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abaixamento do pH em torno de 5,20, geralmente após 6 dias de incubação em anaerobiose à

30°C (Madec et ai. 1994).

Neste trabalho foi adotada a formulação básica preparada no laboratório de

Microbiologia do Departamento de Ciência dos Alimentos da UFLA; ou seja: (I) peptona

bacteriológica (hidrolisado de caseinas pelo suco-pancreático-total), 10 gramas; (II) extrato de

levedura, 10 gramas; (III) Lactato de lítio, 10 gramas; (IV) Sulfato de potássio, 0,25 gramas; (V)

Sulfato de manganês, 0,05 gramas; (VI) Glicerol, 6 gramas; (VII) Púrpura de bromocresol, 0,05

gramas; (VIII) Agar, 15 gramas e (IX) Água, lOOOml. Os constituintes foram dissolvidos de

forma usual e após o ajuste do pH para 7,0 ± 0,2 o meio foi esterilizado a 121°C durante 15

minutos. Na hora da inoculação omeio foi aquecido a48°C, 1ml de cada cepa (devidamente já

diluída) foi colocado em placas de Petri previamente identificadas. O meio pronto para uso

(48°C), foi então adicionado às placas (cerca de 10 a13 ml por placa). As placas foram, aseguir,

agitadas suavemente sobre a mesa a fim de se incorporar a cepa ao meio e deixadas em repouso

até que a solidificação do meio se completasse. As placas foram incubadas a 30°C em

anaerobiose (jarra de Gás Pack) por 6dias. Após este período ajarra foi aberta e, as placas cujo

meio não sofrerá mudança de cor (violeta para amarelo) foram novamente incubadas, porém em

aerobiose, por mais 48 horas. Isso foi feito para permitir o crescimento de cepas lentas de

Propionibacterium.

3.1.3. Técnicas usadas durante o isolamento

3.1.3.1. Preparo da cepa comercial

Acultura comercial utilizada neste trabalho que serviu como parâmetro de comparação,

foi a PS1 (Chr. Hansen Ind. Com. Ltda.) que é comercializada na forma liofílizada. Para


















































