de limitar a 

quantidade de oxigênio disponível, causando assim uma redução no metabolismo e 

consequemente na taxa de multiplicação (ROMEIRO, 2006). 

Outras técnicas também vêm sendo utilizadas, como, a preservação em água 

destilada esterilizada, que, consiste no armazenamento de micro-organismos em 

água estéril ou solução salina. Esta técnica é indicada na preservação de micro-

organismos sensíveis a baixas pressões osmóticas de soluções hipotônicas, sendo 

que, deve-se utilizar preferencialmente culturas jovens, com cerca de 10 a 15 dias e 

visando atingir o estágio de hipobiose, com a diminuição do metabolismo e a 

formação do estado latente da célula diante da restrição de fontes nutritivas 

(COSTA; FERREIRA, 1991).  

Aparecido, Egydio e Figueiredo (2001), obtiveram resultados satisfatórios 

considerando bolores e leveduras para o método da água destilada, onde, além de 

garantir a preservação das características originais da cultura por longos períodos, 

evita a contaminação por ácaros, apresenta baixo custo e fácil armazenamento e, 

pode ser empregado para grande número de gêneros e espécies de fungos. 

A remoção da água presente em amostras biológicas viáveis em estado de 

congelamento ou o denominado processo de liofilização apresenta-se como 

alternativa capaz de retardar o relógio biológico estabelecido pela natureza. Desta 

forma, a liofilização e a criopreservação são as técnicas mais empregadas na 
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conservação da biodiversidade microbiana, sendo uma das chaves para a realização 

dos serviços de coleção de culturas microbiológicas (PAOLI, 2005). 

A liofilização é considerada uma das técnicas mais eficientes para a 

manutenção de micro-organismos, justamente por garantir viabilidade dos agentes 

por longos períodos e ser aplicável para a maioria deles (UHLENHAUT et al., 2005). 

Em um outro estudo, Silva, Costa e Reche (2008), buscando avaliar a 

viabilidade dos micro-organismos presentes em uma coleção de cultura, semearam 

leveduras dos gêneros Candida, Cryptococcuss, Trichosporun, Rodothorulla em 

caldo cérebro-coração contendo glicerol, sob refrigeração e posterior congelamento 

a -20°C. Após três anos de armazenamento, observaram recuperação de 99 % das 

leveduras e no ano seguinte notaram uma redução da viabilidade das culturas em 

torno de 10 %. Diante dos resultados, foi observado que o emprego de baixas 

temperaturas foi vantajosa por seu baixo custo, fácil execução, além de ter 

favorecido a conservação de quase totalidade das leveduras por 48 meses. 

Costa et al. (2009), relataram que apesar da existência de diversas técnicas 

de manutenção de micro-organismos, o princípio do congelamento-

descongelamento se manteve entre os mais importantes e viáveis para a 

preservação celular. A efetividade na criopreservação de micro-organismos depende 

de uma série de fatores como a espécie a qual o agente pertence, tipo de cepa, 

tamanho e estrutura celular, a fase e a taxa de desenvolvimento, a temperatura de 

incubação, a composição do meio de cultivo, o pH, a osmolaridade e aeração, o teor 

de água da célula, o teor lipídico e a composição do meio de congelamento, a taxa 

de resfriamento, a temperatura e o tempo de estocagem, a taxa de aquecimento e o 

meio de recuperação.  

A conservação e a viabilidade de culturas ainda é um tema de estudo entre 

grupos de pesquisa, mas, é a variabilidade das populações microbianas que 

determina a comparação experimental quanto ao melhor método, melhor 

temperatura e período de tempo para condições específicas, ou a combinação de 

dois ou mais métodos. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Material 

 

4.1.1 O-Carboximetilquitosana 

 

A O-carboximetilquitosana (O-CMQTS) foi preparada a partir de uma reação 

da quitosana com o ácido monocloroacético, a partir da metodologia descrita por 

Chen e Park (2003), com algumas modificações.  

Os derivados anfifílicos utilizados neste estudo foram obtidos a partir da 

reação da O-CMQTS (pH 6,5) com os aldeídos: 2-carboxibenzaldeído (pH 7,5), 4-

hidroxibenzaldeído (pH 7,1),  anisaldeído (pH 7,0), onde, o grau de substituição foi 

de 64%, 27% e 3% respectivamente, resultando em 3 filmes: O-

Carboximetilquitosana-2-carboxibenzaldeído, O-Carboximetilquitosana-4-

hidroxibenzaldeído e O-Carboximetilquitosana-anisaldeído (MARTINS, 2010). As 

reações foram conduzidas em meio homogêneo segundo metodologia descrita na 

literatura (RABEA et al., 2005; ROSA, 2008).  

A O-CMQTS e seus derivados foram preparados pelo Prof. Dr. Clóvis Antônio 

Rodrigues (NIQFAR).   

 

4.1.2 Reagentes e meio de cultivo 

 

 Ácido Sulfúrico (Nuclear) 

 Ágar Muller-Hinton (Merck) 

 Ágar Sabouraud dextrosado (Acumedia) 

 Cloreto de sódio (Nuclear) 

 Éter etílico (Nuclear) 

 Éter de petróleo (Nuclear) 

 Hidróxido de sódio 0,1 N (Vetec) 

 O-Carboximetilquitosana-2-carboxibenzaldeído  

    (2-COOH-BzCMQTS – Filme 1) 
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 O-Carboximetilquitosana-4-hidroxibenzaldeído 

    (4-OH-BzCMQTS – Filme 2) 

 O-Carboximetilquitosana-anisaldeído 

    (4-CH3O-BzCMQTS – Filme 3) 

 Plate Count Ágar (Merck) 

 Protease peptona 0,5% (BD) 

 Sulfato de cobre (Quemis) 

 Sulfato de sódio (Vetec) 

 

4.1.3 Material microbiológico 

 

 Microsporum gypseum (C115) 

 Epidermophyton flocosum (C114) 

 Aspergillus niger (ATCC 9092) 

 Aspergillus flavus (ATCC 9170) 

 Penicillium camemberti (Isolado – UNIVALI – Queijo São Vicente de Minas) 

 

 

4.2 Métodos 

 

 

4.2.1 Determinação da atividade antimicrobiana 

 

O método consistiu na preparação de diluições seriadas dos filmes testados, 

em meios de cultura sólidos, semear o micro-organismo em estudo, e após 

incubação, verificar a menor concentração da amostra que inibiu o crescimento do 

mesmo (ESPINEL-INGROFF; PFALLER, 1995).  

Os compostos anfifílicos foram dissolvidos em água na concentração de 10 

mg/mL e adicionados em séries de 5 frascos, com capacidade para 5 mL em 

diferentes concentrações (100 a 5000 µg/mL). Em seguida, a cada frasco foi 

adicionado 1 mL de ágar Sabouraud dextrosado para as leveduras, seguido de 

imediata homogeneização da mistura. Após a solidificação dos respectivos meios de 
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cultura, os micro-organismos, previamente ativados em crescimento exponencial, 

foram inoculados com alça calibrada de 1 µL, sendo então, incubados a 30 °C por 24 

a 48 horas para os fungos leveduriformes (Estufa Fanem – Modelo 002CB), e 25 °C 

por período de 5 a 15 dias para os fungos filamentosos (Estufa Quimis – Modelo Q-

316B24).  

 Após o período de incubação, efetuaram-se as leituras da concentração 

inibitória mínima através da observação da presença ou não de crescimento visível. 

Para interpretação dos resultados foi considerada a menor concentração do 

composto necessária para inibir o crescimento do micro-organismo.  

Como controle positivo empregou-se frascos com os micro-organismos 

inoculados sem a presença das substâncias teste. A leitura dos resultados foi 

considerada válida somente na presença de crescimento microbiano nos controles. 

Os ensaios foram repetidos três vezes para garantir a reprodutibilidade do resultado.  

Para a interpretação dos resultados foi considerado que a inibição total no 

ensaio de CIM e crescimento do micro-organismo na subcultura (CMM) significou 

ação bacteriostática, e a ausência de crescimento na subcultura significou ação 

bactericida (BARON; FINEGOLD, 1990).  

 

Figura 5. Processo da avaliação da atividade antimicrobiana (MARTINS, 2010). 
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4.2.2 Avaliação do crescimento microbiano em amostras de queijo tipo prato 

 

Foi realizado o revestimento nas porções de queijo do tipo prato (cubos com 

aproximadamente 10 g, previamente pesados em balança semi-analítica- Marte), por 

imersão em solução aquosa de derivado anfifílico de O-CMQTS a 1, 2 e 4%, por 

aproximadamente 10 segundos. Foi realizado o mesmo procedimento para os três 

filmes testados, Filme 1 (2-COOH-BzCMQTS), Filme 2 (4-OH-BzCMQTS) e Filme 3 

(4-CH3O-BzCMQTS) e um branco (água) para controle. Após recobrimento com o 

filme, as amostras foram armazenadas em caixas plásticas previamente 

desinfetadas com hipoclorito de sódio 2,5% e colocadas para secar em estufa 

incubadora DBO (demanda bioquímica de oxigênio) a 11 °C (SPLabor), durante uma 

hora e trinta minutos com ar circulante (tempo previamente testado).  

Semanalmente, amostras de queijo tratado e não tratado, foram empregados 

para as análises microbiológicas e físico-químicas (teor de umidade, cinzas, acidez, 

lipídeos e proteínas). Para este procedimento, amostras de queijo foram trituradas e 

homogeneizadas assepticamente antes de serem submetidas às análises 

microbiológicas, químicas e físico-químicas. Todas as análises foram realizadas em 

duplicata.  

Neste estudo, foi empregado o Queijo tipo Prato devido suas características 

próprias, permite o crescimento de diversos micro-organismos, principalmente em 

sua superfície, bem como observação de efeitos sobre proteínas e gorduras. As 

amostras foram autoclavadas para garantir a sua esterilidade. 

 

4.2.2.1 Avaliação microbiológica  

 

Para contagem total de bactérias mesófilas, a amostra triturada e 

homogeneizada em água peptonada tamponada foi submetida à uma série de 

diluições decimais até 10-3. Sobre a superfície de PCA, foi espalhado com auxílio de 

uma alça de Drigalski, 0,1 mL de cada diluição. Após a inoculação, as placas foram 

incubadas a 35 oC por 24-48 horas (Estufa Quimis - Modelo Q-316M2). Após o 

período de incubação, as placas foram inspecionadas e foi realizada a contagem 

dos micro-organismos, e os resultados foram expressos em unidades formadoras de 

colônias por mililitro (UFC/mL) (VANDERZANT; SPLITTSOESSER, 1992). Todas as 

análises foram realizadas em duplicata.  
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4.2.2.2 Análises físico-químicas de amostras de queijo tipo prato revestidas 

com os filmes derivados de O-CMQTS 

 

As amostras foram submetidas à determinação de umidade, cinzas, acidez e 

teor de lipídeos e proteínas de acordo com as Normas do Instituto Adolfo Lutz 

(2005).  

 

4.2.2.2.1 Teor de umidade 

 

A análise da umidade foi realizada através do aquecimento direto, onde a 

amostra foi pesada (aproximadamente 5 g de queijo) em um cadinho, tarado e 

previamente dessecado a 105 °C, por 1 hora, resfriado em dessecador até 

temperatura ambiente e pesado. A amostra foi aquecida em estufa (FANEM – 

Modelo 315 SE) a 105 °C por 3 horas e resfriada em dessecador até a temperatura 

ambiente e pesada. As operações de aquecimento e resfriamento foram repetidas 

até peso constante. O teor de umidade foi calculado utilizando a equação 1.  

 

                                                                                (1) 

 

 

onde, N = perda de peso em g 

          P = massa da amostra em g 

 

4.2.2.2.2 Teor de Cinzas  

 

 Foi pesado 5 g da amostra (queijo) em cadinho previamente aquecido em 

mufla a 550 °C (Quimis – Modelo 318D24), resfriado em dessecador até a 

temperatura ambiente e pesado. A amostra foi seca em estufa, carbonizada com o 

auxílio de chapa de aquecimento e incinerada em mufla a 550 °C. Após, foi resfriado 

em dessecador até a temperatura ambiente e pesado. As operações de 

aquecimento e resfriamento foram repetidas até peso constante. O cálculo do teor 

de cinzas foi realizado conforme a equação 2.   
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                                                                                                          (2) 

                                                               

 

onde, N = massa da amostra após incineração (g) 

          P = massa da amostra inicial (g)  

 

 

4.2.2.2.3 Teor de acidez 

 

Para o ensaio do teor de acidez, foi pesado aproximadamente 10 g da 

amostra (queijo), e transferida para um balão volumétrico de 100 mL com álcool a 

95% neutro. A amostra permaneceu em contato com o álcool por 6 horas. 

Posteriormente a solução foi filtrada e retirada uma alíquota. A solução foi titulada 

com solução de hidróxido de sódio 0,1 N, até coloração rósea, devido presença de 

indicador fenolftaleína, e o foi cálculo realizado conforme a equação 3. 

 

                                                (3) 

                                           

                                     

onde,  V = n° de mL da solução de hidróxido de sódio 0,1 N gasto na titulação  

           f = fator da solução de hidróxido de sódio 0,1 N 

           A = n° de g da alíquota da amostra usado na titulação 

 

4.2.2.2.4 Determinação do teor de lipídeos 

 

O teor de lipídeos foi determinado pelo método a quente, realizado com o 

auxílio do extrator de Goldfisch (Tecnal – Modelo TE 044-8/50), onde, foi pesado 2 g 

da amostra (queijo) em um pesa-filtro, secado em estufa a 105 °C durante 3 horas e 

resfriado em dessecador por 30 minutos. A amostra foi previamente embrulhada em 

um cartucho de celulose (Unifil) e permaneceu no aparelho até completa extração. 

Foi utilizado o éter etílico e de petróleo como solventes na proporção 1:1. A extração 

foi feita em aproximadamente 4-6 horas. Posteriormente, o tubo utilizado no ensaio 

foi resfriado colocado em estufa para evaporação do restante do éter, resfriado até 

temperatura ambiente e pesado para determinação do teor de lipídeos.  
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4.2.2.2.5 Determinação do teor de proteínas 

 

Os teores de nitrogênio total e de nitrogênio solúvel dos queijos foram 

determinados pelo método de Kjedahl (1984), em pH 4,6, onde, foi pesada 0,2 g da 

amostra, adicionado 1,7 g de catalisador e 5 mL de H2SO4 e colocado em placa de 

aquecimento até completa digestão (aproximadamente 6 horas). Após foi realizada a 

neutralização da amostra (Tecnal – Modelo TE 036/1) com NaOH e destilação e 

após titulação com HCl.  

 A porcentagem de proteína foi determinada através do teor de nitrogênio total 

multiplicado pelo fator 6,25. O índice de extensão de hidrólise foi calculado pela 

relação entre a porcentagem de nitrogênio solúvel em pH 4,6 e a porcentagem de 

nitrogênio total.  

 

 

4.3 Avaliação do crescimento de bolores na presença de filmes 

derivados de O-CMQTS 

 

4.3.1 Isolamento do fungo 

 

Foi inoculado o fungo Penicillium camemberti a partir do queijo Brie - São 

Vicente. Com o auxílio de uma pinça e uma espátula foi retirada toda a camada 

branca de revestimento do queijo, que contém o fungo. Após, foi inoculado o fungo 

em placa de ágar Sabouraud e incubado a 25 °C por 3 a 5 dias (Estufa Quimis – 

Modelo Q-316B24), até seu crescimento. 

 

4.3.2 Identificação 

 

A identificação do fungo filamentoso, P. camemberti foi realizada através de 

observação das características fenotípicas pela técnica de microcultivo em lâmina. 

 A cultura em lâmina foi realizada mediante o corte, com bisturi, de blocos de 5 

mm x 5 mm de ágar batata, provenientes em uma película de aproximadamente 4 

mm de profundidade em placas de Petri. Os blocos de ágar batata foram 

transferidos para lâminas de microscopia estéreis e inoculados, nos quatro lados 
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com um pequeno fragmento da colônia do fungo estudado e coberto com uma 

lamínula estéril e incubado em uma câmara úmida estéril por um período de 

aproximadamente 15-20 dias à temperatura ambiente (Estufa Quimis – Modelo Q-

316B24). 

Após o crescimento do fungo, a lamínula, com o micélio aderido, foi removida 

do bloco de ágar, montada sobre uma lâmina contendo o corante lactofenol azul-

algodão, sendo em seguida examinada ao microscópio óptico (Olympus – Modelo 

CH30) (SIDRIM et al., 2004). 

 

4.3.3 Preparo do inóculo 

 

Os fungos, P.camemberti, foram mantidos em ágar Sabouraud à temperatura 

ambiente (Estufa Quimis – Modelo Q-316B24), por 7 a 10 dias para obtenção de 

culturas jovens.  

O respectivo inóculo foi preparado removendo-se os esporos do fungo a partir 

da cultura jovem com o auxílio de uma alça, transferidos para um tubo com água 

estéril, para o controle, e em tubo com os filmes testados, para análise, e 

homogeneizado em agitador de tubos (Phoenix - AP56).  

A suspensão conidial foi filtrada com o auxílio de uma gaze para remoção das 

hifas e a suspensão resultante foi novamente homogeneizada e ajustada para 8 x 

106 conídios/mL pela adição de água ou filme. A determinação do número de células 

foi feita através de contagem em câmara de Neubauer.  

 

4.3.4 Avaliação do crescimento do fungo em meio de cultura 

 

Foi feita análise do crescimento do fungo P. camemberti através da 

mensuração do raio para verificar qual o melhor filme utilizado como veículo para 

proliferação do micro-organismo.  

Foram testadas 4 diferentes concentrações dos 3 filmes utilizados, são elas: 

0,25; 0,50; 0,75 e 1%. Para tanto, foi adicionado ágar Sabouraud à 50 mL da 

solução dos filmes nas diferentes concentrações e transferido para as placas de 

petri, e, como controle foi utilizado solução do meio com água. Após a solidificação 

do meio-filme, foi inoculado o fungo, a partir do queijo tipo Brie, e analisado seu 
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crescimento. A análise foi feita com o auxílio de um paquímetro, através da 

mensuração do raio de crescimento do fungo.  

 

4.3.5 Avaliação do crescimento do fungo em queijo 

 

Foi retirado, com o auxílio de uma alça, a parte contendo o fungo P. 

camemberti (superfície) e após cortado um pedaço do queijo tipo Brie (cubo com 

aproximadamente 10 cm), e imerso em uma solução contendo o filme (50 mL) com o 

inóculo equivalente a 8 x 106 conídios/mL. Após, foi deixado em repouso para secar 

em uma placa de petri para posterior análise. Todos os materiais utilizados foram 

autoclavados previamente.  

 

4.3.6 Análise da viabilidade do inóculo 

 

A viabilidade do inóculo foi analisada em três temperaturas de 

armazenamento, ambiente, refrigerado e congelado. Com auxílio de uma 

micropipeta foi adicionado 100 µL do inóculo a 8 x106 conídios/mL, contendo o fungo 

P. camemberti e os filmes testados, Filme 1 (2-COOH-BzCMQTS),  Filme 2 (4-OH-

BzCMQTS) e Filme 3 (4-CH3O-BzCMQTS), à uma placa de ágar Sabouraud e 

estriado com o auxílio de uma alça de Drigalski. Após foi incubado a 25 °C e 

analisado o crescimento do fungo P. camemberti. Esta análise foi realizada 

semanalmente, e, os resultados foram expressos em conídios por mililitro (UFC/mL). 

 

 

4.4 Análise estatística 

 

Os resultados foram analisados estatisticamente e expressos em média ± 

desvio padrão (erro padrão relativo). Além disso, foi utilizado o teste ANOVA e foi 

considerado estatisticamente significativo p<0,05.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Determinação da atividade antimicrobiana dos filmes derivados de O-

CMQTS 

 

Neste estudo foi realizado o teste com diferentes cepas de fungos, entre eles: 

Microsporum gypseum, Epidermophyton flocosum, Aspergillus niger, Aspergillus 

flavus, Penicillium camemberti, pois anteriormente, Martins (2010) também avaliou a 

atividade antimicrobiana do Filme 1 (2-COOH-BzCMQTS),  Filme 2 (4-OH-

BzCMQTS) e Filme 3 (4-CH3O-BzCMQTS) frente as três bactérias mais comuns: S. 

aureus, C. albicans e E. coli. Os resultados mostraram que dos três filmes testados, 

apenas o Filme 1, apresentou atividade significativa (300 µg/mL) contra a bactéria S. 

aureus. Os Filmes 2 e 3, apresentaram atividade para os micro-organismos S. 

aureus e C. albicans, porém em concentrações mais elevadas, 2000 µg/mL e 3000 

µg/mL (Filme 2) e 2000 µg/mL e 2000 µg/mL (Filme 3), respectivamente.  

Para a atividade antifúngica, os resultados não mostraram atividade até a 

concentração de 5000 µg/mL, com exceção do fungo M. gypseum, o qual foi 

sensível a concentração de 5000 µg/mL para o Filme 3.   

 Com os resultados acima descritos pode-se dizer que os compostos anfifílicos 

testados não tem ação antifúngica, mas favorecem o crescimento de fungos, 

provavelmente devido sua característica hidrofílica e ao seu peso molecular.   

Um estudo anterior avaliou a atividade antifúngica da carboximetilquitosana, 

oligossacarídeo da quitosana e a N-acetil-D-glucosamina, que, apresentaram 

atividade fraca ou nenhuma atividade antifúngica (SEYFARTH et al., 2008). 

Este resultado está relacionado diretamente com o aumento do grau de 

substituição, que, pode estar relacionado com o aumento de cargas negativas na 

molécula, ocasionando portanto, maior interação com as cargas positivas na 

superfície da célula (SUN et al., 2006). 

No entanto, de acordo com Másson e colaboradores (2008), o mecanismo de 

ação da atividade antimicrobiana ainda não está bem definido. Contudo, alguns 

mecanismos são sugeridos, como: a formação de revestimento impermeável na 

superfície bacteriana; a interação de derivados da quitosana de baixo peso 
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molecular com substâncias eletronegativas na célula; a inibição do crescimento do 

micro-organismo através da quelação de metais; e também, a penetração da 

quitosana nas células, conduzindo a inibição de várias enzimas e interferência na 

síntese de mRNA e proteínas.  

Um estudo realizado por Sabaa et al. (2010), sugere que, a atividade 

antimicrobiana mais praticável da quitosana, é a mudança na permeabilidade da 

célula devido as interações entre a quitosana policatiônica e as cargas 

eletronegativas na superfície das células.  

Estes resultados delinearam os estudos a seguir, onde, devido a atuação dos 

compostos frente as bactérias e ao favorável crescimento dos fungos, a pesquisa foi 

dividida em duas partes, uma para avaliar o efeito protetor dos filmes e outra para 

avaliar o filme como veículo para proliferação de fungos.   

 

 

5.2 Avaliação do crescimento microbiano em amostras de queijo tipo 

prato 

 

Os polissacarídeos têm sido avaliados como uma alternativa 

consideravelmente econômica e eficiente para o recobrimento de filmes comestíveis, 

sendo a quitosana o polissacarídeo mais estudado. Devido as suas características 

atóxicas e de fácil formação de géis, esta vêm sendo considerada como um 

composto de grande interesse industrial e farmacêutico (CAMPANA-FILHO et al., 

2007).  

A tecnologia de incorporação de compostos antimicrobianos tem se mostrado 

bastante promissora na inibição de miro-organismos patogênicos e deteriorantes em 

alimentos, sendo que essa habilidade pode ser utilizada para aumentar a qualidade, 

a segurança microbiológica e o tempo de vida de prateleira de produtos alimentícios.  

Neste estudo foi analisado os filmes derivados da O-CMQTS, Filme 1 (2-

COOH-BzCMQTS), Filme 2 (4-OH-BzCMQTS) e Filme 3 (4-CH3O-BzCMQTS) a 1, 2 

e 4% sobre os queijos testados, conforme Figura 6.  
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Figura 6. Representação dos queijos tipo prato recobertos com o Filme 1 (2-COOH-
BzCMQTS) a 1% no tempo 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A concentração dos filmes a 1% foi escolhida devido a ensaios anteriores, 

onde, os filmes apresentaram atividade contra S. aureus (MARTINS, 2010). No 

entanto, estes filmes na concentração de 1% não se mostraram eficientes para a 

inibição de bactérias totais neste estudo, e assim,  não foi possível visualizar a 

proteção microbiana proposta inicialmente para as amostras de queijo.  

De acordo com a Tabela 1, a partir do 7º  dia de estocagem, as amostras 

revestidas com os filmes 1 e 2, tiveram maior crescimento de bactérias quando 

comparado ao filme 3 e ao controle. Nota-se, que o crescimento das bactérias 

ocorreu com todas as amostras,  independente se revestidas com os filmes ou não. 

No entanto, apesar de não inibir o crescimento microbiano, verificou-se que a 

amostra com o filme tem comportamento melhor, quando comparada com o controle, 

após 21 dias de estocagem das amostras, o que indica possível potencial 

antimicrobiano.  
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Tabela 1. Contagem total de bactérias em queijos tipo prato recobertos com filmes 

derivados de O-CMQTS a 1%, expressas em unidades formadoras de colônias 
(UFC/mL).  

Amostra Unidades Formadoras de Colônias (UFC/mL) 

 0 dias 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 

Filme 1 a
 <1,0 x 101 >3,0 x 102 >3,0 x 105 >3,0 x 105 >3,0 x 105 

Filme 2 b <1,0 x 101 >3,0 x 102 7,9 x 105 5,5 x 105 6,9 x 105 

Filme 3 c 
<1,0 x 101 9,8 x 102 1,5 x 105 1,6 x 105 2,3 x 105 

Controle Negativo d <1,0 x 101 6,3 x 102 1,7 x 105 1,1 x 107 1,2 x 107 

Nota: a 2-COOH-BzCMQTS; b 4-OH-BzCMQTS; c 4-CH3O-BzCMQTS; d Água. 

 

Ainda com relação aos filmes na concentração a 1%, foi observado que houve 

crescimento exarcebado de fungos já nos primeiros dias de análise (Aspergillus sp. 

e Penicillium sp.), como pode ser observado na Figura 7. Deste modo, verificou-se 

que a concentração do filme a 1%, propicia o crescimento de determinados fungos, 

possibilitando o seu uso para outros fins que não a proteção do alimento.  

 
 
Figura 7. Representação do queijo tipo prato recoberto com os filmes derivados de O-

CMQTS a concentração de 1% após 7 dias. 
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Fajardo e colaboradores (2010), analisaram o uso de filmes de quitosana com 

adição de 0,50 mg/mL de natamicina em queijos do tipo Saloio. Aos 27 dias de 

armazenamento a quitosana com natamicina apresentaram crescimento de bolores 

e leveduras (4,95 UFC g-1) nos queijos revestidos, bem como, bactérias mesófilas 

(6,83 UFC g-1), quando comparados com contagens das amostras não revestidas 

(6,06 UFC g-1 para leveduras e bolores e 7,51 UFC g-1 para bactérias mesofílicas). A 

vida útil mínima para o queijo Saloio é de 50 dias, mas após 37 dias, os queijos não 

revestidos começaram a mostrar o crescimento de fungos na superfície.  

Cerqueira et al. (2010), observaram diferença na contagem microbiana em 

queijos Saloio revestido com galactomanano quando comparadas com os queijos 

não revestidos entre o 7º e 14º dia de estocagem das amostras. Para o total de 

bolores e leveduras houve diminuição do crescimento, 6,0 UFC/g para o queijo 

revestido e 6,9 UFC/g para a amostra controle, como também, para a contagem de 

bactérias mesófilas onde os resultados foram de 6,4 UFC/g para o queijo revestido e 

7,0 UFC/g para a amostra controle, armazenados a 20 °C, porém, estas diferenças 

desapareceram quando as amostras foram armazenadas a 4 °C.  

Considerando os resultados dos filmes a 1% e baseado em outros estudos 

com revestimento de alimentos, onde, as concentrações de quitosana variam de 2 a 

6% (CERQUEIRA et al., 2011), foram analisados os filmes sobre os queijos em 

outras concentrações (2 e 4%).  

De acordo com a Tabela 2, os filmes a 2% apresentaram melhora 

considerável como revestimento para proteção microbiana. Quando comparado os 

filmes com o controle negativo, notou-se diferença na contagem das bactérias totais 

com relação ao tempo de armazenamento, sugerindo, proteção microbiana por parte 

dos filmes, quando testados em concentrações mais altas. Foi possível observar 

também, que o Filme 3 apresenta menor crescimento de bactérias, a partir do 14º 

dia, quando comparado em relação aos Filmes 1 e 2 e ao controle, mostrando-se 

mais eficiente, tanto nos filmes a concentração a 1% (Tabela 2) como a 2%.  

Quando analisadas as Tabelas 1 e 2, com relação aos filmes a 1 e 2%, notou-

se que a maior diferença no crescimento microbiano das amostras está no 14º dia, 

onde, quando o filme está em uma concentração mais baixa, cresce 

consideravelmente. 
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Tabela 2. Contagem total de bactérias em queijos tipo prato recobertos com filmes 

derivados de O-CMQTS a 2%, expressas em unidades formadoras de colônias 
(UFC/mL).  

Amostra Unidades Formadoras de Colônias (UFC/mL) 

 0 dias 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 

Filme 1 a
 <1,0 x 101 3,4 x 102 4,1 x 103 6,7 x 104 3,4 x 105 

Filme 2 b <1,0 x 101 2,4 x 102 3,8 x 103 7,9 x 104 4,2 x 105 

Filme 3 c 
<1,0 x 101 2,8 x 102 8,6 x 102 5,2 x 103 6,4 x 104 

Controle Negativo d <1,0 x 101 4,3 x 102 5,7 x 103 3,9 x 105 2,1 x 107 

Nota: a 2-COOH-BzCMQTS; b 4-OH-BzCMQTS; c 4-CH3O-BzCMQTS; d Água. 

 

A análise dos filmes a 4% (Tabela 3), mostra também, a proteção microbiana 

causada pelo uso dos filmes como revestimento dos queijos. Comparando os filmes 

a 2 e 4% (Tabelas 1 e 2), apesar de ambos terem seu efeito antimicrobiano em 

relação ao grupo controle, pode-se dizer que, os filmes a 2% são mais eficazes do 

que a 4%, sugerindo assim que o aumento da concentração não é o principal 

quesito para a ação antimicrobiana dos filmes testados. Ressalta-se também que em 

todas as concentrações houve grande crescimento de fungos, após 7 dias para os 

filmes a 1%, e, 14 dias para os filmes a 2 e 4%.  

 

Tabela 3. Contagem total de bactérias em queijos tipo prato recobertos com filmes 
derivados de O-CMQTS a 4%, expressas em unidades formadoras de colônias 
(UFC/mL).  

Amostra Unidades Formadoras de Colônias (UFC/mL) 

 0 dias 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 

Filme 1 a
 <1,0 x 101 5,1 x 102 6,2 x 103 4,3 x 104 6,4 x 106 

Filme 2 b <1,0 x 101 4,3 x 102 2,5 x 103 5,1 x 104 7,2 x 105 

Filme 3 c 
<1,0 x 101 2,9 x 102 9,4 x 102 7,3 x 103 3,4 x 105 

Controle Negativo d <1,0 x 101 4,8 x 102 7,9 x 103 5,1 x 106 8,2 x 107 

Nota: a 2-COOH-BzCMQTS; b 4-OH-BzCMQTS; c 4-CH3O-BzCMQTS; d Água. 

 

A ação antifúngica e antibacteriana de filmes de quitosana já foi constatada 

por diversos autores. Assis e Alves (2002), verificaram ação antifúngica de um filme 

de quitosana no recobrimento de maçãs com concentração de 20 g/L. Foi notável a 
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ação antifúngica dos filmes de quitosana, ao comparar as maçãs revestidas com 

filmes e as não revestidas. Em ambas foi possível visualizar claramente o início do 

processo de desidratação e degradação natural, o qual é mais significativo na 

amostra não revestida. 

Dotto et al. (2008), constataram a eficácia da quitosana, à concentração de 5 

g/L, na conservação do mamão, onde, até o quinto dia os filmes retardaram a 

contaminação de bolores e leveduras em quase 5 vezes, e a de mesófilos em 60%.  

O mamão sem filme já estava excessivamente degradado após 4 dias de 

armazenamento, enquanto, o filme de quitosana aumentou em 6 dias a vida útil dos 

mamões.  

Em outro procedimento proposto por Botrel et al. (2007), foi investigada a 

capacidade de filmes de quitosana para o revestimento antimicrobiano de alhos 

minimamente processados com a intenção de aumentar a segurança e prolongar a 

sua vida útil. Neste estudo foi utilizado soluções aquosas contendo 4% de amido, 

2% de glicerol e quitosana em concentração de 0,5% (p/p).  

Geraldine e colaboradores (2008), caracterizaram e avaliaram o efeito de 

revestimentos comestíveis sobre a qualidade de alho minimamente processado. Os 

revestimentos foram produzidos à base de ágar-ágar (1%), incorporados ou não de 

ácido acético (0,2%), e quitosana (0,2%). Após seis dias de armazenamento, a 

contagem de fungos foi estável (102 e 103 UFC/g) para alho tratado com 

revestimento de quitosana e acido acético e apresentou rápido crescimento (106 

UFC/g) para alho não tratado. 

Os estudos citados acima, utilizaram a quitosana como filme antimicrobiano e 

por vezes associaram o polímero quitosana à outras substâncias como amido, 

glicerol e ácido acético, o que, justifica as baixas concentrações de quitosana, que 

contraria este estudo, e ainda sim seu resultado positivo para a inibição microbiana e 

proteção do alimento em questão. Além disso, deve-se considerar que as amostras 

utilizadas apresentam barreira natural contra micro-organismos, o que, pode 

justificar seu ótimo resultado. O filme, em determinadas concentrações, forma um 

revestimento que diminui a degradação do produto e aumenta sua vida útil.  

Apesar da proteção das amostras através dos filmes em relação ao controle, 

esperava-se que a contagem microbiana, das amostras com filmes, fosse bem 
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menor que do grupo controle, no entanto, o queijo é um produto com grande 

quantidade de água, o que propicia o crescimento microbiano e de fungos.  

Alguns estudos com queijos e filmes de quitosana apresentaram resultado 

positivo no prolongamento de sua vida útil, porém, a diferença se encontra no tipo de 

queijo escolhido e pela atmosfera modificada empregada (DI PIERRO et al., 2011; 

NOBILE et al., 2009).  

 

 

5.3 Análises físico-químicas de amostras de queijo tipo prato revestidas 

com os filmes derivados de O-CMQTS 

 

Os filmes e revestimentos comestíveis ajudam a manter as características 

desejáveis no alimento, como cor, umidade, sabor, acidez, doçura, salinidade e 

tempero, entre outras (ARVANITOYANNIS; PSOMIADOU; NAKAYAMA, 1996). 

 As análises físico-químicas foram realizadas com o intuito de verificar a 

integridade do queijo sem interferência dos filmes. Esta análise foi realizada com 

queijos do tipo prato revestidos com os filmes de derivados anfifílicos da O-CMQTS. 

Vale ressaltar que estas análises foram feitas a partir da metodologia específica para 

o queijo (ADOLF LUTZ, 2005). 

 

5.3.1 Teor de umidade 

 

A umidade corresponde à perda em peso sofrida pelo produto quando 

aquecido em condições nas quais a água é removida. O aquecimento direto da 

amostra a 105 °C é o mais usual (ADOLF LUTZ, 2005). 

A análise da umidade foi realizada no tempo 0 e após 14 e 28 dias de 

estocagem das amostras sobre revestimento dos filmes, e, os resultados da Tabela 

4 indicam que houve aumento significativo (p<0,05) no teor de umidade das 

amostras no decorrer do tempo. Este resultado deve ser relacionado às condições 

externas das amostras, pois é necessário levar em conta a umidade da superfície, 

uma vez que as amostras foram desidratadas, para secagem, devido a temperatura 

da estufa (11 °C), e assim, sugere-se que a amostra retém a umidade do ambiente 

em busca da reidratação.  
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Tabela 4. Variação do teor de umidade das amostras de queijo tipo prato após 

tratamento com os três filmes derivados de O-CMQTS a 1%. 

Amostra Umidade (%) 

 0 dias * 14 dias * 28 dias * 

Filme 1 a
 58,52 ± 0,13 (0,23) 78,38 ± 0,14 (0,17) 78,54 ± 0,14 (0,17) 

Filme 2 b 61,94 ± 1,27 (2,06) 73,96 ± 0,69 (0,93) 78,72 ± 0,28 (0,35) 

Filme 3 c 

63,00 ± 0,56 (0,89) 77,51 ± 0,28 (0,36) 77,72 ± 0,71 (0,91) 

Controle Negativo d 65,09 ± 0,71 (1,09) 79,64 ± 0,27 (0,35) 79,31 ± 0,28 (0,35) 

Nota: a 2-COOH-BzCMQTS; b 4-OH-BzCMQTS; c 4-CH3O-BzCMQTS; d Água. 
* Resultados expressos em percentagem ± desvio padrão (DPR) 

 

Para muitas aplicações em alimentos, a característica funcional mais 

importante do filme ou revestimento comestível é a resistência à umidade (KESTER; 

FENNEMA, 1986).   

O grau de perecibilidade depende dentre outros fatores da forma de ligação 

entre as moléculas de água entre si e com outros componentes dos alimentos e de 

sua resistência à ação dos micro-organismos e enzimas.  

Como descrito por Alves, Grossmann e Silva (1999), a eficiência funcional dos 

filmes e revestimentos comestíveis vai depender de sua composição. Muitos, por 

serem à base de polissacarídeos ou proteínas, possuem caráter hidrofílico, 

apresentando, por isso, baixa ou moderada resistência à umidade; contudo, quando 

se compara a taxa de transmissäo de vapor de água de filmes comestíveis, em 

relação aos sintéticos, torna-se claro que é possível produzir filmes e revestimentos 

comestíveis com taxa de transmissão ao vapor de água  similar a alguns filmes 

plásticos e ainda melhor que a apresentada pelo etileno vinil álcool, que é um filme 

plástico com alta taxa de permeabilidade ao vapor de água. Uma embalagem com 

eficiente barreira ao vapor de água é desejável para a conservação de muitos 

alimentos, como produtos frescos ou congelados, evitando a desidratação na 

superfície. Deste modo, é possível justificar o aumento do teor da umidade com o 

passar do tempo, pois em teste realizado constatou-se que a umidade era apenas 

externa, devido a barreira provocada pelo filme. 

Devido a natureza hidrofílica, boa parte dos filmes e revestimentos 

comestíveis hidrocoloidais apresentam baixa permeabilidade ao oxigênio, 

comparada a alguns tipos de embalagens sintéticas, o que é desejável, por exemplo, 



57 
 

 

quando se quer diminuir a taxa de respiração de frutas, para retardar o 

amadurecimento (DEBEAUFORT et al., 1998).  

A utilização de revestimentos pode exercer efeito semelhante à utilização da 

estocagem sob atmosfera controlada, através do seu efeito sobre a permeabilidade 

da casca a gases pelo bloqueio, em maior ou menor proporção, dos poros da 

superfície do produto. Geralmente, o efeito de reduzir a quantidade de oxigênio e 

elevar o teor de dióxido de carbono sobre a taxa de respiração, bem como na 

síntese de etileno, são apontados como as causas primárias para os efeitos 

benéficos da cobertura sobre o armazenamento de alimentos, pois se a permeação 

de oxigênio para seu interior é reduzida, ocorrerá um prolongamento do tempo de 

maturação (KADER, 1995).  

As propriedades de barreira à umidade de filmes comestíveis são 

influenciadas pela adiçäo de compostos lipídicos que reduzem o transporte da 

umidade. Anker et al. (2002), estudaram o efeito de lipídeos em filmes compostos à 

base de proteína isolada de soro e éster monoglicerídeo de ácido acético, 

elaborados nas formas de laminados, ou seja, em camadas separadas, e 

associados, isto é, feitos a partir da emulsão. Observaram que a adição do lipídeo 

nas duas formas de preparação dos filmes diminuiu a permeabilidade ao vapor de 

água, sendo o efeito ainda melhor na forma de camadas separadas, diminuindo a 

permeabilidade em torno de 70 vezes, enquanto nos filmes feitos a partir da emulsão 

a permeabilidade foi de, aproximadamente, metade do valor, em relação ao filme de 

proteína isolada de soro. Esta diferença de permeabilidade nos dois filmes está 

relacionada com a distribuição do lipídeo; o filme em bicamada, o lipídeo forma uma 

camada contínua e homogênea sobre a matriz hidrocoloidal, enquanto no filme feito 

a partir da emulsão, o lipídeo fica disperso dentro da matriz hidrocoloidal e, portanto, 

as moléculas de água podem permear através da fase hidrofílica. 

 

5.3.2 Teor de cinzas  

 

A cinza de uma amostra de alimento é o resíduo inorgânico que permanece 

após a queima de matéria orgânica de uma amostra. A cinza é constituida 

principalmente de grandes quantidades de K, Na, Ca e Mg; pequenas quantidades 

de Al, Fe, Cu, Mn e Zn e traços de Ar, I, F e outros elementos. 
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As análises das cinzas foram realizadas no tempo 0 e após 14 e 28 dias de 

estocagem das amostras sobre revestimento dos filmes. Os resultados da Tabela 5 

indicam que o teor de cinzas das amostras se mantiveram constantes (p>0,05) no 

decorrer do tempo, não alterando as características do produto, sendo um ponto 

positivo para a sua utilização na indústria.  

 

Tabela 5. Variação do teor de cinzas das amostras de queijo tipo prato após 
tratamento com os três filmes derivados de O-CMQTS 1%. 

Amostra Cinzas (%) 

 0 dias * 14 dias * 28 dias * 

Filme 1 a
 6,45 ± 0,02 (0,44) 6,96 ± 0,01 (0,22) 6,95 ± 0,03 (0,56) 

Filme 2 b 6,78 ± 0,06 (0,91) 6,65 ± 0,03 (0,52) 6,19 ± 0,04 (0,76) 

Filme 3 c 

5,71 ± 0,12 (2,10) 4,22 ± 0,00 (0,21) 4,98 ± 0,07 (1,56)  

Controle Negativo d 4,26 ± 0,05 (1,23) 4,38 ± 0,05 (1,32) 4,17 ± 0,08 (1,97) 

Nota: a 2-COOH-BzCMQTS; b 4-OH-BzCMQTS; c 4-CH3O-BzCMQTS; d Água. 
 * Resultados expressos em percentagem ± desvio padrão (DPR) 
 

 

A análise das cinzas foi realizada por incineração da amostra em mufla. Nem 

sempre este resíduo representa toda a substância inorgânica presente na amostra, 

pois alguns sais podem sofrer redução ou volatização nesse aquecimento, porém é 

o método mais utilizado (ADOLF LUTZ, 1985), isto justifica o teor mais baixo de 

cinzas após 14 dias quando utilizado o filme 3 e um aumento após 28 dias.  

 

5.3.3 Teor de acidez  

 

As análises de acidez foram realizadas no tempo 0 e após 14 e 28 dias de 

estocagem das amostras sobre revestimento dos filmes. Os resultados da Tabela 6  

indicam que não houveram alterações significativas (p>0,05) no teor de acidez dos 

queijos. Este resultado é importante devido o teor da acidez ser um fator principal na 

fabricação de queijos, pois influencia consideravelmente no seu sabor.  
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Tabela 6. Variação do teor de acidez das amostras de queijo tipo prato após 

tratamento com os três filmes derivados de O-CMQTS a 1%. 

Amostra Acidez (%) 

 0 dias * 14 dias * 28 dias * 

Filme 1 a
 0,55 ± 0,01 (2,17) 0,57 ± 0,01 (2,93) 0,56 ± 0,02 (3,88)  

Filme 2 b 0,59 ± 0,01 (2,59) 0,59 ± 0,01 (2,27) 0,63 ± 0,01 (2,27) 

Filme 3 c 

0,58 ± 0,01 (2,20) 0,62 ± 0,01 (2,04) 0,60 ± 0,01 (2,43) 

Controle Negativo d 0,52 ± 0,00 (1,26) 0,50 ± 0,00 (1,95) 0,53 ± 0,00 (1,14) 

Nota: a 2-COOH-BzCMQTS; b 4-OH-BzCMQTS; c 4-CH3O-BzCMQTS; d Água. 
 * Resultados expressos em percentagem ± desvio padrão (DPR) 

 

Outros autores também verificaram através do ensaio do teor da acidez que 

as amostras, como por exemplo a maçã, mantiveram suas características quando 

revestidos com algum tipo de filme.  

Park et al. (1994), avaliaram as propriedades sensoriais em tomates 

revestidos com zeína e estocados a 21 °C. Dos atributos sensoriais estudados, a 

acidez e o sabor não foram afetados pelo revestimento, portanto, o revestimento de 

zeína retardou a maturação do tomate, preservando a firmeza e cor, seus principais 

atributos no mercado.   

Cerqueira et al. (2011), revestindo goiabas com filmes protéicos e de 

quitosana em diferentes concentrações, também não encontraram diferenças 

significativas dos frutos com filme em relação aos frutos de controle para a acidez 

titulável.  

A acidez também foi avaliada através da produção de ácido lático, onde a 

quitosana foi associada ao soro de proteína do leite, sendo que, houve um aumento 

inicial na produção de ácido lático, porém, depois se manteve estável e não alterou 

seu sabor e textura, mantendo as características do queijo Ricotta analisado (DI 

PIERRO, 2011).  

 

5.3.4 Teor de lipídeos  

 

Os lipídeos contribuem essencialmente para as características sensoriais dos 

alimentos, como textura, aroma, cor e sabor atribuindo palatibilidade aos produtos. 
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Por sua lenta digestão, os lipídeos conferem a sensação de plenitude gástrica, 

espaçando, por conseguinte, as refeições.  

As análises de lipídeos foram realizadas através do método a quente, onde, o 

éter usado no processo é aquecido até tornar-se volátil e, ao condensar-se circula 

sobre a amostra em análise, arrastando toda a fração gordurosa e demais 

substâncias solúveis em éter. A gordura extraída é calculada por diferença de 

pesagem (MAYNARD; LOOSLI, 1984).  

Esta análise foi realizada após 7 e 28 dias de armazenagem das amostras e 

de acordo com a Tabela 7, verificou-se que o tratamento da amostra com os filmes 

testados não alterou significativamente (p>0,05) o teor de lipídios, pois os valores se 

mantiveram semelhantes no decorrer do tempo.  

 
 

Tabela 7. Teor de lipídeos das amostras de queijo tipo prato após tratamento com 

os três filmes derivados de O-CMQTS a 1% após 7 e 28 dias de estocagem.  
 

 

 

 

 

 

 

Nota: a 2-COOH-BzCMQTS; b 4-OH-BzCMQTS; c 4-CH3O-BzCMQTS; d Água. 
 * Resultados expressos em percentagem ± desvio padrão (DPR) 

 

Este resultado sugere que não houve oxidação da amostra pois a oxidação 

lipídica ocorre quando os lipídeos sob a ação de um catalisador reagem com o 

oxigênio, gerando uma reação em cadeia e formando compostos oxigenados como 

álcoois, aldeídos, cetonas e peróxidos que irão conferir gostos e odores 

desagradáveis aos alimentos. 

Sathivel (2005), avaliou o efeito da aplicação de revestimentos de quitosana 

(1 e 2%) na conservação de filés de salmão. Eles foram mantidos congelados (-20 

oC) durante três meses. Em comparação com o tratamento controle, houve 

diminuição significativa da perda de massa e da oxidação lipídica dos filés.  

A capacidade antioxidante da quitosana foi analisada em carnes e derivados 

e frutos do mar que contém quantidades significativas de ácidos graxos insaturados, 

Amostra Teor de Lipídeos (%) 

 Análise inicial * Análise Final * 

Filme 1 a
 24,23 ± 1,88 (7,76) 23,73 ± 1,17 (4,95) 

Filme 2 b 26,26 ± 1,24 (4,74) 25,76 ± 1,95 (7,58) 

Filme 3 c 
21,39 ± 1,44 (6,23) 22,59 ± 1,64 (7,26) 

Controle Negativo d 28,23 ± 1,16 (4,27) 29,04 ± 1,29 (4,46) 
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particularmente susceptíveis à oxidação lipídica durante seu processamento e 

armazenamento (KANATT; CHANDER; SHARMA, 2004). 

 

5.3.5 Teor de proteínas 

 

O método de Kjeldahl (1984), é o mais amplamente utilizado para 

determinação do nitrogênio total.  Por meio de uma digestão ácida, o nitrogênio da 

amostra é transformado em amônio, posteriormente dosado por titulação 

(MAYNARD; LOOSLI, 1984). 

As análises de proteínas foram realizadas após 7 e 28 dias de armazenagem 

das amostra. Com base nos resultados encontrados (Tabela 8) verificou-se que não 

houve alteração significativa (p>0,05) também no teor de proteínas das amostras 

com o tratamento das mesmas com os filmes testados.  

 

Tabela 8. Teor de proteínas das amostras de queijo tipo prato após tratamento com 

os três filmes derivados de O-CMQTS a 1% após 7 e 28 dias de estocagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: a 2-COOH-BzCMQTS; b 4-OH-BzCMQTS; c 4-CH3O-BzCMQTS; d Água. 
 * Resultados expressos em percentagem ± desvio padrão (DPR) 

 

Apesar da complexidade estrutural, as proteínas podem ser quebradas em 

aminoácidos pela ação de enzimas ou fervura com ácidos e álcalis, sob certas 

condições. Nos alimentos, como o queijo, tendem a decompor à temperatura 

ambiente, auxiliada pela ação bacteriana, podem formar produtos tóxicos para o 

corpo, necessitando de uma boa conservação. Assim sendo, os filmes contribuem 

para manter o teor de proteínas sem alterações significativas, mantendo a qualidade 

do produto.  

 

Amostra Proteína Bruta (%) 

 Análise inicial * Análise Final * 

Filme 1 a
 4,54 ± 0,16 (3,62) 3,70 ± 0,06 (1,81) 

Filme 2 b 4,13 ± 0,11 (2,67) 3,71 ± 0,14 (4,01) 

Filme 3 c 
3,71 ± 0,03 (1,00) 3,92 ± 0,22 (5,67) 

Controle Negativo d 4,60 ± 0,20 (4,43) 4,44 ± 0,10 (2,37) 
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5.4 Avaliação do crescimento de bolores na presença de filmes 

derivados de O-CMQTS 

 

Devido ao grande crescimento de fungos, entre eles Aspergillus sp. e 

Penicillium sp., observado através da análise da influência dos filmes sobre o 

crescimento microbiano em diferentes concentrações, foi realizada a análise para 

utilização do filme como possível veículo para fungos.  

Seguindo esta linha de pesquisa, foi isolado e identificado o fungo Penicillium 

camemberti, o qual é utilizado para a fabricação de queijos nobres, entre eles, os 

queijos Brie e Camembert.  

De origem francesa, o queijo Brie (Figura 8), é fabricado com a mesma 

tecnologia do queijo Camembert, ficando as diferenças mais por conta do formato do 

que das propriedades organolépticas. É um queijo de massa macia e quebradiça, 

maturado externamente por P. camemberti, que lhe confere sua característica casca 

branca aveludada. Por isso também é conhecido como queijo de mofo branco. Em 

geral, produzidos em processos manuais, a partir de pequenas quantidades de leite, 

apresentam-se normalmente em forma de triângulos. O ponto ideal para ser 

consumido apresenta-se entre 25 e 40 dias após sua fabricação. Com essa 

maturação terá adquirido sua massa cremosa e seu característico sabor. 

Consumidores que preferem um queijo mais forte, devem esperar até 60 dias de 

maturação, quando a camada de mofo branco se torna mais rala, a casca adquire 

tons avermelhados e o odor amoniacal intenso, indica um queijo supermaturado 

(FURTADO, 1991).  
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Figura 8. Figura ilustrativa do queijo tipo Brie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o preparo do queijo é necessário a inoculação do fungo em sua 

superfície, portanto, é necessário um veículo que facilite a sua dispersão. Neste 

experimento foi utilizado os filmes de derivados de O-CMQTS, onde, o queijo foi 

submerso por aproximadamente 10 segundos nos filmes com concentração a 1%.   

Após 4 dias pôde ser observada a proliferação uniforme do fungo P. camemberti 

sobre as amostras, com características muito semelhantes ao queijo Brie fabricado 

comercialmente, como pode ser observado na Figura 9.  

Entre as vantagens dos derivados anfifílicos da O-CMQTS estão o  baixo 

custo e sua característica sustentável. Aplicando este produto na indústria 

reduziriam os custos com importação e fabricação, pois nos dias atuais, muitos 

fabricantes importam o fungo P. camemberti liofilizado e utilizam a água como 

veículo.  
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Figura 9. Representação do queijo recoberto com filme derivado de O-CMQTS a 1%, com 
crescimento do fungo Penicillium camemberti, semelhante ao queijo tipo Brie.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1 Avaliação do crescimento do fungo em meio de cultura 

 

Os Filmes 1, 2 e 3 (2-COOH-BzCMQTS; 4-OH-BzCMQTS; 4-CH3O-

BzCMQTS, respectivamente), foram testados em diferentes concentrações (0,25; 

0,50; 0,75 e 1%), quanto sua capacidade de manutenção da viabilidade do fungo P. 

camemberti.  As concentrações a 2 e 4% foram excluídas deste ensaio devido o 

tardio crescimento dos fungos, observados no ensaio do crescimento microbiano.  

Na Figura 10, é possível observar o comportamento do Filme 1 nas 4 

concentrações, onde, após 2 dias, o raio de crescimento do fungo P. camemberti, de 

todas as concentrações testadas, foi superior ao do controle, no entanto, após 6 dias 

apenas o filme a 1% apresentou o raio de crescimento maior que o grupo controle, 

havendo portanto diferenças estatísticas significativas nesta concentração (p<0,05).  

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

Figura 10. Avaliação do crescimento do fungo Penicillium camemberti em amostras de 

queijo recobertas com o Filme 1 (2-COOH-BzCMQTS) em diferentes concentrações, 
utilizando a água como controle negativo.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Filme 2, conforme a Figura 11, após 6 dias apresentou o raio de 

crescimento superior ao controle nas concentrações de 0,75 e 1%, sendo que, 

apenas o filme a 1% apresentou valores estatisticamente signiticativos (p<0,05) da 

mesma forma que o filme anterior.  

 
 

Figura 11. Avaliação do crescimento do fungo Penicillium camemberti em amostras de 

queijo recobertas com o Filme 2 (4-OH-BzCMQTS)  em diferentes concentrações, utilizando 
a água como controle negativo.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

Como apresentado na Figura 12, o Filme 3 teve o melhor raio de crescimento 

também nas concentrações de 0,75 e 1% (p<0,05), ressaltando que, desde o inicio 

estas concentrações predominaram sobre o grupo controle.  

 
 
Figura 12. Avaliação do crescimento do fungo Penicillium camemberti em amostras de 
queijo recobertas com o Filme 3 (4-CH3O-BzCMQTS) em diferentes concentrações, 
utilizando a água como controle negativo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Quando comparado os 3 filmes na concentração com melhor crescimento do 

fungo (1%), onde p<0,05, pode-se observar nitidamente o seu maior raio de 

crescimento em relação ao controle, sendo que, sugere-se que o melhor filme 

testado é o Filme 3, que, após 6 dias obteve um raio de crescimento superior aos 

demais (Figura 13). 

Com base nos resultados, todos os filmes testados poderiam ser utilizados 

como veículo para propiciar o crescimento do fungo P. camemberti, pois tem um 

crescimento melhor em relação ao grupo controle tanto nos primeiros dias como 

após os 6 dias.  

Os resultados obtidos também mostram a diferença de velocidade de 

crescimento do fungo quando comparado os filmes com o grupo controle. Nos 

primeiros dias, o crescimento foi superior para todos os filmes testados, diminuindo 
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assim os riscos de contaminação das amostras e os custos, uma vez que, com o 

rápido crescimento do fungo há maior produção industrial.  

Industrialmente, o tempo de crescimento do fungo pode variar entre 5 a 6 dias 

para visualização, sendo que, o queijo encontra-se apto para ser embalado entre 8 e 

10 dias. Como pode-se observar na Figura 13, o crescimento do fungo com o filme é 

superior ao crescimento do fungo quando utilizado a água como veículo. No quarto 

dia já pode ser visualizado o crescimento da casca branca aveludada que 

caracteriza o queijo Brie.  

 

Figura 13. Avaliação comparativa do crescimento do fungo Penicillium camemberti dos 

filmes: Filme 1 (2-COOH-BzCMQTS) Filme 2 (4-OH-BzCMQTS);  Filme 3 (4-CH3O-
BzCMQTS) na concentração a 1%, utilizando a água como controle negativo. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 Viabilidade do inóculo 

 

Foi realizado semanalmente, o estudo da viabilidade do inóculo, para verificar 

sua estabilidade quando adicionado aos filmes testados e armazenados em 

diferentes temperaturas, para efeito comparativo. A contagem dos fungos foi 

realizada após 48h de incubação.  

O inóculo foi preparado inicialmente à uma concentração de 8 x 106 

conídios/mL, e, como observado nas Figuras 14, 15 e 16, manteve-se com a 
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concentração inicial após 14 dias de análise para todas as temperaturas, quando 

utilizado um dos filmes testados como veículo. Após este período, houve uma queda 

no crescimento, no entanto, ainda assim continuou apresentando valores 

consideráveis de crescimento de P. camemberti, que pôde ser comprovado também 

visualmente. Além disso, pode-se verificar que a amostra controle (água como 

veículo) iniciou a queda do crescimento fúngico aproximadamente 7 dias antes das 

amostras com filme.  

Inicialmente, o crescimento do fungo nas 3 temperaturas de conservação são 

semelhantes até 28 dias de análise. Após 35 dias, o fungo tem melhor crescimento à 

temperatura ambiente (Figura 14) e sob refrigeração (Figura 15). Neste caso, 

sugere-se que o congelamento (Figura 16) não favorece o crescimento deste tipo de 

fungo, o que poderia justificar a menor colonização quando utilizada esta técnica de 

conservação do inóculo.  

Os 3 filmes testados apresentaram perfil muito semelhante, porém,  o Filme 3 

apresentou um leve destaque, onde, o crescimento do fungo foi superior aos outros 

grupos em todas as temperaturas. Pode-se relacionar este resultado com o 

experimento anterior do raio de crescimento do fungo, onde o Filme 3 também se 

destacou e teve crescimento superior tanto nos primeiros dias, como após os 6 dias 

de análise.  

 

Figura 14. Crescimento do inóculo contendo o fungo Penicillium camemberti e os filmes 

derivados de O-CMQTS, durante 49 dias, utilizando a água como controle negativo, 
armazenado a temperatura ambiente.  
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Figura 15. Crescimento do inóculo contendo o fungo Penicillium camemberti e os filmes 

derivados de O-CMQTS, durante 49 dias, utilizando a água como controle negativo, 
armazenado sob refrigeração.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 16. Crescimento do inóculo contendo o fungo Penicillium camemberti e os filmes 
derivados de O-CMQTS, durante 49 dias, utilizando a água como controle negativo, 
armazenado sob congelamento. 
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O fungo Penicillium camemberti desempenha um papel importante no aroma 

e aparência do tipo camembert de queijos. No entanto, pouco se sabe sobre sua 

cinética de crescimento micelial durante o amadurecimento. Um estou realizou o 

monitoramento do crescimento de micélio de P. camemberti em queijos do tipo 

camembert em duas temperaturas (8 e 16 ° C) e duas humidades relativas (88 e 

98%). Durante a primeira fase, o micélio cresceu mas não foram produzidos esporos 

independentemente das condições de maturação. Durante a segunda fase, que se 

iniciou quando a lactose foi descarregada, houve o aumento da concentração de 

esporos, especialmente nos queijos curados a 16 ° C. A esporulação foi associado a 

uma grande diminuição da concentração de micélio nos queijos curados a 16 ° C e 

98% de humidade relativa. Postula-se que a lactose é a principal fonte de energia 

para o crescimento de micélios de P. camemberti no início do amadurecimento e 

que o seu esgotamento provocaria o stress, resultando em esporulação 

(LECLERCQ-PERLAT et al., 2013). 

Sendo assim, os resultados evidenciam a importância do filme como veículo 

para o crescimento de fungos, uma vez que, as amostras com filme mantiveram o 

crescimento superior ao grupo controle praticamente durante todo o experimento. 

Portanto, de acordo com os resultados observados, sugere-se que poderia ser 

utilizado o mesmo inóculo durante vários dias, considerando que, a fabricação de 

queijos na indústria é diária, economizaria tempo e reduziria custos.  

 Os fungos, em comparação com a maioria das bactérias, apresentam 

velocidade de crescimento inferior. Por outro lado, muitas vezes há contaminação 

bacteriana ou por outros fungos, o que prejudica a conservação das colônias. As 

técnicas existentes para a manutenção de micotecas são trabalhosas, dispendiosas 

e muitas vezes ineficientes. O desenvolvimento de novas formas de preservação de 

fungos por períodos prolongados faz-se necessário (GIRÃO et al., 2004).  

A preservação do fungo pelos filmes é de fácil manejo, armazenamento e 

transporte, além de mais econômica do que os métodos tradicionais. Além disso, se 

mostrou mais eficaz que a água, veículo atualmente utilizado na indústria, contudo, é 

necessário a realização de mais testes para comprovar a viabilidade do inóculo e 

sua aplicação na indústria.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 

 Para a determinação da atividade antimicrobiana, os resultados não 

mostraram atividade antifúngica até a concentração de 5000 µg/mL, com 

exceção do fungo M. gypseum, o qual foi sensível a concentração de 5000 

µg/mL para o Filme 3. 

 Os derivados anfifílicos de O-CMQTS não se mostraram totalmente eficientes 

em nenhuma concentração testada (1, 2 e 4%),  para inibição de bactérias 

totais nas amostras de queijo tipo prato. No entanto, apesar do resultado não 

ser o esperado, os filmes nas concentrações de 2 e 4%, apresentaram 

pequeno potencial antimicrobiano quando comparado com o grupo controle. 

Porém, vale ressaltar que em todas as concentrações houve crescimento de 

fungos, após 7 dias para os filmes a 1% e 14 dias para os filmes a 2 e 4%, 

entre eles Penicillium sp. e Aspergillus sp. 

 Para as análises físico-químicas  realizadas nas amostras de queijo tipo prato 

(umidade, cinzas, acidez, lipídeos e proteínas), houve alteração significativa 

apenas no teor da umidade, que aumentou com o decorrer do tempo. 

 Através do crescimento do fungo Penicillium camemberti foi possível verificar 

que os 3 filmes testados (Filme 1 - 2-COOH-BzCMQTS; Filme 2 - 4-OH-

BzCMQTS; Filme 3 -  4-CH3O-BzCMQTS) são mais eficientes que a água, na 

concentração a 0,75 e 1%, quando utilizado os filmes como veículo para 

proliferação do micro-organismo. Destacando-se o Filme 3 na concentração a 

1%.  

 A viabilidade do inóculo foi analisada em 3 diferentes temperaturas de 

conservação (ambiente, refrigerada e congelada) durante 49 dias, e, assim foi 

possível verificar que com a adição do filme no inóculo, o crescimento do 

fungo P. camemberti foi maior que quando comparado ao grupo controle, 

destacando-se o Filme 3, tendo em vista uma possível aplicação industrial, 

sendo sugerido desta forma a realização de mais testes.  
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APÊNDICE A 

 

Tabela 9. Avaliação da viabilidade do inóculo contendo o fungo Penicillium camemberti e os filmes testados em diferentes 
temperaturas de armazenamento durante 49 dias.  

Amostra Contagem dos fungos    

 0 dias 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 35 dias 42 dias 49 dias 

Temperatura Ambiente (25 °C)         

Filme 1 (a)
 8,0 x 106 8,0 x 106 8,0 x 106 7,6 x 105 1,0 x 104 9,8 x 103 5,4 x 103 4,9 x 103 

Filme 2 (b) 8,0 x 106 8,0 x 106 8,0 x 106 6,4 x 105 2,8 x 104 1,8 x 104 9,7 x 103 8,9 x 103 

Filme 3 (c) 8,0 x 106 8,0 x 106 8,0 x 106 3,6 x 105 2,9 x 104 2,1 x 10 4 1,8 x 104 1,0 x 104 

Controle Negativo (d) 8,0 x 106 8,0 x 106 9,4 x 105 5,6 x 104 1,5 x 104 8,5 x 103 4,5 x 103 1,3 x 103 

Refrigerado (4 °C)         

Filme 1 (a)
 8,0 x 106 8,0 x 106 8,0 x 106 5,6 x 105 2,8 x 104 2,4 x 104 1,8 x 104 1,1 x 104 

Filme 2 (b) 8,0 x 106 8,0 x 106 8,0 x 106 4,8 x 105 1,6 x 104 1,2 x 104 9,4 x 103 8,9 x 103 

Filme 3 (c) 8,0 x 106 8,0 x 106 8,0 x 106 5,4 x 105 3,5 x 104 2,9 x 10 4 2,5 x 104 2,0 x 104 

Controle Negativo (d) 8,0 x 106 8,0 x 106 7,8 x 104 6,3 x 104 8,4 x 103 4,4 x 103 2,1 x 103 8,8 x 102 

Congelado (-14 °C)         

Filme 1 (a)
 8,0 x 106 8,0 x 106 8,0 x 106 3,4 x 105 1,6 x 104 1,2 x 104 7,3 x 103 5,1 x 103 

Filme 2 (b) 8,0 x 106 8,0 x 106 8,0 x 106 1,6 x 105 8,0 x 103 7,1 x 103 5,5 x 103 4,7 x 103 

Filme 3 (c) 8,0 x 106 8,0 x 106 8,0 x 106 3,7 x 105 1,9 x 104 1,4 x 104 9,7 x 103 7,8 x 103 

Controle Negativo (d) 8,0 x 106 8,0 x 106 6,9 x 105 4,3 x 104 8,1 x 103 3,4 x 103 1,0 x 103 9,8 x 102 

Nota: (a) 2-COOH-BzCMQTS; (b) 4-OH-BzCMQTS; (c) 4-CH3O-BzCMQTS; (d) Água 
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