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Resumo 

O objetivo desse trabalho foi desenvolver uma cobertura 

natural, antimicrobiana para queijo com bagaço de 

maçã. O bagaço foi tratado termicamente com micro-

ondas e foram analisadas amostras sem e com o 

tratamento. Encontrou-se redução significativa de 

bolores e leveduras no bagaço tratado, demonstrando 

sua relevância na descontaminação. Foram definidos os 

parâmetros para a fabricação dos queijos e testado o 

protocolo de fabricação do queijo semiduro pasteurizado. 

Introdução  

 A qualidade microbiológica do alimento interfere 
em atributos sensoriais e na segurança alimentar. Uma 
boa alternativa para pasteurização branda é o uso de 
micro-ondas no tratamento térmico de frutos, pois reduz 
custos e perdas de aromas e componentes voláteis, 
devido à menor exposição ao calor (tempo e 
temperatura) (LOS, 2020; CORRÊA, 2016;). 
 Com o aumento no consumo de queijos 
maturados no mundo, tem aumentado as preocupações 
com deterioração fúngica e produção de mico toxinas, 
representando risco à saúde do consumidor. Havendo 
necessidade de um agente natural de controle para 
esses microrganismos. O intuito desse trabalho foi 
desenvolver uma cobertura natural de bagaço de maçã 
Granny Smith, escolhida devido a sua composição 
fenólica para evitar crescimento fúngico na superfície de 
queijos semiduros durante sua maturação.  

Material e Métodos 

 Maçãs Granny Smith foram processadas 
obtendo 28 % de rendimento de bagaço, que foi 
desidratado, triturado, tamisado e armazenado sob 
congelamento (-18 oC) até o momento das análises 
microbiológicas. O bagaço foi distribuído em placa de 
Petri descartável, fechada e colocada em micro-ondas 
sob potência de 90 %, em três séries de aquecimentos, 
até o produto atingir a temperatura de 72 °C (LOS 2020; 
CORRÊA 2016). Foram pesadas amostras com e sem 
tratamento térmico para análise microbiológica de 
bolores e leveduras, realizadas em PDA (Potato 
Dextrose Agar) de acordo com Porsse, 2017. 
 Também foram realizados testes do protocolo de 
fabricação do queijo semiduro (Fig. 1). Foram 
determinados, de acordo com Los (2020), a dimensão de 
9 cm x 15 cm, escolhida cultura do tipo LD, maturação 
de 60 dias, em leite pasteurizado e cru, com três 
variáveis: queijo controle, com cobertura filme comercial 
e com cobertura de bagaço de maçã tamisado tratado 
termicamente, todos em triplicata, totalizando 36 queijos 
de aproximadamente 600 g/cada.  
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Figura 1. Fluxograma de fabricação do 
queijo semiduro. Nota: QP = queijo 
pasteurizado; QPB = queijo pasteurizado 
com adição de bagaço; QPF = queijo 
pasteurizado com filme industrial; QCB = 
queijo cru com adição de bagaço; QCF = 
queijo cru com filme industrial. 

Figura 2. Placa de Petri 
demonstrando 
crescimento de bolores e 
leveduras em bagaço de 
maçã sem (A) e com (B) 
tratamento térmico na 
diluição de 10-1. 

 

Resultados e Discussão 

 O bagaço de maçã sem tratamento térmico 
apresentava 577 ± 64 UFC.g-1, enquanto o bagaço de 
maçã tratado apresentou 130 ± 56 UFC.g-1. O tratamento 
por micro-ondas demonstrou redução de 77 % da carga 
microbiana (Fig. 2). 

Conclusão  

Foi possível observar a redução de crescimento fúngico, 

in vitro, do bagaço de maçã após tratamento térmico 

com micro-ondas. A aplicação do bagaço de maçã nos 

queijos ficou comprometida devido a pandemia pelo 

COVID-19, sendo que esta parte do trabalho será 

realizada após o retorno presencial das atividades. 
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