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RESUMO 

 
Aplicação de bacteriocinas de bactérias lácticas para controle de Listeria 

monocytogenes em queijo Minas Frescal processado pelo método de acidificação 
direta 

 
Cinco linhagens bacteriocinogênicas foram selecionadas quanto às suas 

propriedades sensoriais e tecnológicas em leite. Somente Lactococcus lactis ssp. lactis 
CTC204 apresentou as características (baixa acidificação e proteólise) adequadas para 
a fabricação de queijo Minas Frescal. Contudo, a baixa atividade da bacteriocina 
(3x102UA.mL-1) inviabilizou a sua utilização como bioconservante para a produção in 
situ no queijo. Estudos para obtenção de um bio-ingrediente foram conduzidos. A 
atividade da bacteriocina foi maior em leite adicionado com extrato de levedura e 
glicose (1,3x104UAmL-1) comparado com prebioticos (fruto-oligiossacarideo e inulina). A 
secagem em Spray-drier originou um bio-ingrediente com atividade de 1,3x105UAmL-1. 
Listeria monocytogenes ATCC7644 (4,0LogUFC.mL-1) foi inoculada nos queijos obtidos 
por acidificação do leite pasteurizado e microfiltrado. A contagem aumentou 
6,2LogUFC.gL-1 e 2LogUFC.gL-1 no 15° e 21º dia de estocagem a 6±1°C, 
respectivamente, nos queijos sem e com adição de 10% do bio-ingrediente. Portanto, 
inibição de 4,2 LogUFC.g-1 do patógeno no 15° dia de estocagem.   
 
Palavras-chave: Bioconservação; Microrganismos patogênicos; Lactococcus lactis 
subsp. cremoris CTC 204 
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ABSTRACT 
 

Application of bacteriocins of lactic acid bacteria to control Listeria 
monocytogenes in Minas Frescal cheese processed by the method of direct 

acidification 
  

 
              Among the five bacteriocin-producing lactic bacteria strains tested, only 
Lactococcus lactis subsp. cremoris CTC 204 presented suitable sensory and 
technological properties for Minas Frescal cheesemaking process. However, because of 
the low yield of bacteriocin production in milk (3.0x102 AU.mL-1), its use as 
biopreservative for in situ production in cheese was impractical. We carried out 
experiments to obtain a bioingredient. Bacteriocin activity was higher in milk 
supplemented with glycose and yeast extract (1.3x104 AU.mL-1) compared to probiotics 
(fructooligosaccharides and inulin). Spray drying fermented milk originated a 
bioingredient presenting activity of 1.3x105 AU.mL-1. Population count of Listeria 
monocytogenes ATCC 7644, inoculated (4.0 Log CFU.mL-1) in cheese produced by 
direct acidification of pasteurized microfiltered milk, reached 6.2 Log CFU.g-1 and 2.0 
Log CFU.g-1 at day 15 of storage at 6±1°C, in cheese without and with addition of 10% 
of bioingredient, respectively, therefore presenting pathogen inhibition of 4.2 Log CFU.g-

1 at day 15 of storage. 
 
Keywords: Biopreservation; Pathogenic microorganisms; Lactococcus lactis ssp. 
cremoris CTC 204 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As bactérias lácticas são comumente utilizadas em processos fermentativos e 

desempenham um papel fundamental no processo de fermentação do leite, sendo sua 

utilização um dos métodos mais antigos de preservação (OUWEHAND; VESTERLUND, 

2004). Isto se deve à sua capacidade de produção do ácido láctico, o que resulta no 

decréscimo do pH do leite e a remoção da fonte fermentescível, promovendo um 

ambiente desfavorável ao desenvolvimento de microrganismos deteriorantes e/ou 

patogênicos (GOKTEPE, 2006). Além disso, essas bactérias produzem determinados 

compostos antagônicos formados em pequenas quantidades a partir do catabolismo 

celular, tais como ácidos orgânicos, diacetil, acetaldeído, peróxido de hidrogênio, 

dióxido de carbono, peptídeos antifúngicos e bacteriocinas (GÁLVEZ et al., 2007). 

Em diversos produtos lácteos, culturas de microrganismos desejáveis são 

adicionadas com o intuito de melhorar a segurança (inativação de patógenos); 

intensificar a estabilidade (extensão da vida útil pela inibição de microrganismos 

deteriorantes ou de reações abióticas); proporcionar a diversidade dos produtos 

(modificação da matéria-prima crua de modo a se obter novas propriedades sensoriais); 

e, fornecer benefícios à saúde (por meio de efeitos positivos na microbiota intestinal) 

(MÄYRÄ-MÄKINE; BIGRET, 2004). Na fabricação de queijos, em específico, a adição 

de bactérias é uma etapa essencial para o desenvolvimento de sabor e aroma 

desejáveis nesse produto. O perfil de sabor e aroma dos queijos depende das bactérias 

envolvidas na maturação e na capacidade catabólica das mesmas, o que pode resultar 

em diferentes compostos de sabor e aroma presentes em diferentes queijos (BROOME, 

2007). 

Os fermentos são, por definição, utilizados para alterar positivamente as 

propriedades sensoriais do alimento. As culturas antagonistas, denominadas culturas 

protetoras, são inoculadas nos produtos com o intuito de inibir os microrganismos 

patogênicos e/ou estender a vida útil destes, sem que produzam alterações em suas 

propriedades sensoriais. A biopreservação, por sua vez, considera o uso em alimentos 

de tais culturas protetoras ou de seus subprodutos, como bacteriocinas, de modo a 

exercer atividade antimicrobiana (MARTINIS; ALVES; FRANCO, 2002).  
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 Para se manter competitiva, a indústria de alimentos deve atender aos 

requerimentos dos consumidores, que se encontram em constantes mudanças. As 

tendências mais recentes incluem a preferência por produtos de qualidade e que não 

tenham sido submetidos a processamentos térmicos intensos.  

 Importantes implicações microbiológicas derivaram dessas tendências, uma vez 

que a maioria das alterações realizadas, como a produção de alimentos livres de 

aditivos, com baixos teores de sais e submetidos a tratamentos térmicos mais brandos, 

comprometem as condições de preservação dos produtos, acarretando diminuição da 

garantia de vida útil satisfatória e de segurança alimentar. É importante que esta perda 

potencial de preservação e segurança seja de alguma maneira, compensada e 

restabelecida e neste ponto, os antimicrobianos naturais podem desempenhar seu 

papel. 

 Uma grande variedade de sistemas antimicrobianos naturais evoluiu nos animais, 

plantas e microrganismos (GOULD, 1996). Alguns destes já estão sendo utilizados para 

preservação de alimentos. Polipeptídios antimicrobianos têm sido descobertos em 

diversos organismos, incluindo-se os presentes em microrganismos. Dentre as 

bactérias, algumas são produtoras de peptídeos antimicrobianos, especialmente as 

Gram-positivas, responsáveis pela fermentação de leite, carne e vegetais, além das 

bactérias Gram-negativas, entéricas ou não. Esses peptídeos são conhecidos como 

bacteriocinas e apresentam grande variação quanto ao seu espectro de atividade, peso 

molecular, origem genética, natureza química, modo de ação e especificidade ao 

hospedeiro (FIELDS, 1996). A capacidade das bacteriocinas em inibir outras bactérias, 

aliada a sua natureza protéica, podem se constituir nos únicos aspectos comuns desse 

grupo de substâncias.  

As bacteriocinas produzidas por culturas starters podem estar presentes em uma 

grande variedade de alimentos fermentados ou não, e desempenham um papel 

significativo na ecologia microbiana dos mesmos, principalmente em relação a sua 

estabilidade e segurança. Em geral, as bacteriocinas são compostos protéicos, ativos 

contra bactérias sensíveis, apresentando um modo de ação bactericida ou 

bacteriostático. Algumas bacteriocinas são constituídas apenas por proteínas, enquanto 

outras contêm grupamentos de proteínas, carboidratos e lipídeos (ECKNER, 1992).  
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 As pesquisas sobre os metabólitos antimicrobianos das bactérias lácticas tiveram 

um avanço considerável nestas últimas décadas. Isto ocorreu em virtude da emergência 

de microrganismos patogênicos psicrotróficos e da crescente tendência da indústria em 

substituir os aditivos químicos por produtos naturais. A aplicação de culturas lácticas 

para a produção in situ de bacteriocinas ou das próprias bacteriocinas em suas formas 

parcial ou totalmente purificadas, em produtos fermentados ou não, podem ser 

consideradas como fontes potenciais de compostos antimicrobianos naturais. Esses 

compostos antimicrobianos podem ser utilizados tanto na preservação de alimentos 

como na profilaxia intestinal.  

As bacteriocinas podem desempenhar um papel fundamental durante a 

fabricação e maturação do queijo devido à sua capacidade de controlar a flora 

microbiana. Como exemplos podem exercer um papel dominante na inibição da 

proliferação de bactérias lácticas não-starter (NSLAB), que são muitas vezes uma fonte 

de inconsistência na qualidade do produto final. Além disso, elas podem ser usadas 

como uma ferramenta para promover a lise celular de culturas starter, com o objetivo de 

liberação de enzimas intracelulares na matriz de queijo. As bacteriocinas são 

comumente utilizadas como agentes de controle biológico de queijo para a inibição de 

microrganismos patogênicos, como Listeria monocytogenes, um microrganismo 

associado a inúmeros surtos de doenças de origem alimentar devido ao consumo de 

queijo (O'SULLIVAN et al., 2007). 

Para o estudo de produção de bacteriocinas neste trabalho foram utilizadas 

bactérias lácticas com histórico de produção destes antimicrobianos em diferentes 

meios de cultivo, tais como MRS, APT (BROMBERG et al., 2006; BROMBERG et al., 

2005; BROMBERG et al., 2004; BROMBERG et al., 2000; NOGUEIRA, 2009).  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O processamento tradicional de queijo Minas Frescal envolve o emprego de 

bactérias lácticas, ou fermentos lácticos, resultando em um produto com aspectos de 

padrão de consistência, textura, sabor, durabilidade e rendimento próprios. Os 

benefícios advindos da substituição de fermentação láctica pelo método de acidificação 

direta com a adição de ácido láctico industrial no processamento deste tipo de queijo 

são o aumento do rendimento e redução de alterações negativas ocorridas durante o 

período de estocagem, principalmente acidificação e proteólise.  Contudo, o produto 

obtido por acidificação direta é mais susceptível às contaminações microbiológicas 

devido à ausência de bactérias láticas, que atuam beneficamente por competição e/ou 

produção de metabólitos antimicrobianos, principalmente bacteriocinas. A composição 

do queijo Minas Frescal, constitui-se um excelente substrato para a contaminação de 

diversos patógenos, entre eles a L. monocytogenes. Devido às características deste 

microrganismo em multiplicar-se em temperaturas de refrigeração e de sobrevivência 

durante longos períodos sob condições adversas ocasiona sérios problemas à indústria 

de laticínios Este é o agente causador da listeriose, caracterizada principalmente por 

gastrenterite, septicemia, meningite e meningoencefalite e apresenta como grupo de 

risco preferencial os idosos, crianças, gestantes e pessoas imunodeprimidas. Devido à 

alta taxa de mortalidade nos casos graves, este agente despertou a atenção especial 

das autoridades governamentais responsáveis pelo controle sanitário de leite e 

derivados, e a possibilidade aventada seria a obrigatoriedade da utilização de bactérias 

lácticas no processamento desse tipo de queijo. Nesse contexto, a proposta deste 

trabalho foi oferecer ao setor produtivo uma alternativa tecnológica com o intuito de 

aumentar a biosegurança do queijo Minas Frescal obtido por acidificação direta, 

principalmente contra L. monocytogenes, sem alterar sua tecnologia de obtenção e nem 

suas propriedades físicas, químicas e organolépticas.  
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3 OBJETIVOS 

 

 Desenvolvimento de um conservante natural com o intuito de aumentar a 

biosegurança do queijo Minas Frescal obtido por acidificação direta, contra L. 

monocytogenes, sem alterar suas características. 

 

3.1 Objetivos específicos 

 

• Seleção de linhagens produtoras de bacteriocinas quanto a sua capacidade de 

multiplicação, produção de bacteriocina e inibição de L. monocytogenes em leite 

desnatado 10% reconstituído; 

• Avaliação das atividades acidificante e proteolítica das linhagens produtoras de 

bacteriocinas;  

• Avaliação do potencial de utilização da linhagem selecionada para o biocontrole 

de Listeria monocytogenes durante o processamento e estocagem de queijo Minas 

Frescal obtido pelo método de acidificação direta com adição de ácido láctico. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1 Biopreservação 

 

Atualmente, devido à busca por maior qualidade de vida, consumidores 

constantemente preocupados com possíveis efeitos adversos à saúde devido à 

presença de aditivos químicos em alimentos, são atraídos por alimentos seguros, 

compostos por produtos de alta qualidade nutricional e organoléptica e que não tenham 

sido submetidos a processamentos intensos (CASTRO et al., 2011). Aliada a esta 

tendência, a regulamentação em vários países sobre a legislação de alimentos, tem 

restringido o uso, bem como os níveis permitidos de alguns dos agentes preservativos 

mais utilizados aprovados em diferentes alimentos.  

Essa percepção, juntamente com a crescente demanda por alimentos seguros e 

minimamente processados, com longa vida de prateleira e conveniência, tem 

estimulado o interesse da  indústria de alimentos na busca de novos produtos que 

atendam a esses requerimentos. Importantes implicações microbiológicas derivaram 

dessa tendência, uma vez que a maioria das alterações realizadas, como por exemplo, 

produção de alimentos livres de aditivos, com baixos teores de sais e submetidos a 

tratamentos térmicos mais brandos, comprometem as condições de preservação dos 

produtos, acarretando diminuição da garantia de vida útil satisfatória e de segurança 

alimentar. É importante que esta perda potencial de preservação e segurança seja de 

alguma maneira, compensada e restabelecida e, neste ponto, os agentes 

antimicrobianos naturais podem desempenhar seu papel (NASCIMENTO, 2007). 

Com base nestes fatos, há uma tendência crescente na utilização de 

bioconservantes, representados pelo emprego de uma microbiota natural ou controlada 

e seus metabólitos, tais como ácidos orgânicos, enzimas e bacteriocinas, na inibição ou 

destruição de microrganismos indesejáveis em alimentos. Essa técnica, denominada 

biopreservação ou bioconrservação consiste em explorar a capacidade dos 

microrganismos, naturalmente presentes nos alimentos ou artificialmente adicionados, 

de inibir microrganismos indesejáveis, quer sejam deteriorantes, quer sejam 

patogênicos. A biopreservação, consiste em uma nova alternativa tecnológica para a 

produção de alimentos tornando-os mais competitivos, devido à ampliação da vida útil e 
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ao reforço na segurança dos produtos alimentares por meio da microflora natural ou 

controlada, principalmente de bactérias lácticas e seus produtos antibacterianos 

(HUGAS, 1998; MARTINIS; ALVES; FRANCO, 2002).  

Um exemplo desta técnica é a fermentação láctica que apesar de ser antiga, é 

até hoje, amplamente empregada na indústria de alimentos. Os produtos finais do 

metabolismo dessas bactérias, como ácido láctico e outros ácidos orgânicos, peróxido 

de hidrogênio, dióxido de carbono e bacteriocinas, podem atuar como 

bioconservadores, alterando as propriedades intrínsecas de alimentos e inibindo 

microrganismos deteriorantes e patogênicos (DEEGAN et al., 2006). 

 

4.2 Bactérias lácticas  

 

As bactérias lácticas constituem um grupo filogeneticamente diverso e são 

incluídas nesse grupo, bactérias Gram-positivas com características morfologicas, 

metabólicas e fisiológicas comuns. São inclusas neste grupo, bactérias anaeróbias 

facultativas, não esporogênicas; são catalase, oxidase e gelatinase negativas, com 

morfologia de cocos ou bacilos, não reduzem nitrato a nitrito, mas são capazes de 

utilizar o lactato (AXELSSON, 2004). O metabolismo de carboidratos pode ser 

homofermentativo, resultando primordialmente em ácido láctico, ou heterofermentativo, 

resultando em ácido láctico e outros produtos como etanol, acetato, dióxido de carbono 

e peróxido de hidrogênio. Podem ser divididas em mesofílicas (crescem a uma 

temperatura ótima de 30oC) e em termofílicas (crescem a uma temperatura ótima de 

42oC) (FOX et al., 2000; SILVA Jr, 2002).  

Estas bactérias estão amplamente distribuídas em diferentes ecossistemas, e 

são comumente encontrados em alimentos (produtos lácteos, carnes e vegetais), sendo 

presentes também no solo, na boca, trato gastrointestinal e urogenital de humanos e 

animais (LÓPEZ-DÍAZ et al., 2000; SAVADOGO et al., 2006).  

Originalmente, o grupo de bactérias lácticas incluía quatro gêneros de grande 

importância em alimentos: Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus. 

Após revisões taxonômicas destes gêneros e a descrição de novos, atualmente, as 

bactérias lácticas são dividas nos seguintes gêneros: Aerococcus, Carnobacterium, 
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Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Oenococcus, Pediococcus, 

Streptococcus, Tetragenococcus, Vagococcus, e Weissella (AXELSSON, 2004). De 

todos esses gêneros, cinco são comumente encontrados em queijos: Enterococcus, 

Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus e Streptococcus (BERESFORD 

et al., 2001). 

Este grupo de bactérias desempenha um papel importante na maturação, 

processamento e conservação dos alimentos. Há milhares de anos esses 

microrganismos são aplicados na produção de alimentos, devido à sua capacidade de 

produzir mudanças desejáveis no sabor, aroma e textura, bem como inibir 

microorganismos patogênicos e deteriorantes. Além de estarem presentes em um 

grande número de alimentos fermentados espontaneamente, possuem grande 

importância industrial. Estas bactérias são utilizadas como culturas starters na 

fermentação de alimentos e bebidas, pois, uma vez adicionadas se desenvolvem 

sob condições controladas e contribuem na redução do pH por meio da produção de 

ácidos e/ou modificação do sabor e textura nos alimentos. Industrialmente, essas 

bactérias também são utilizadas na produção de ácido láctico (usado como aditivo), de 

dextrana, na produção e na retenção do ácido láctico no sistema fermentativo de 

produção de silagem, na atividade de protease, na produção de compostos aromáticos, 

nos mecanismos de defesa contra bacteriófagos e na produção de bacteriocina.  

Também são utilizadas como probióticos, ou seja, adjuntos da dieta e terapêuticos, para 

humanos e animais (NASCIMENTO, 2007).  

Mas, para que sejam aplicadas industrialmente, as culturas lácticas devem 

resistir a condições adversas, tais como liofilização, baixas e altas temperaturas, baixos 

pH e stress osmótico (van de GUCHTE et al., 2002). 

Uma vez que as bactérias lácticas são predominantes em vários alimentos 

fermentados e devido à maioria dos representantes deste grupo não apresentarem 

qualquer risco para a saúde humana, possuem status GRAS (generally recognized as 

safe - usualmente reconhecido como seguro). As bactérias lácticas, em geral, são 

consideradas como organismos com "grau alimentício”, possuem potencial utilização na 

preservação biológica de alimentos, promovendo diversos benefícios à segurança 

alimentar, dentre eles, o aumento da vida útil e inibição de patógenos. A redução de pH, 
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devido à produção de ácidos e a utilização de carboidratos fermentecíveis constituem o 

principal mecanismo de antagonismo microbiano (DABES; SANTOS; PEREIRA, 2001). 

Além destes efeitos, ao compar-se  leite in natura com produtos lácteos fermentados, as 

bactérias lácticas estão relacionadas ao aumento da digestibilidade, aumento do valor 

nutritivo, a produção de níveis elevados das vitaminas do complexo B e de alguns 

aminoácidos, a melhor utilização da lactose, a redução dos níveis de lactose no produto 

e a maior disponibilidade de lactase (GOKTEPE, 2006). 

Devido à ação antagonista das bactérias lácticas frente a outros microrganismos 

de origem alimentar, como L. monocytogenes ou Staphylococcus aureus, através da 

produção de substâncias inibidoras, incluindo-se a produção de ácidos orgânicos, 

peróxido de hidrogênio, diacetil e bacteriocinas, existe um grande interesse em sua 

utilização para a preservação biológica de alimentos (ORTOLANI, 2009; STILES, 1996). 

A produção de bacteriocinas foi descrita para todos os gêneros de bactérias lácticas 

(DE VUYST, 1994) inclusive as bifidobactérias (MEGHRIUS et al., 1991).  

 

4.3 Bacteriocinas de bactérias lácticas 

 

Dentre as substâncias com potencial antagonista produzido por bactérias 

lácticas, as bacteriocinas possuem grande interesse pela indústria de alimentos por não 

provocarem alterações sensoriais e possuírem atividade específica contra determinados 

patógenos (HAJIKHANI; BEYATLI; ASLIM, 2007). Mas, apesar de importantes, não são 

todas espécies e linhagens de bactérias lácticas que possuem capacidade de produzir 

bacteriocinas. 

As bacteriocinas podem ser definidas como pequenos peptídeos ou proteínas, 

termoestáveis, sintetizados ribossomalmente e biologicamente ativos, com ação 

inibitória contra outros tipos de bactérias, sendo que a bactéria produtora possui um 

mecanismo específico que lhe confere imunidade a estas substâncias (COTTER; HILL; 

ROSS,  2005). As bacteriocinas variam em relação ao espectro de atividade (restrito ou 

amplo espectro), modo de ação, massa molecular, origem genética e propriedades 

bioquímicas (GÁLVEZ; LÓPEZ; ABRIOUEL, 2008). 
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A aplicação de bacteriocinas para melhorar a qualidade microbiológica e a 

segurança dos alimentos tem estimulado intensa pesquisa nos últimos anos e dessa 

forma, um grande número de bacteriocinas têm sido isoladas e caracterizadas a partir 

de bactérias lácticas, sendo que algumas são consideradas potenciais agentes 

antimicrobianos devido à sua ação como conservante de alimentos e pelo seu efeito 

antagonista contra patógenos importantes.  

Ainda hoje, a nisina, produzida por algumas cepas de Lactococcus lactis,  é a 

bacteriocina mais bem estudada e  aplicada como aditivo em alimentos (DELVES- 

BROUGHTON et al., 1996; IVANOVA et al., 2000).  Diversas linhagens de lactococos 

isolados de diferentes produtos apresentam atividade antimicrobiana diferente da nisina 

e apresentam como características a resistência ao calor e baixo peso molecular 

(COVENTRY et al., 1997; KELLY; DAVEY; WARD, 1998; PIARD et al., 1992). 

A nomenclatura para bacteriocinas é contraditória e ainda está em discussão. 

Algumas bacteriocinas recebem nomes com base em suas espécies produtoras, mas 

mesmo essa nomenclatura dá origem a contradições (FURTADO, 2010).  

  

4.3.1 Classes de bacteriocinas 

 

Apesar de sua heterogeneidade físico-química, as bacteriocinas de bactérias 

lácticas possuem características comuns que possibilitam sua classificação. Baseadas 

na sua estrutura primária, peso molecular, estabilidade ao calor e organização 

molecular as bacteriocinas de bactérias lácticas podem ser subdivididas em quatro 

classes (COTTER; HILL; ROSS, 2005; DEEGAN et al., 2006; KLAENHAMMER, 1993). 

A classe I é composta por peptídeos termoestáveis de baixo peso molecular 

(inferior a 5 kDa), denominados lantibióticos, são caracterizados pela presença dos 

aminoácidos com ligação tioéter lantionina e β-metil lantionina, bem como outros 

aminoácidos modificados como desidroalanina e desidrobutirina (PINTO, 1996). São 

caracterizados pela presença de resíduos de aminoácidos modificados pós-

translacionalmente. A nisina, principal representante deste grupo, é produzida por 

algumas linhagens de Lc. lactis subsp. lactis, inibe o crescimento de bactérias Gram-

positivas e o crescimento de esporos de Clostridium e Bacillus. No entanto, não é eficaz 
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contra bactérias Gram-negativas, bolores e leveduras (JEEVARATNAM; JAMUNA; 

BAWA, 2005). 

Esta classe é subdividida em Ia e Ib. A subclasse Ia, que inclui a nisina, é 

composta por peptídeos catiônicos e hidrofóbicos que tem como mecanismo de ação a 

formação de poros na membrana e tem sua estrutura mais flexível quando comparada 

com a dos peptídeos da subclasse Ib. A subclasse Ib é composta por peptídeos 

globulares com carga neutra ou negativa (ALTENA et al., 2000). 

A classe II apresenta peptídeos de pouca estabilidade térmica (inferior a 10 

kDa), nenhuma modificação nos aminoácidos e também é subdividida em IIa e IIb. A 

subclasse IIa apresenta bacteriocinas ativas contra Listeria, como pediocina e 

enterocina (NASCIMENTO; MORENO; KUAYE, 2008). As pediocinas são produzidas 

por Pediococcus spp., não sendo muito eficazes contra esporos, mas inibe L. 

monocytogenes efetivamente quando comparado com a nisina (GREEN et al., 1997). 

As bacteriocinas pertencentes a essa subclasse possuem a mesma sequência de 

aminoácidos Tyr-Gly-Asn-Gly-Val  na extreminade N-terminal e duas cisteínas, 

formando ponte de bissulfito do N-terminal no interior do peptídeo. A subclasse IIb 

contém bacteriocinas compostas por dois peptídeos diferentes, que agem 

sinergicamente. São exemplos desse grupo a lactococcina G e M e a lactacina F 

(COTTER; HILL; ROSS,  2005). 

A classe III é constituída por grandes peptídeos termolábeis de peso molecular 

superior a 30 kDa, também denominadas bacteriolisinas, pois contém em sua estrutura 

molecular regiões específicas com diferentes funções para translocação, receptores de 

ligação e atividade letal. São exemplos as lactacinas A e B e helveticina J 

(JEEVARATNAM; JAMUNA; BAWA, 2005). 

Uma quarta classe (IV) também é descrita (JEEVARATNAM; JAMUNA; BAWA, 

2005). São incluídas bacteriocinas que formam grandes complexos peptídicos contendo 

carboidratos ou lipídios em suas estruturas. Contudo, Cleveland et al. (2001) acreditam 

que estes complexos são artefatos de purificação parcial e não uma nova classe de 

bacteriocinas. 

A maioria das bacteriocinas produzidas por bactérias associadas com alimentos 

pertencem às classes I e II (MELO, 2003). 
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4.3.2 Espectro de inibição 

 

Uma grande vantagem da utilização de bacteriocinas produzidas por bactérias 

lácticas, como agentes conservadores de alimentos é em relação à garantia da 

segurança microbiológica aos consumidores. As linhagens produtoras e seus 

metabólitos, incluindo-se as bacteriocinas, têm sido consumidas nos alimentos 

fermentados há milhares de anos sem serem causadoras de efeitos nocivos à saúde. 

Estudos realizados com nisina e pediocina AcH mostraram que essas substâncias não 

são tóxicas a animais de laboratório e a culturas de células mamárias (RAY, 1993).  

As bacteriocinas apresentam características inerentes a sua ação antimicrobiana 

Estes compostos possuem estreita faixa de ação contra hospedeiros, em geral limitada 

apenas a bactérias Gram-positivas. Observou-se que mesmo as bacteriocinas que 

apresentam uma faixa mais ampla de ação, não são eficazes contra todas as linhagens 

de bactérias Gram-positivas patogênicas e deteriorantes. Além disso, uma linhagem 

sensível possui células variantes na população, que podem apresentar resistência a 

bacteriocina podendo, portanto, se multiplicar em sua presença. Dessa forma, sua 

ineficácia contra bactérias Gram-negativas, Gram-positivas resistentes, bolores e 

leveduras, os quais podem constituir-se em microrganismos relacionados às doenças 

de origem alimentar, tem limitado o uso das bacteriocinas já conhecidas (CINTAS et al., 

2001). 

O espectro antibacteriano frequentemente inclui microrganismos deteriorantes e 

patogênicos de origem alimentar, como a L. monocytogenes e S. aureus 

(NASCIMENTO, 2007). 

A nisina apresenta eficiente atividade antimicrobiana em diversos sistemas 

alimentares, inibindo o desenvolvimento de uma ampla variedade de bactérias Gram 

positivas, como L. monocytogenes, Bacillus sp. e esporos de Clostridium sp. (DEEGAN 

et al., 2006). Entretanto, sua utilização pode ser limitada devido à interação com 

fosfolipídeos, baixa solubilidade, distribuição desuniforme, baixa estabilidade, inativação 

por enzimas endógenas de alguns alimentos, inibição de culturas iniciadoras, ou ainda, 

pela emergência espontânea de microrganismos resistentes (ALVES et al., 2006; 

BROMBERG et al., 2006). Apesar de algumas limitações, a nisina é eficaz contra 

bactérias Gram-negativas quando utilizada com agentes quelantes (STEVENS, 1992). 
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Outras bacteriocinas, tais como, pediocina PA-1 e PAC 1,0, produzidas por 

espécies de Pediococcus possuem atividade antilisteria em carne bovina fresca 

(NIELSEN; DICKSON; CROUSE, 1990) e em salsichas fermentadas (FOEGEDING et 

al., 1992), respectivamente. Diferentes estudos têm demonstrado atividade inibitória de 

Pediococcus acidilactici JD1-23 contra L. monocytogenes em salsichas fermentadas 

parcialmente desidratadas  (BERRY et al., 1990) e salsichas frankfurters (BERRY; 

HUTKINS; MANDIGO, 1991). 

 

4.3.3 Fatores que afetam a produção e a eficácia de bacteriocinas 

 

Para a utilização de culturas bacteriocinogênicas na bioconservação de 

alimentos deve ser avaliada detalhadamente para cada sistema alimentar, seu espectro 

de ação, visando uma aplicação adequada dessas culturas no controle de patógenos ou 

microrganismos deteriorantes sensíveis (ALVES et al., 2006). 

Alguns fatores podem comprometer a eficácia na produção e atividade de 

bacteriocinas de bactérias lácticas em alimentos, como o antagonismo por outros 

microrganismos presentes nos alimentos, a emergência de microrganismos resistentes, 

a perda espontânea ou a redução na capacidade de produção de bacteriocinas, a 

presença de enzimas proteolíticas não específicas, a oxidação, a presença de metais 

pesados, a agitação excessiva, o congelamento-descongelamento, a ligação com 

componentes do alimento, a interação com componentes apolares e polares, o efeito do 

pH na produção de bacteriocinas e na solubilidade  e ambiente desfavoráveis para 

multiplicação bacteriana (pH, temperatura, disponibilidade de nutrientes) e consequente 

para a produção de bacteriocinas (DAESCHEL, 1990; HOOVER; STEENSON, 1993). A 

concentração das bacteriocinas em determinados alimentos também é um fator que 

determina a atividade antimicrobiana (ALVES et al., 2006). 

Devem tambem ser considerados os fatores que afetam a eficácia das 

bacteriocinas em alimentos, como a presença de bactérias patogênicas e formadoras 

de esporos que sejam resistentes à bacteriocina, condições de desestabilização da 

atividade biológica de proteínas, tais como proteases e processos oxidativos, ligação 

aos componentes do alimento, tais como partículas lipídicas e proteínas, inativação pela 
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presença de aditivos, baixa solubilidade e distribuição irregular no alimento, ação do pH 

na estabilidade e atividade da bacteriocina.  

Apesar de inúmeros trabalhos sobre a produção de bacteriocinas (LEROY; De 

VUYST, 2003; MOTTA; BRANDELLI, 2003; NEL et al., 2001; TODOROV; DICKS, 2007; 

TODOROV et al., 2000), devido à complexidade dos ambientes em alimentos, um 

melhor conhecimento das interações desses fatores com a produção de bacteriocinas 

ainda é necessária (DELGADO et al., 2007). 

 

4.4 Aplicações de bacteriocinas em alimentos 

 
As bacteriocinas podem ser introduzidas nos alimentos por pelo menos três 

diferentes maneiras: em alimentos fermentados podem ser produzidas in situ pela 

adição de culturas lácticas bacteriocinogênicas no lugar das tradicionais culturas 

iniciadoras; pela adição destas culturas como adjuntas; ou pela adição direta de 

bacteriocinas purificadas (NASCIMENTO, 2007). 

Em geral, para que uma bacteriocina possa ser empregada na indústria de 

alimentos deve cumprir alguns requisitos como: apresentar amplo espectro de inibição 

sobre os principais patógenos de alimentos ou ser altamente especifica sobre algum 

deles; deve ser termoestável; não pode apresentar risco à saúde do consumidor; ter 

efeito benéfico sobre o produto, aumentando sua segurança, sem afetar a qualidade 

nutricional e sensorial (HOLZAPFEL; GEISEN; CHILLINGER, 1995). Além desses 

fatores para aplicação em alimentos, O’Sullivan (2007) relata que a linhagem produtora 

de bacteriocina deve ter “status” GRAS, como é o caso da maioria das bactérias 

lácticas; mas caso seja empregada a forma purificada da bacteriocina também deve 

possuir “status” GRAS, sendo que somente a nisina é reconhecida e utilizada 

comercialmente em indústrias de alimentos (COTTER; HILL; ROSS, 2005).  

 As bacteriocinas têm aplicação em diversos alimentos. Sua capacidade em inibir 

o desenvolvimento de microrganismos patógenos de origem alimentar varia de acordo 

com a linhagem, a bacteriocina produzida e o tipo de alimento (McMULLEN; STILES, 

1996). Muriana (1996) relacionou a aplicação de diversas bacteriocinas que apresentam 

ação inibitória sobre Listeria sp., produzidas por bactérias lácticas isoladas de 

alimentos. Já foram descritas diferentes forma de utilização de bacteriocinas em leite e 
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seus derivados, vegetais e frutas enlatadas, carne, pescado e bebidas alcoólicas 

(ECKNER, 1992). As bacteriocinas podem ser produzidas por bactérias constituintes da 

cultura starter durante a fermentação. Contudo, fatores intrínsecos do alimento, como 

pH, podem impossibilitar a produção ótima das bacteriocinas pelas culturas starters 

(YEZZI et al., 1993). Além disso, linhagens diferentes de microrganismos de uma 

mesma espécie podem produzir quantidades diferentes da mesma bacteriocina (DE 

VUYST, 1994). A eficácia das bacteriocinas também é dependente da quantidade 

desse composto, que é inativada pela interação com os componentes do alimento. 

Degnan; Buyong; Luchansky (1993) constataram que até 90% da atividade da 

pediocina aplicada a uma emulsão alimentar pode ser protegida por meio de processo 

de encapsulação lipossomal. As condições de processamento do alimento também 

podem influir na ação das bacteriocinas. Foi demonstrado que o pH pode influir na 

solubilidade da nisina o que, por sua vez, irá contribuir para sua maior ou menor 

eficiência (LIU; HANSEN, 1990). 

Dentre todas as bacteriocinas, a mais conhecida e estudada há mais de 50 anos 

é a nisina, produzida por inúmeras linhagens de Lc. lactis subsp. lactis. Considerada 

uma substância segura e não tóxica, sua DL50 é similar a do cloreto de sódio, 

3.330.000UI/Kg. (FRAZER et al., 1962). Sua condição de GRAS foi atribuída em 1988 

pela “Food and Drug Administration”. Esta bacteriocina tem sido empregada, em larga 

escala na indústria de alimentos de vários países, como conservante natural de 

produtos lácteos. Entretanto, tem-se verificado que outras bacteriocinas, como 

pediocinas e enterocinas, também apresentam potencial de aplicação como aditivo 

alimentar para o controle de microrganismos indesejáveis, principalmente Listeria spp. 

(NASCIMENTO, 2007). 

 

4.4.1 Aplicação na indústria de laticínios 

 

As bacteriocinas são comumente empregadas como agentes de biocontrole para 

a inibição de microrganismos patogênicos em queijo, como a L. monocytogenes, por ser 

associada a inúmeros casos de surtos de origem alimentar devido ao consumo desse 

tipo de alimento. 
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De acordo com O'Sullivan et al., (2007), as bacteriocinas possuem duas 

principais aplicações na fabricação de produtos lácteos, nas quais há influência sobre a 

microbiota; a primeira é aprimorar a qualidade dos produtos de laticínios, sendo 

realizada de duas formas – por meio da lise celular das culturas starters ou da inibição 

de microrganismos indesejáveis e deteriorantes; a segunda é garantir a segurança do 

alimento, por meio da inibição de microrganismos patogênicos. 

De acordo com Muriana (1996), a pediocina e a nisina podem inibir ou reduzir as 

contagens de L. monocytogenes em produtos lácteos, principalmente em queijos 

pasteurizados. Além disso, a nisina é bastante eficiente contra o desenvolvimento de 

Staphylococcus aureus, assim como o desenvolvimento de Clostridum tyrobutyricum 

em queijos semi-duros (RODRIGUEZ et al., 2001). 

A atividade antilisterial de Lc. lactis subsp. lactis recombinante MM217 como 

cultura starter para a produção de pediocina foi testado com sucesso no queijo Cheddar 

sem afetar suas propriedades tecnológicas (BUYONG et al., 1998).  Reviriego et al., 

(2005) obteve linhagens de Lc. lactis ESI 153 e Lc. lactis ESI 515, isoladas de queijos 

caseiros fabricados a partir de leite crú, que foram identificadas como produtoras de 

pediocina, além de prováveis candidatas a linhagens produtoras de bacteriocinas com 

grau alimentício . 

Segundo O’Sullivan et al. (2007), uma aplicação importante das culturas 

bacteriocinogênicas e suas bacteriocinas é a redução do período de maturação de 

queijos, resultante da liberação de aminopeptidases intracelulares na matriz do queijo, 

em decorrência da lise celular do fermento láctico promovida por estas culturas, 

contribuindo com a proteólise e formação de flavour desejáveis.  

 

4.5 Queijo Minas Frescal 

 

O queijo Minas Frescal é um dos queijos mais populares produzidos no Brasil 

devido à elaboração simples, alto rendimento e por ser de grande aceitação no 

mercado brasileiro. Segundo o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de 

Produtos Lácteos (BRASIL, 1996) entende-se por queijo Minas Frescal, o queijo fresco 

obtido por coagulação enzimática do leite com o coalho e/ou enzimas coagulantes 

apropriadas, complementada ou não com a ação de bactérias lácticas específicas. De 
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acordo com a Portaria 352 de 04 de setembro de 1997, que foi alterada pela Instrução 

Normativa no 4 de 01 de março de 2004, o queijo Minas Frescal é classificado como 

queijo semi-gordo: com teores de lipídios variando entre 25,0 e 44,9%, de muito alta 

umidade:  umidade superior a 55% (conhecido como massa branda ou “mole”), a ser 

consumido fresco (BRASIL, 2004). 

O queijo Minas Frescal, além de ser um queijo fresco com alto conteúdo de 

umidade, utiliza temperaturas de 32-35ºC em seu processamento, não é submetido à 

cura e apresenta baixa porcentagem de sal. Estas características geram condições 

ainda mais favoráveis para o desenvolvimento de patógenos (CARVALHO, 2003). 

De acordo com Van Dender e Moreno (1992), o queijo Minas Frescal tornou-se 

bastante irregular nos aspectos de padrão de consistência, textura, sabor, durabilidade 

e rendimento, devido a alterações nos processos de elaboração, sobretudo a 

substituição do emprego tradicional de fermento pela adição de ácido láctico industrial, 

variações na temperatura de coagulação, utilização de prensagem, entre outros. Como 

conseqüência dos diferentes processos de fabricação do queijo Minas tem-se a 

dificuldade de implantação de um eficiente sistema de controle de qualidade. 

Semelhante ao processo tradicional, o queijo Minas Frescal fabricado por 

acidificação direta é obtido por coagulação enzimática, porém a acidificação é 

promovida pelo uso direto de ácido láctico no lugar de fermento láctico (CARVALHO, 

2003). Segundo Van Dender e Moreno (1992), esta alteração na tecnologia de 

fabricação tem como resultados principais, quando comparados com queijos produzidos 

convencionalmente, o aumento de umidade e do pH final do queijo, diminuição da 

acidez e maior perda de sólidos solúveis no soro. Apesar da maior perda de sólidos no 

soro, a utilização de ácido láctico aumenta o rendimento dos queijos devido a maior 

retenção de umidade e redução de acidez do queijo. A coalhada menos ácida, retém 

mais facilmente o soro e a acidificação favorece a drenagem deste soro aumentando a 

permeabilidade do gel como conseqüência da desmineralização da coalhada. O queijo 

Minas Frescal produzido com uso de acidificação direta apresenta menores alterações 

na estocagem que os fabricados com uso de fermento láctico. No entanto, Naldini 

(2002) verificou que o produto obtido por acidificação direta foi mais sensível às 
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contaminações microbiológicas, devido ao pH final mais elevado e à ausência de 

bactérias lácticas na competição com outros microrganismos. 

Dornellas (1997) ao comparar os queijos produzidos pelo método tradicional e 

pela acidificação direta quanto as análises microbiológicas após três e trinta dias de 

fabricação constatou que, embora tenha havido crescimento microbiano durante o 

armazenamento, a contagem sempre foi maior para os queijos produzidos por 

acidificação direta, evidenciando que, ocorrendo contaminação, a mesma se 

desenvolve mais facilmente no queijo sem fermento láctico, funcionando este como 

inibidor da microbiota contaminante.  

Naldini (2002) verificou a viabilidade de L. monocytogenes, artificialmente 

inoculada, em queijos Minas Frescal produzidos convencionalmente, pela adição de 

fermento láctico e por acidificação direta, estocados por vinte e cinco dias. Observou-se 

um aumento de até dois ciclos logarítmicos no crescimento do patógeno para o 

processo de acidificação direta, enquanto que o processo convencional ofereceu uma 

ação inibitória ao crescimento do patógeno. 

Carvalho (2003) ao avaliar a qualidade microbiológica de amostras de queijo 

Minas Frescal fabricados pelos processos convencional, acidificação direta e 

ultrafiltração, constatou que o processo de acidificação direta apresentou o maior 

número de amostras susceptíveis à contaminação por patógenos. 

 

4.5.1 Ocorrência de L. monocytogenes em queijo Minas Frescal 

 
O gênero Listeria está dividido em sete espécies: L. monocytogenes, L. innocua, 

L. welshimeri, L. seeligeri, L. grayi (L. murrayi), L. ivanovii subsp. ivanovii e L. ivanovii 

subsp. londoniensis. Entre as espécies de Listeria existentes, a L. monocytogenes é 

responsabilizada pelo maior número de casos de listeriose relatados, tanto no homem 

como em animais (McLAUCHLIN et al., 2004). 

L. monocytogenes é um patógeno que emergiu na década de 80 como um 

agente causador de uma doença transmitida por alimentos, denominada listeriose, 

caracterizada principalmente por septicemia, meningite e meningoencefalite, nos casos 

mais graves. A listeriose acomete preferencialmente os idosos, crianças, gestantes e 

pessoas imunodeprimidas. Em pessoas saudáveis, os relatos mais recentes de surtos 
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têm evidenciado casos de gastrenterite. Devido à alta taxa de mortalidade nos casos 

graves, é um agente que desperta atenção especial das autoridades governamentais 

responsáveis pelo controle sanitário e da comunidade científica da área de alimentos. 

As pesquisas neste campo então passaram a se intensificar visando novos 

conhecimentos que poderiam contribuir para o seu controle e possível redução dos 

casos e surtos (KABUKI, 2004). 

A dose necessária para que uma infecção causada por L. monocytogenes se 

manifeste ainda permanece obscura. Esta dose varia de indivíduo para indivíduo 

(FARBER; PETERKIN, 1991). 

L. monocytogenes é considerado um contaminante ambiental, cujos meios de 

transmissão primários para o homem são os alimentos, que são contaminados durante 

a produção e processamento. Produtos lácteos são particularmente susceptíveis à 

contaminação por esse patógeno, uma vez que as condições de produção (animais e 

ambiente de ordenha), armazenamento (baixas temperaturas) e beneficiamento são 

ideais para a sua multiplicação e sobrevivência (JAY, 2005). Sua transmissão está 

associada principalmente a alimentos prontos para o consumo, que são estocados a 

temperaturas de refrigeração por um longo tempo (CHHABRA et al., 1999; EL-ZINEY; 

DEBEVERE, 1998; JAY, 2005; McLAUCHLIN et al., 2004; MOURA; DESTRO; 

FRANCO, 1993; PITT; HARDEN, 2000). Animais infectados por esse microrganismo, 

mesmo que assintomáticos, podem transmiti-lo pelo leite. Além disso, sua presença em 

leite cru deve ser associada à prevalência desse microrganismo em matéria fecal e 

silagens (SANAA et al., 1993). 

A contaminação de produtos prontos para o consumo com L. monocytogenes 

pode ocorrer em vários estágios, por meio de manipuladores de alimentos, no local de 

processamento, durante a adição de ingredientes crus, ou após tratamento de 

letalidade na área de embalagem de alimentos (LIANOU; SOFOS, 2007). 

Dentre as diversas formas de controlar a multiplicação de L. monocytogenes em 

alimentos, destaca-se o uso de bactérias lácticas. Atualmente, inúmeras pesquisas têm 

avaliado o efeito inibitório das bactérias lácticas e de suas bacteriocinas sobre Listeria 

spp. (ALLENDE et al., 2007; ALVES et al., 2006; BENKERROUM et al., 2002; 

BROMBERG et al., 2006; HÉQUET, 2007). 
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Devido à severidade das infecções produzidas, vários países têm adotado uma 

política severa para controle de L. monocytogenes, concentrando a atenção das 

autoridades públicas e pesquisadores sobre este patógeno. No entanto, o seu controle 

é difícil devido principalmente à sua ampla distribuição, natureza psicrotrófica e 

tolerância a muitos agentes preservativos (LOGUERCIO; ALEIXO, 2001). 

O Food Safety and Inspection Service – FSIS do Departamento de Agricultura 

dos Estados Unidos (USDA, 2001) organizou uma lista com precauções que vão desde 

medidas utilizadas para evitar a contaminação e a recontaminação de alimentos até a 

identificação dos alimentos que devem ser evitados por pessoas mais suscetíveis aos 

riscos causados por listeriose, como: gestantes, idosos, crianças e os 

imunocomprometidos. Dentre os alimentos a serem evitados por estas pessoas estão 

os queijos de massa macia como Feta, Brie, Camembert, queijos Blue-veined, queijos 

não pasteurizados, queijos estilo Mexicanos e queijos frescos como o queso Blanco, 

semelhante ao Minas Frescal (CARVALHO, 2003). 

Kells e Gilmour (2004) pesquisaram durante o período de um ano a presença de 

L. monocytogenes em duas plantas de processamento de leite no Reino Unido. Esta 

bactéria foi encontrada em equipamentos (6,25%), no ambiente (40,6%), leite cru 

(22,2%) e em nenhuma amostra de leite pasteurizado. Porém foi encontrada L. 

welshimeri em leite pasteurizado, indicando contaminação pós-processamento. 

Vázquez-Salinas; Rodas-Suárez; Quiñónez-Ramirez, (2001) encontraram em um total 

de 1.300 amostras de leite cru (México), 23% de amostras positivas para Listeria spp, 

sendo 13 % de L. monocytogenes. 

Os queijos, devido à sua composição, constituem-se em excelentes substratos 

para o crescimento de microrganismos, inclusive os da espécie de L. monocytogenes, 

considerada uma bactéria patogênica emergente possuindo capacidade de 

multiplicação em temperaturas de refrigeração e ainda habilidade de sobreviver durante 

longos períodos sob condições adversas (NALDINI, 2002). 

Apesar da importância da ocorrência de L. monocytogenes em produtos lácteos, 

existem poucos estudos sobre a sua incidência em queijos produzidos no Brasil, 

disponíveis na literatura. Em estudo realizado por Silva et al. (2003) em indústrias 

processadoras de queijo Minas Frescal, da Bahia, esta bactéria foi encontrada em leite 
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cru e em piso da sala de estocagem de leite. Foram coletadas amostras em diferentes 

etapas do processamento deste queijo (recepção do leite cru, pasteurização, 

coagulação e estocagem) e de um total de 218 amostras coletadas, 13 foram positivas 

para Listeria spp., sendo duas caracterizadas como L. monocytogenes. 

No Paraná, 100 amostras de vários tipos de queijos foram analisados por 

Moscalewsky et al. (2003), onde foram isoladas Listeria spp. em 12% das amostras, 

sendo 6% L. monocytogenes. 

O queijo Minas frescal comercializado na região de Campinas – SP foi 

pesquisado em trabalhos de Vieira (2000) e Carvalho (2003). Em vinte amostras 

analisadas por Vieira, 25% estavam contaminadas por L. monocytogenes. Analisando 

93 amostras do produto, Carvalho verificou que 11,8% das amostras apresentavam 

contaminação por Listeria spp., sendo 3% por L. monocytogenes. 

Em Araguaína (TO), Vieira et al. (2001) verificaram a ocorrência de 64% de 

Listeria spp. e 8% de L. monocytogenes em 50 amostras de queijo Minas Frescal. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Origem e manutenção das linhagens produtoras de bacteriocinas 

 

Neste estudo foram utilizadas linhagens de bactérias lácticas produtoras de 

bacteriocinas (BROMBERG et al., 2004), pertencentes à Coleção de Culturas do 

Centro de Tecnologia de Carnes (CTC) do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), 

Campinas, São Paulo e estão apresentadas na Tabela 1. As culturas foram mantidas 

em caldo MRS (DIFCOTM, Detroit, EUA) suplementado com 15% de glicerol (SYNTH, 

Brasil) (v/v), a -20ºC (para uso rotineiro) e a -80ºC (cultura estoque). Antes dos 

experimentos, estas culturas foram reativadas por 3 repiques sucessivos em leite 

desnatado reconstituído estéril a 10% e incubadas a 37°C por 24 horas.   

  

Tabela 1 - Bactérias lácticas produtoras de bacteriocinas e suas origens 
    Linhagem    Origem Condições de cultivo 

Lactococcus lactis subsp. cremoris 
CTC 2041 

Moela de frango in 
natura 

MRS4/37ºC/24h/AE3 

Lactobacillus plantarum CTC 3681 Lingüiça de javali MRS/37ºC/24h/AE3 
Enterococcus avium CTC 4691 CMS2 MRS/37ºC/24h/AE3 
Enterococcus avium CTC 4831 Fígado de frango MRS/37ºC/24h/AE3 
Lactococcus lactis subsp. hordinae 
CTC 4841 

Fígado de frango in 
natura 

MRS/37ºC/24h/AE3 

1Linhagens isoladas por Bromberg et al. (2004); 2CMS: Carne mecanicamente separada de 
frango; 3AE: condição de aerobiose; 4MRS: caldo Man Rogosa e Sharpe (DE MAN; ROGOSA; 
SHARPE,.1960) 
 

5.2 Origem e manutenção das linhagens de L. monocytogenes 

 
Foram utilizadas linhagens de L. monocytogenes isoladas de diferentes fontes 

(PORTO, 2001; BARANCELLI, 2009) e uma de referência (L. monocytogenes 

ATCC7644), provenientes da Coleção de culturas do Laboratório de Higiene e Laticínios 

da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba, São Paulo (Tabela 2). 

Durante o experimento, estas culturas foram mantidas em caldo LAPTg (extrato 

levedura/peptona/triptona/tween80/glicose) suplementado com 0,6% de extrato de 

levedura (LAPTg-YE) e com 15% glicerol (SYNTH, Brasil) (v/v), a -20ºC (para uso rotineiro) 
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e a -80ºC (manutenção por tempo prolongado). Antes dos experimentos, estas linhagens 

foram reativadas em caldo LAPTg-YE e incubadas a 37°C por 24 horas. Estas linhagens 

foram subcultivadas mediante duas transferências consecutivas em caldo LAPTg-YE e 

incubadas a 37°C durante 24 horas. 

 
Tabela 2 - Origem das linhagens de L. monocytogenes utilizadas 

Linhagem Origem, região Fonte Sorotipo Condições de cultivo 

7644 ATCC Fluido 
cerebrospinal 

1/2c 
 

LAPTG+0,6%YE/35ºC/2
4h/AE4 

34.B.P3 Laticínios, 
Piracicaba2 

Salmoura 1/2c 
 

LAPTG+0,6%YE/35ºC/2
4h/AE4 

24.D.P2 Laticínios, 
Piracicaba2 

Estrado 
câmara fria 

4b LAPTG+0,6%YE/35ºC/2
4h/AE4 

34.4.P4 Laticínios, 
Piracicaba2 

Salmoura 4b LAPTG+0,6%YE/35ºC/2
4h/AE4 

14.A.J4 Laticínios, 
Pirassununga2 

Piso sala 
pasteurização 

4b LAPTG+0,6%YE/35ºC/2
4h/AE4 

23.1.J4 Laticínios, 
Pirassununga2 

Caixas 
plásticas 

1/2b 
 

LAPTG+0,6%YE/35ºC/2
4h/AE4 

24.2.J4 Laticínios, 
Pirassununga2 

Estrado 
câmara fria 1 

4b LAPTG+0,6%YE/35ºC/2
4h/AE4 

34.A.P3 Laticínios, 
Piracicaba2 

Salmoura 1/2c 
 

LAPTG+0,6%YE/35ºC/2
4h/AE4 

51B.P4 Laticínios, 
Piracicaba2 

Queijo prato 4b LAPTG+0,6%YE/35ºC/2
4h/AE4 

A1 Campinas3 Alface ND5 LAPTG+0,6%YE/35ºC/2
4h/AE4 

1ATCC: American Type Culture Collection 2Linhagens isoladas por BARANCELLI et al. (2009); 
3Linhagens isoladas por PORTO et al (2001);4AE: condição de aerobiose. 5 ND: nada consta. 
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5.3 Seleção de bactérias lácticas  

 

5.3.1 Avaliação das características de crescimento em leite tornassolado 

 

A linhagem aplicada na produção de bacteriocina em leite e na elaboração do 

queijo Minas Frescal foi selecionada de acordo com as características de baixa 

produção de ácido e baixa atividade proteolítica para que não houvesse alteração das 

propriedades físico-químicas do queijo. 

Para tanto, foram avaliadas as reações desenvolvidas pelas culturas 

produtoras de bacteriocina no leite tornassolado (meio Litmus) (HARRIGAN; 

McCANCE, 1998). Os tubos foram avaliados diariamente e as reações ocorridas 

foram anotadas, observando-se as características abaixo. Os itens relacionados com 

a lactose estão na relação abaixo marcados com (1), aqueles relacionados com a 

caseína estão marcados com (2) e outros, com (3): 

• 1 (a) Produção de ácido pela alteração da cor do meio de tornassol para rosa; 

• 1 (b) Coagulação do leite pela produção de ácido (coagulação ácida).   

• 1 (c) Redução do tornassol e perda de coloração, que pode ocorrer antes ou 

após outras alterações.  

• 1 (d) Produção de gás indicada pela formação de bolhas, que são visíveis 

somente após a coagulação do leite. 

• 2 (a) A cor do meio permanece azul, devido à coagulação do leite pela 

atividade de enzimas proteolíticas (coágulo doce). 

• 2 (b) Peptonização do meio com resultado da hidrólise da caseína pela 

atividade de enzimas proteolíticas que causam clareamento e perda de 

opacidade do meio. A proteólise pode também resultar em uma reação 

alcalina pela produção de amônia. 

• 3 A utilização do citrato do meio resulta na produção de uma reação alcalina, 

mostrada pela alteração da cor tornassol do meio para um azul intenso. 

Para o preparo deste meio foi utilizado leite desnatado reconstituído 10% (LDE 

10%), no qual foi adicionado 1% (v/v) de solução aquosa de tornassol a 4% e 

homogeneizado. O meio foi distribuído em alíquotas de 10mL em tubos de ensaio. Em 
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seguida, estes foram esterilizados a 115oC por 12 minutos. Os tubos foram inoculados 

em 3% de cultura ativa e incubados a 37oC durante 14 dias. 

 

5.3.2 Avaliação da aceitação organoléptica em leite 

  

 Esta análise foi realizada para eliminar, por meio de uma avaliação da 

acuidade sensorial, as linhagens responsáveis pelo desenvolvimento de fortes 

defeitos organolépticos no leite. Foram avaliados os defeitos de odor ou sabor 

desagradável (amargo, sabor de frutas, metálico, etc.) em coágulos das bactérias 

lácticas inoculadas (3% de inóculo ativo) em leite desnatado reconstituído 10% (LDE 

10%) estéril. 

 Para a avaliação organoléptica foram utilizados frascos com  500mL de  LDE 

10% em água na proporção de 100g de leite para 1L de água destilada, esterilizado a 

115oC por 12minutos. 

 As cinco culturas foram avaliadas, com a adição de 3% de cultivo ativo em 

cada frasco. Os mesmos foram incubados a 37oC até apresentarem a coagulação do 

meio, por um período máximo de 96 horas. Após esse período, os frascos foram 

refrigerados a 4-10oC para avaliação do aroma e coágulos obtidos. 

 

5.3.3 Determinação das propriedades tecnológicas das bactérias lácticas 

 

Para o estudo das propriedades tecnológicas das bactérias lácticas produtoras 

de bacteriocinas, descritos nos itens a seguir, foram utilizadas as metodologias 

segundo o International Dairy Federation (IDF Standard 149:1991). Foi utilizado como 

substrato 1L de LDE 10% em frascos com tampa e capacidade para 1,5L. Para o 

preparo das amostras, as bactérias lácticas produtoras de bacteriocinas foram 

ativadas em LDE 10%, à 37oC por 24 horas, no mínimo 3 vezes consecutivas para 

que as culturas alcançassem sua atividade metabólica máxima. Antes dos repiques, 

estas foram misturadas vigorosamente por meio de inversões dos frascos fechados 

para permitir adequada homogeneização. 
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5.3.3.1 Capacidade de produção de aroma 

 

A capacidade de produzir aromas pelas bactérias lácticas produtoras de 

bacteriocina foi determinada pela medida diacetil (2,3-butanediona) e acetoina (3-

hidroxi-2-butanona), por meio da leitura espectrofotométrica. A 1mL de cultura ativa 

foi adicionado 2mL de água, 1mL de solução de tungstato de sódio a 10% e 1mL de 

ácido sulfúrico a 0,33mol/L. A solução foi homogeneizada e filtrada em papel de filtro 

(média filtração). Do filtrado, 0,4mL foi adicionado em 4,6mL de água para reagir com 

1,0mL de solução de creatina a 0,5% e 1,0mL de solução α-naftol redestilado a 5% 

(0,5g de α-naftol foi dissolvido em 10mL de NaOH a 2,5mol/L). As amostras foram 

incubadas a 23-26oC por 1 hora para o desenvolvimento de cor. A absorbância foi 

medida em espectofotômetro Micronal B582 à 525nm. A concentração de diacetil foi 

calculada com a utilização da curva padrão de diacetil grau reagente (ponto de 

ebulição 88-91⁰C) diluído em leite desnatado (2%), nas concentrações de 50, 150, 

250 e 350 mg/Kg. Leite desnatado a 2%, sem nenhum aditivo, foi utilizado como 

branco. 

 

5.3.3.2 Atividade proteolítica 

 

Este método se baseia na liberação dos aminoácidos tirosina e triptofano a 

partir do leite utilizado como substrato pelas bactérias lácticas devido à atividade 

proteolítica bacteriana. Em tubos estéreis com tampa foram pesados 2g de cultura 

ativa e adicionado 1mL de água e posteriormente foram adicionados 10mL de solução 

de ácido tricloroacético 0,72mol/L aos tubos sob agitação vortex. A solução 

permaneceu sob agitação por 10 minutos e foi filtrada em papel de filtro (média 

filtração). Em um tubo estéril com tampa foi adicionado 5,0mL do filtrado e 10mL de 

solução de carbonato de sódio/hexametafosfato de sódio (preparada com 75g de 

carbonato de sódio anidro e 10g de tetrafosfato diluídos em 500mL de água). O tubo 

foi homogeneizado vigorosamente e, ainda sob agitação, adicionou-se 3mL de 

reagente fenol (preparado pouco antes da análise pela reação entre 2 volumes de 

água por 1 volume de reagente Folin-Ciocalteau). Após 5 minutos aproximadamente, 

a formação da cor azul atingiu o máximo. Quando necessário, a solução era refiltrada 



 44

e a absorbância medida em espectofotômetro (Micronal B582) a 650nm. Devido à 

produção de cor por alguns componentes do leite, uma amostra contendo unicamente 

2mL de LDE 10% foi utilizada como branco e submetido ao mesmo procedimento, 

para a determinação de absorbância. A concentração de aminoácidos foi calculada 

utilizando-se a  curva padrão de tirosina, através de 100mg de tirosina recristalizada e 

seca diluído em 250mL de água. Alíquotas seriadas de: 5, 10, 15, 20, 25 e 30mL da 

solução foram diluídas, respectivamente, em tubos contendo 100mL de água. De 

cada concentração transferiu-se 5mL a tubos vazios e adicionou-se 1mL de água. 

Posteriormente adicionou-se 10mL de solução tricloroacético 0,72mol/L aos tubos sob 

agitação em agitador vortex. A solução permaneceu sob agitação por 10 minutos e foi 

filtrada em papel de filtro (média filtração). Em um tubo estéril com tampa foi 

adicionado 5,0mL do filtrado e 10mL de solução carbonato de sódio/hexametafosfato 

de sódio (preparado através de 75g de carbonato de sódio anidro e 10 g de 

tetrafosfato diluídos em 500mL de água). O tubo foi homogeneizado vigorosamente e 

ainda sob agitação adicionou-se 3mL de reagente fenol previamente preparado.  

Após 5 minutos aproximadamente, a formação da cor azul atingiu o máximo. 

Quando necessário, a solução era refiltrada e a absorbância medida em 

espectofotômetro Micronal B582 Micronal B582 a 650nm. Como branco foi utilizado 

água. 

 

5.4 Estudos de produção de bacteriocina em leite 

 

Para o experimento, realizado em duplicata, foram utilizados frascos contendo 

450mL de leite desnatado reconstituído estéril (LDE 10%) (Molico, Nestlé Brasil, 

Araçatuba, SP), no qual foram  inoculados 2% de cultura produtora de bacteriocinas 

(106 – 107 UFC/mL). Os recipientes foram incubados a 37°C, durante 5 dias.  As 

amostras para avaliação foram retiradas logo após a inoculação (0 h) e a intervalos 

regulares (2 vezes ao dia), para determinação do aumento do número de células 

viáveis (UFC.mL-1), produção de ácido láctico (pH) e de bacteriocina (UA.mL-1). Foi 

utilizado como indicadora da atividade das bacteriocinas a linhagem de L. 

monocytogenes ATCC 7644. A população foi determinada pela contagem de células 
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viáveis, após plaqueamento em profundidade em Ágar MRS, e expressas como 

número logarítmico da unidade formadora de colônia obtida por mililitro da amostra 

(Log UFC.mL-1). A acidificação do meio foi avaliada pela medida do pH, obtida em um 

potenciômetro Micronal. A atividade da bacteriocina foi determinada de acordo com o 

método de diluição crítica de Mayr-Harting et al.(1972). As amostras foram 

centrifugadas a 7.500g por 10 minutos a 4°C, e os sobrenadantes coletados. Os 

sobrenadantes contendo as bacteriocinas foram reservados (S1). Paralelamente, as 

bacteriocinas aderidas às células foram extraídas, conforme Yang et al. (1992). As 

biomassas celulares foram ressuspendidas em solução de NaCL 100mM pH 2,0 

(ajustado com ácido fosfórico a 5%), e mantidas nesta condição por 1 hora a 4°C, sob 

agitação (em agitador magnético). Após a centrifugação a 7.500g, 4°C, 15 minutos, os 

sobrenadantes foram obtidos e reservados (S2). Os sobrenadantes S1 e S2 foram 

misturados, neutralizados a pH 6,5 com soluções de NaOH 5N e NaOH 0,1N e 

tratados em banho de água a 95ºC por 5 minutos. Os sobrenadantes foram 

sucessivamente diluídos (1:2; v/v) com solução-tampão fosfato de sódio 10mM,  pH 

7,0, usando placas de microtitulação. Alíquotas de 10µL das diluições foram 

depositadas no Ágar MRS semi-sólido (0,75% agar), previamente inoculado com 1% 

da linhagem sensível (108 UFC.mL-1) e vertido em placas de Agar MRS.  Após 

incubação a 36±1oC  por 18 e 24 horas, os meios foram analisados quanto à 

formação de halos claros de inibição, onde as diluições foram depositadas. A 

atividade da bacteriocina foi definida como a recíproca da maior diluição que 

apresentou halo de inibição, multiplicada por 100, e expressa como unidade arbitraria 

por mililitro (UA.mL-1).  

 

5.4.1 Estudos de otimização da produção de bacteriocinas através da adição de 

nutrientes em leite 

 

Para avaliação da produção de bacteriocinas, efetuou-se um estudo do efeito 

da adição de nutrientes ao leite utilizado como meio de cultivo.  Foram utilizados 

como nutrientes, o extrato de levedura, por ser fonte de aminoácidos essenciais e 

proteínas responsáveis pelo crescimento celular; glicose, utilizada como fonte de 

carbono; oligofrutose e inulina, por serem prebióticos. Os prebióticos são definidos 
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como ingredientes alimentares não digeríveis que estimulam seletivamente a 

multiplicação e/ou atividade de uma ou mais espécies de bactérias no cólon e, dessa 

forma, afetam beneficamente o hospedeiro (HAARMAN; KNOL, 2005). 

Segundo Savadogo et al. (2006), a síntese de bacteriocinas é influenciada 

diretamente pela fonte de carbono e nitrogênio presentes no meio de cultivo. A 

principal fonte de carbono é a glicose, mas são também relatadas a lactose e a 

galactose. 

Neste estudo foram utilizados frascos contendo 450mL de LDE 10%, no qual 

foram adicionados os nutrientes, resultando nas seguintes formulações: LDE 10% + 

1% de glicose (dextrose P.A.); LDE 10% + 1% de extrato de levedura; LDE 10% + 2% 

de oligofrutose e LDE 10% + 2% de inulina. 

Os ingredientes foram adicionados em proporções determinadas ao meio de 

cultivo e, em seguida, foram autoclavados a 121oC/15 minutos. Para o teste, os meios 

foram inoculados com 2% (v/v) da cultura ativa selecionada e a fermentação foi 

realizada a 37oC por 5 dias. As amostras para avaliação foram retiradas logo após a 

inoculação (0 h) e a intervalos regulares (2 vezes ao dia), para determinação do 

aumento do número de células (UFC.mL-1) e produção de ácido láctico (pH) e de 

bacteriocina (UA.mL-1). Foi utilizada a linhagem de L. monocytogenes ATCC 7644 

como indicadora da atividade das bacteriocinas. 

A população de bactérias lácticas foi determinada pela contagem de células 

viáveis, após plaqueamento em profundidade das diluições apropriadas das amostras 

de ágar MRS tamponado, e expressas como número logarítmico da unidade 

formadora de colônia obtida por mililitro da amostra (Log UFC.mL-1). A acidificação do 

meio e a produção de bacteriocina foram avaliadas conforme descrito no item 5.4.  

A partir dos dados obtidos foram selecionados os nutrientes que contribuíram 

para um aumento mais significativo maior produção de bacteriocina para serem 

avaliados em conjunto, realizando dessa forma, os mesmos procedimentos, descritos 

anteriormente. 

O experimento foi realizado em duplicata, e a partir dos dados obtidos, as 

médias foram calculadas, assim como os seguintes parâmetros de fermentação: 

número de gerações (n), tempo de geração (g) e taxa específica de crescimento 
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bacteriano (µ), utilizando-se as equações 1, 2 e 3 que estão apresentadas a seguir 

(PELCZAR et al., 2005).  

 

n= (lnZ – ln Z0) / ln2 (1) 

g = ∆t / n (2) 

µ = ln2 / g (3) 

 

Onde:  

Z representa o crescimento final e Z0 o crescimento inicial, que foram 

calculados por meio da análise de regressão linear do crescimento das linhagens em 

UFC.mL-1 durante a fase exponencial; 

∆t é o intervalo de tempo entre o inicio e fim do crescimento bacteriano; 

A produção de ácido láctico foi avaliada pela medida do pH que foi obtida em 

um potenciômetro Micronal. A atividade acidificante foi expressa como a diferença 

entre o valor de pH obtido em 0 e 104 horas de crescimento (∆ pH 104h).  

O rendimento da produção de bacteriocina ou atividade especifica, que é o 

rendimento da bacteriocina por unidade de massa celular, foi calculado pela equação 

4 apresentada a seguir (PARENTE; RICCIARDI, 1994): 

 

B – B0 = YB/X . (X-X0)  (4) 

 

Onde: 

B e B0 são, respectivamente, a atividade final e inicial da bacteriocina (UA L-1). 

X e X0 são, respectivamente, a concentração de biomassa celular final e inicial 

(g CMC L-1).  

YB/X é o rendimento máximo da bacteriocina por unidade de biomassa 

produzida. 

O rendimento máximo de bacteriocina por unidade de biomassa produzida 

(YB/X) foi calculada pela substituição de B – B0, pelo título máximo da bacteriocina 

observado durante o crescimento da bactéria, ou seja, utilizando (B-B0)max, e X-X0  
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correspondente com a biomassa cuja atividade máxima de bacteriocina foi 

observada.  

Com base nos cálculos realizados neste estudo foram selecionados os 

parâmetros de formulação do enriquecimento do meio de cultivo para otimização da 

produção de bacteriocinas e o tempo ideal de fermentação, sendo que estes 

parâmetros foram fixados para os testes posteriores. 

 

5.4.2 Influência da concentração de cloreto de sódio na produção de 

bacteriocinas por L. lactis subsp. cremoris CTC 204 

 

A cultura produtoras de bacteriocina L. lactis subsp. cremoris CTC 204 foi 

inoculada na proporção de 2% em  recipientes contendo LDE 10% suplementado com 

1% de extrato de levedura e 1% de glicose, adicionado de diferentes concentrações 

de cloreto de sódio (NaCl) (0; 0,5%; 1,5% e 3,0%), e a seguir,  incubadas a 37±1°C 

durante 24 horas. 

As amostras para avaliação foram retiradas logo após a inoculação (0 h) e a 

intervalos regulares de 2 horas até completar 12 horas e após 24 horas de 

fermentação, para determinação da contagem de células viáveis de bactérias lácticas 

(UFC mL-1) em ágar MRS, determinação do pH e avaliação do título da bacteriocina 

(UA mL-1), pelo método de diluição crítica (MAYR-HARTING et al., 1972), utilizando-

se a linhagem de Listeria monocytogenes ATCC7644 como indicadora da atividade 

das bacteriocinas. Os experimentos foram realizados em duplicata. 

 

5.5 Avaliação da sensibilidade de diferentes cepas de Listeria monocytogenes à 

bacteriocina produzida por L. lactis subsp. cremoris CTC 204 

 

Neste estudo foram inoculados 2% (v/v) da cultura ativa L. lactis subsp. 

cremoris CTC 204 em frascos com tampa contendo 200mL de meio de cultivo 

selecionado, a 37oC durante o período de incubação determinado.  As amostras para 

avaliação foram retiradas logo após a inoculação (0 h) e após o período de incubação, 

para determinação da população (UFC.mL-1) e produção de ácido láctico (pH) e de 
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bacteriocina (UA.mL-1). Foram utilizadas todas as linhagens de Listeria 

monocytogenes como indicadoras da atividade das bacteriocinas. 

A população de bactérias lácticas foi determinada pela contagem de células 

viáveis, após plaqueamento em profundidade das diluições apropriadas das amostras 

de Ágar MRS tamponado, e expressas como número logarítmico da unidade 

formadora de colônia obtida por mililitro da amostra (Log UFC.mL-1). A acidificação do 

meio foi avaliada pela medida do pH obtida em um potenciômetro Micronal. A 

produção de bacteriocina foi avaliada pelo método de diluição crítica de Mayr-Harting 

(1972) e a atividade expressa como unidade arbitrária por mililitro (UA.mL-1).  

O experimento foi realizado em duplicata e os resultados de sensibilidade à 

bacteriocina obtidos foram analisados estatisticamente pela análise de variância 

(ANOVA) e Teste de Tukey com nível de significância (P<0,05) pelo programa 

estatístico STATISTICA 9.0, Statsoft. 

Para a aplicação da L. monocytogenes à massa de queijo Minas Frescal, foi 

selecionada a linhagem com maior sensibilidade à ação da bacteriocina. 

 

 5.6 Concentração do leite fermentado contendo bacteriocinas por spray-drying 

 

Dessa forma, com base nos parâmetros selecionados para a produção de 

bacteriocina, do meio de cultivo e tempo de incubação, foi realizada a fermentação da 

bactéria láctica em frascos com tampa contendo, cada um, 500 mL do meio de cultivo 

estéril, através na inoculação de 2% da cultura produtora ativa. Os frascos foram 

incubados à 37oC pelo tempo determinado. Após o período de fermentação, o leite 

fermentado foi concentrado através da secagem por spray-drying, resultando em um 

bio-ingrediente. Os experimentos foram realizados usando um Mini Spray Dryer 

modelo Büchi B-290 com bico pulverizador de 1,5 milímetro de diâmetro, capacidade 

de evaporação de 1,0L/hora, altura e largura da câmara de secagem de 110 e 30 cm, 

respectivamente (Figura 1).  
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Figura 1 - Spray-dryer modelo Buchi-290, com bico pulverizador de 1,5 milímetro de diâmetro, 

capacidade de evaporação de 1,0L/hora, e câmara de secagem com altura de 110 e largura 

de 30 cm 

 

Os parâmetros de operação do equipamento foram temperatura de entrada do 

ar a 110oC, fluxo do ar a 439 L/h e vazão a 6 mL/min. Após a secagem, o bio-

ingrediente (extrato seco contendo bacteriocinas) foi armazenado em recipiente estéril 

com tampa sob refrigeração. 

 

5.7 Esterilização do bio-ingrediente por radiação gama 

 

Como o processo de secagem do bio-ingrediente foi realizado em condições 

ambientais não estéreis, houve contaminação microbiológica do material obtido. Além 

disso, o processo de secagem por spray-drying na temperatura aplicada não é letal às 

bactérias lácticas responsáveis pela produção de bacteriocina. Dessa forma, para a 

eliminação da interferência de microrganismos na posterior produção do queijo Minas 

Frescal, optou-se pela descontaminação do bio-ingrediente através da radiação 

gama. 
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Na esterilização de alimentos através da irradiação gama, são aplicadas doses 

de energia ionizantes suficientes, que criam cargas positivas ou negativas; a 

formação dessas cargas resulta em efeitos químicos e biológicos que impedem a 

divisão celular em bactérias pela ruptura de sua estrutura molecular (SATIN,1997). 

A quantificação das doses de radiação se faz em função da energia absorvida 

pelo produto irradiado. A unidade de medida utilizada é o Gray (Gy) ou quilogray 

(kGy) e um Gray equivale a um Joule de energia por quilograma de alimento 

irradiado.  Para aplicação em alimentos a maioria das doses utilizadas se encontram 

entre 0,1 e 7,0 kGy (CAMARGO; WALTER, 2007). 

A esterilização do material foi realizada pela empresa CBE EMBRARAD 

(Jarinu, São Paulo). Para tanto, foram realizados testes preliminares para 

determinação da dose aplicada, em que foram aplicadas as seguintes doses (kGy): 0; 

3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 12,0; 15,0. Os testes foram realizados em duplicata,e após a 

aplicação das doses de energia ionizante, procedeu-se à determinação das análises 

microbiológicas e do pH. Para cada dose aplicada e sua respectiva repetição, foi 

pesado 1g do bio-ingrediente e diluído em 9 mL de água peptonada e, em seguida, 

homogeneizado para as análises posteriores. 

Logo após, procedeu-se a contagem de células viáveis de bactérias lácticas, 

após incubação a 37oC durante 24 a 48 horas em ágar MRS  e de bolores e 

leveduras, após incubação a 25±1ºC durante 5 dias em Ágar Dicloran Rosa de 

Bengala Cloranfenicol (DRBC); determinação do pH e avaliação do título de 

bacteriocina, utilizando-se como indicadoras  as linhagens de L. monocytogenes 

ATCC 7644 (referência) e 344P4(isolada em laticínio), sendo que, a atividade de 

bacteriocina foi avaliada no bio-ingrediente sem e com tratamento térmico, para 

avaliação de sua estabilidade térmica. 
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5.8 Emprego do bio-ingrediente no processamento de queijo Minas Frescal para 

controle de L. monocytogenes 

 
5.8.1 Processamento do queijo Minas Frescal e inoculação de L. 

monocytogenes 

 
Os queijos foram processados segundo técnica descrita por Furtado; Lourenço 

Neto (1994), com adaptações, esquematizadas na Figura 3. Para a fabricação dos 

mesmos foi utilizado leite tipo A microfiltrado.  

Para microfiltração foi utilizada uma unidade piloto MS1 (Tetra-Laval, França) 

equipada com 0,24m2 de membranas cerâmicas UTP Membralox® (Société des 

Céramiques Techniques, Bazet, França) com tamanho médio de poro de 1,4µm 

(Figura 2). O procedimento de limpeza deste equipamento foi feito por meio de 

recirculação com água deionizada (Deionizador DE 3500, Permution) a 50oC, 

hidróxido de sódio (Merck) e ácido nítrico 65% (Merck). A sanitização foi realizada 

com hipoclorito de sódio 10 a 12% (Chemco). As condições definidas de fluxo e de 

qualidade microbiológica (nenhuma UFC em 100 mL) da água do último enxágue 

foram critérios para avaliação de limpeza e sanitização do equipamento. 

 

 
Figura 2 – Unidade piloto de microfiltração (Tetra-Laval, França) 
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Foi utilizado leite tipo A desnatado (0,4 a 0,5% de gordura), pasteurizado e 

homogeneizado, marca comercial Xandô (Laticínios Xandô, Araras, Brasil). Na sala 

de processamento, o leite foi transferido para o tanque de equilíbrio do equipamento 

de microfiltração. Em seguida, foi submetido à circulação entre as membranas, com 

uma pressão uniforme de 0,6 bars. 

Os tratamentos empregados na fabricação do queijo por acidificação direta 

com ácido lático são apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Variáveis empregadas na fabricação do queijo minas frescal 
Queijos Bio-ingrediente** Listeria monocytogenes***  

Controle* - - 

T1 - + 

T2 + + 

+ = Adição. - = Sem adição. 
*: Sem adição de bio-ingrediente ou contaminante (controle). 
**Bio-ingrediente: Leite fermentado desidratado estéril, contendo bacteriocina. 
*** Microrganismo contaminante: Listeria monocytogenes ATCC 7644. 

 
Todo o processo de fabricação do queijo Minas Frescal foi realizado em 

condições de assepsia, com todos os utensílios esterilizados previamente, em fluxo 

laminar.  

Inicialmente, o leite microfiltrado foi aquecido a 42oC e em seguida pesado e 

adicionado cloreto de cálcio (marca Synth, Diadema, Brasil), na proporção de 6mL de 

solução a 50% para 15 Kg de leite.  Para acidificação direta, foi adicionado ácido 

lático a 85% (grau alimentício, Purac Sínteses, Rio de Janeiro, Brasil), na proporção 

de 3,75mL, previamente diluído em água destilada a 10% para evitar a precipitação 

das proteínas. Após a acidificação, empregou-se enzima quimosina Chymax Extra 

(Chr. Hansen, Milwauke, Estados Unidos), na proporção de 3,75mL, previamente 

diluído em água destilada a 0,2%, segundo orientações do fabricante. Após o tempo 

de repouso (aproximadamente 35 minutos), foi realizado o corte da massa em 

tamanho padronizado para o queijo Minas Frescal (cubos de 1,5 cm x 1,5 cm), e 

repouso da massa por três minutos, para dessoragem da massa. Em seguida, 

realizou-se a agitação manual da coalhada por 25 minutos. A salga da massa foi 
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realizada com a adição de sal (marca comercial Cisne, Cabo Frio, Brasil) ao soro 

após dessoragem parcial. A quantidade de sal adicionada equivaleu 

aproximadamente a 2% do peso líquido estimado dos queijos.  Logo após, o soro 

restante foi removido, e a massa (sem prensagem) foi subdivida em porções 

individuais, equivalentes a 40g, para a aplicação do controle e dos tratamentos 1 e 2; 

e acondicionadas em sacos plásticos (“stomacher”). As massas foram subdivididas de 

acordo com os dias de análises (0, 3, 5, 7, 15 e 21 dias) e em duplicata, para cada 

tratamento. A enformagem foi procedida em fôrmas com pequena capacidade, para 

facilitar a contaminação com L. monocytogenes. 

Para o Controle, as massas sudvivididas foram acondicionadas em 

embalagens plásticas perfuradas e estéreis, localizadas no interior dos sacos de 

stomacher, para a desoragem final. 

Para T1 e T2, foi inoculado à massa cepas de L. monocytogenes ATCC 7644, 

na proporção de 103 – 104 UFC/g de queijo. O microrganismo foi reativado 

sucessivamente por três repiques em LDE 10% e incubado a 37°C por 24 horas. Para a 

inoculação, o microrganismo, depois de ativado, foi diluído sucessivamente em água 

peptonada, até a obtenção de 104 UFC/mL de L. monocytogenes, e adicionado 0,1mL 

da diluição apropriada à massa de queijo. Para a determinação aproximada da 

quantidade de microrganismos inoculada foram realizados testes preliminares, 

respeitando as mesmas condições de incubação citadas. Todos os testes foram 

realizados em triplicata. A quantidade de células viáveis foi determinada por 

plaqueamento em profundidade. 

Para T1 inoculou-se à massa 0,1 mL de suspensão contaminante de L. 

monocytogenes ATCC 7644 e, para T2 inoculou-se à massa, além do inóculo de L. 

monocytogenes ATCC 7644, mais 10% de bio-ingrediente. Logo em seguida, para T1 

e T2, as massas foram homogeneizadas delicadamente e acondicionadas em 

embalagens plásticas perfuradas e estéreis, localizadas no interior dos sacos de 

stomacher, para a desoragem final. 

As análises microbiológicas foram realizadas após 0, 3, 5, 7, 15 e 21 dias de 

fabricação do queijo. Os queijos permaneceram em incubadoras reguladas a 6±1 oC 

por 21 dias.   
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Figura 3 - Fluxograma de processamento de queijo Minas Frescal, pelo método de acidificação direta, 

que foi empregado neste estudo 



 56

5.8.2 Monitoramento microbiológico do processamento dos queijos 

 

5.8.2.1 Amostragem 

 

Foram coletadas amostras nos queijos referentes ao controle e a T1 e T2, no 

dia seguinte à fabricação (produto final – 1 dia) e após 3, 5, 7, 15 e 21 dias de 

armazenamento. Durante todo o período de análise do produto, todos os queijos 

foram armazenados em cabine refrigerada, a 5±1oC.Cada unidade amostral foi 

retirada da embalagem de forma asséptica, com desinfecção da embalagem externa 

com etanol a 70%. As amostras de queijos (5g) foram homogeneizadas em 45ml de 

citrato trisódico (20g/L), durante 2 minutos em “stomacher”. No preparo das diluições 

decimais sucessivas, foi utilizada solução aquosa peptonada 0,1%. 

 

5.8.2.2 Detecção e enumeração de Listeria monocytogenes 

 

Foram realizadas análises microbiológicas para a detecção de Listeria 

monocytogenes nos queijos referentes ao controle e quantificação do patógeno em T1 

e T2. A detecção dessa bactéria no queijo controle foi importante para determinação 

de possível contaminação, o que poderia influenciar negativamente na avaliação da 

sensibilidade deste patógeno frente à ação da bacteriocina. Para T1 e T2, a 

quantificação dessa bactéria foi realizada com o intuito de monitorar o 

desenvolvimento e a inibição da mesma durante o período de armazenamento dos 

queijos. Foi avaliado o desenvolvimento das cepas de Listeria no queijo T1 (queijo 

contaminado com L. monocytogenes) e no queijo T2 (queijo contaminado com L. 

monocytogenes com adição de bio-ingrediente), na qual foi avaliada a influência deste 

antimicrobiano sobre o patógeno. Esta influência foi evidenciada através dos 

resultados obtidos pela contagem de L. monocytogenes entre os dois processos de 

fabricação dos Queijos Minas Frescal. 

 Para tanto, foram homogeneizados 5g de cada queijo em 45mL de citrato 

trisódico (20g/L), durante 2 minutos em “stomacher”. Em seguida, foram realizadas 

diluições decimais seriadas em solução aquosa peptonada 0,1%. O plaqueamento foi 

realizado por profundidade em ágar seletivo Oxford (Oxoid) por 48h a 35ºC. 
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5.8.3 Determinação da atividade da bacteriocina presente nos queijos 

 

A presença de bacteriocinas nos queijos foi determinada pelo método de 

diluição crítica, adaptado de Mayr-Harting e outros (1972), após 1, 3,5,7, 15 e 21 dias 

de estocagem a 6 ± 1ºC. A extração de bacteriocina a partir das amostras de queijos 

foi realizada segundo Rodriguez et al. (2001). Porções de 5g de queijo foram 

homogeneizadas em 20mL de HCL 0,02N a 70ºC e submetidas à centrifugação 

(7.500g/15min a 4ºC) (centrífuga Cientec CT 6000-R)). Os sobrenadantes foram 

recolhidos e esterilizados por tratamento térmico a 85oC por 5 minutos e diluídos 

sucessivamente na proporção de 1:2 em solução tampão fosfato de sódio 10mM a pH 

7,0, utilizando placas de microtitulação.  10µL de cada diluição foi depositado sobre 

placas contendo TSA (Difco, Sparks, EUA) e uma sobrecamada de LAPTg-YE semi-

sólido (0,9% ágar), contendo L. monocytogenes ATCC 7644, utilizada como cultura 

indicadora. As placas foram incubadas a 37±1ºC/24h. O título da bacteriocina 

produzida nestes extratos foi expresso em unidade arbitrária de bacteriocina por 

mililitro (UA.mL-1). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Seleção da bactéria láctica para produção de bacteriocina 

 

As linhagens de bactérias lácticas deste trabalho apresentam características de 

produção de bacteriocina em meios sintéticos, como MRS, TSB e APT, estudadas por 

Nogueira (2010).  

Dessa forma, antes do estudo da produção de bacteriocina em leite foi 

necessária a seleção dessas linhagens, devido à posterior aplicação das mesmas à 

fabricação do queijo Minas Frescal. Portanto, escolheu-se a linhagem que apresentou 

a menor alteração do meio, quando cultivada em leite tornassolado, evidenciado por 

sua baixa produção de ácido e baixa atividade proteolítica pois, ao ser adicionada à 

fabricação do queijo Minas Frescal, não alteraria suas características físico-químicas. 

Da mesma forma, a linhagem escolhida, após cultivada em leite não  produziu aromas 

que não eram característicos a este tipo de queijo. 

 
6.1.1 Avaliação das características de crescimento em leite tornassolado 

 

Das cinco linhagens lácticas avaliadas (Figura 6), três linhagens: Lactobacillus 

plantarum CTC 368, Enterococcus avium CTC 469 e Enterococcus avium CTC 483 

foram excluídas por fermentaram a lactose com a produção de ácido, transformando a 

cor do indicador do meio para cor-de-rosa, ocasionando a coagulação do leite com 

produção de soro. O meio Litmus foi reduzido na parte do fundo do tubo tornando o 

meio branco.  
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Figura 4 – Características de crescimento das bactérias lácticas em leite tornassolado 

 

As linhagens selecionadas foram: Lactococcus lactis subsp. cremoris CTC 204 

e Lactococcus lactis subsp. hordinae CTC 484, que  apresentaram baixa capacidade 

acidificante e nenhuma atividade proteolítica, visualizado pela não alteração da cor do 

indicador e não coagulação do meio. Dessa forma, devido a estas características no 

leite tornassolado, essas duas linhagens foram consideradas aptas para serem 

aplicadas nos estudos posteriores de produção de bacteriocina e aplicação em queijo 

Minas frescal. 

O meio Litmus é amplamente utilizado para a seleção de bactérias lácticas. Em 

seus estudos, Rodríguez et al. (2000), utilizaram este meio para seleção de bactérias 

lácticas, para a verificação da produção de CO2 através da utilização de glicose como 

substrato da fermentação. 
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6.1.2 Avaliação da aceitação organoléptica em leite 

 

 As características sensoriais de fermentação em leite desnatado reconstituído 

esterilizado das cinco linhagens avaliadas foram listadas na Tabela 4. Tendo em vista 

a padronização de todas as condições, observou-se, a partir dos resultados obtidos, 

nítidas diferenças entre as culturas lácticas, tanto no que diz respeito às 

características do coágulo como no sabor e aroma.  

 Garcia (1984) ao avaliar oitenta linhagens de bactérias lácticas pelo teste 

organoléptico selecionou cinquenta e sete, pois apresentaram as melhores 

características, sendo que as não selecionadas apresentaram sabor e odor de malte. 

 

Tabela 4 - Descrição dos aromas e coágulos desenvolvidos pelas bactérias lácticas em leite desnatado 
reconstituído estéril 

Linhagem Leite reconstituído estéril 
Lactococcus lactis subsp. 
cremoris CTC 204 

 

Sem coagulação (após 96h). Aroma 
levemente adocicado. 

Lactobacillus plantarum CTC 368 Sem coagulação (após 96h). Aroma 
levemente adocicado. 

Enterococcus avium CTC 469 Aroma desagradável, coágulo 
quebradiço 

Enterococcus avium CTC 483 Aroma intenso de queijo frescal, 
coágulo quebradiço 

Lactococcus lactis subsp. 
hordinae CTC 4841 

Aroma intensamente desagradável, 
coágulo quebradiço 

 
Pelo exposto na Tabela 4, das duas linhagens iniciais selecionadas, apenas a 

linhagem Lactococcus lactis subsp. cremoris CTC 204 foi selecionada pois 

apresentou características de aroma e coagulação desejáveis para a sua aplicação ao 

queijo Minas frescal, sendo excluído o Lc.  lactis CTC 484. 

 

6.1.3 Avaliação das propriedades tecnológicas das bactérias lácticas 

 

A cultura selecionada Lactococcus lactis subsp. cremoris CTC 204 foi avaliada 

quanto à capacidade de produção de aroma e atividade proteolítica. 

Neste estudo foram utilizadas como linhagens de referência Lc lactis susp. 

cremoris com alta capacidade proteolítica e a cultura produtora de diacetil Lc lactis 

susp. lactis biovar diacetyllactis. 
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A linhagem Lactococcus lactis subsp. cremoris CTC 204 não apresentou 

características de produção de aroma e atividade proteolítica, o que demonstra, de 

forma coerente, a compatibilidade com os resultados obtidos em leite tornassolado. 

Os resultados são demonstrados na Tabela 5. 

Estas características são desejáveis para a sua aplicação ao queijo Minas 

Frescal, já que a produção de aromas e a atividade proteolítica descaracterizariam o 

produto.   

Tabela 5 - Concentração de tirosina (mg/mL) e de diacetil em amostras de leite desnatado reconstituído 
(LDR 10,0%) inoculado com 3 linhagens de bactérias lácticas, fermentadas a 37±1ºC por 24 
horas 

Linhagem avaliada 
Propriedades Tecnológicas 

Concentração de 
 Tirosina (mg/mL) 

Concentração de 
 diacetil (mg/kg) 

Lc lactis susp. lactis biovar diacetyllactis 0,0157 28,0 
Lc lactis susp. cremoris 0,0062 29,3 
Lactococcus lactis subsp. cremoris CTC 204  0,0081 0,0 

 

6.2 Produção de bacteriocinas em LDR 10% e o efeito da adição de nutrientes ao 

meio de cultivo sobre a produção de bacteriocinas 

 

De acordo com Tagg et al (1976), a biossíntese de bacteriocinas ocorre 

principalmente na fase logarítmica de crescimento, podendo, porém, atingir sua 

produção máxima em diferentes fases de crescimento. 

As condições de cultivo podem influenciar a produção de bacteriocinas. 

Algumas espécies Gram-positivas produzem bacteriocinas apenas em meios sólidos. 

Alguns estreptococos apresentam aumento da produção destes compostos à medida 

que se aumenta a viscosidade de um meio líquido. Determinados componentes do 

meio podem ser necessários para a produção de bacteriocinas, tais como: 

suplementação de proteínas, íons metálicos e açúcares. A temperatura, pH, fase de 

crescimento e potencial redox também podem afetar a produção de bacteriocinas 

(LEAL-SÁNCHEZ  et al, 2002). 

O halo de inibição devido à ação da bacteriocina produzida por Lactococcus 

lactis subsp. cremoris CTC 204 sobre  L. monocytogenes ATCC 7644 é ilustrado na 

Figura 5. Os resultados do crescimento da população bacteriana (Log.UFCmL-1), 

produção de ácido láctico (pH) e de bacteriocinas (UA.mL-1) em leite desnatado 
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reconstituído estéril (LDE 10%) são mostrados na Figura 6, cujos dados também 

podem ser verificados nas tabelas encontradas no anexo B.  

 
 

 
Figura 5 – (I) Placa controle contendo L. monocytogenes ATCC 7644; (II) Inibição de L. monocytogenes 

ATCC 7644 pela bacteriocina produzida por Lactococcus lactis subsp. cremoris CTC 204, 
pelo método de diluição crítica de MAYR-HARTING et al. (1972) 

 
 

 
Figura 6 - Crescimento da população bacteriana e produção de ácido láctico e de bacteriocinas por Lc. 

lactis subsp. cremoris CTC 204 em LDE 10% a 37ºC por 104 horas 

I II 
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A atividade da bacteriocina produzida em LDE 10% foi detectada a partir de 8 

horas de fermentação, com aumento e alcance máximo de produção, equivalente a 

300UA/mL após 24 horas, quando a cultura atingiu população máxima (7,77 

logUFC.mL-1), correspondendo à maior biomassa formada ao final da fase 

exponencial de reprodução, sendo que a produção de bacteriocinas não foi observada 

após 80 horas de fermentação. O ∆pH, variação entre o pH inicial (0h) e final (104h) 

do meio de cultivo fermentado por Lc. lactis subsp. cremoris CTC 204 foi de 0,36. 

Mitra et al. (2010), ao avaliar o espectro de inibição de nisina produzida por 

Lactococcus lactis W8 contra L. plantarum NCDO 955, observou  uma atividade de 

2400 UA.mL-1 após 6 horas de fermentação em leite bovino comercial.  

Para otimização da produção de bacteriocinas, foi realizado sob as mesmas 

condições de incubação em LDE 10%, um estudo da suplementação do meio, 

mostrado nas Figuras 7 a 10. 

Em LDE 10% suplementado com 1% de glicose, a linhagem Lc. lactis subsp. 

cremoris CTC 204 apresentou população máxima após 48 horas (8,04 log UFC.mL-1). 

Em seguida, teve início a fase de declínio até o término da fermentação (7,60 log 

UFC.mL-1). A variação entre o pH inicial e final do leite foi de 1,2. Foi detectada 

atividade de bacteriocina a partir de 8 horas de incubação, com título de 200UA.mL-1 

e a máxima atividade (700UA.mL-1) foi obtida após 32h, seguido de constante queda 

até o fim de sua produção, após 56 horas (Figura 7). 

Para a suplementação de 1% de extrato de levedura ao LDE 10%, a cultura 

apresentou população máxima de 9,11 log UFC.mL-1 após 24 horas de 

desenvolvimento, mantendo-se praticamente estável até 80 horas, porém com 

redução de 1 log UFC.mL-1 ao fim do processo. Quanto a variação entre o pH inicial e 

final do leite foi de 0,79. A partir de 8 horas de incubação foi detectada atividade de 

bacteriocina (800 UA.mL-1), com alcance máximo de 1200UA.mL-1 após 24 horas, ao 

fim da fase exponencial, seguido de constante queda até o fim de sua produção, após 

56 horas (Figura 8). 

A linhagem Lc. lactis subsp. cremoris CTC 204 em LDE 10% suplementado 

com 2% de inulina atingiu população máxima de 7,67 log UFC.mL-1 após 24 horas, 
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apresentando sucessivos picos de queda e aumento da população bacteriana, com 

alcance de 7,88 log UFC.mL-1 ao término de 104 horas incubação.  O ∆pH foi de 1,52. 

A atividade de bacteriocina foi detectada após 24 horas, com título máximo de 

500UA.mL-1, correspondendo ao fim da fase exponencial. Em seguida, teve início a 

fase de declínio na produção, com término após 56 horas (Figura 9). 

Em LDE 10% enriquecido com 1% de oligofrutose, a linhagem apresentou ∆pH 

de 1,52. Após 48 horas de incubação, atingiu população máxima de 7,94 log  

UFC.mL-1, permanecendo praticamente estável até fim do processo. Com 8 horas de 

incubação foi detectada atividade de bacteriocina de 300 UA.mL-1, com produção 

máxima de 500 UA.mL-1 após 32 horas, seguido de constante queda até o fim de sua 

produção, após 56 horas (Figura 10). 

 

 
Figura 7 - Crescimento da população bacteriana e produção de ácido láctico e de bacteriocinas por Lc. 

lactis subsp. cremoris CTC 204 em LDE 10% suplementado com glicose 1% a 37ºC por 
104 horas  
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Figura 8 - Crescimento da população bacteriana e produção de ácido láctico e de bacteriocinas por Lc. 
lactis subsp. cremoris CTC 204 em LDE 10% suplementado com extrato de levedura 1% a 
37ºC por 104 horas 

 

 
Figura 9 - Crescimento da população bacteriana e produção de ácido láctico e de bacteriocinas por Lc. 

lactis subsp. cremoris CTC 204 em LDE 10% suplementado com inulina 2% a 37ºC por 104 
horas 
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Figura 10 - Crescimento da população bacteriana e produção de ácido láctico e de bacteriocinas por 

Lc. lactis subsp. cremoris CTC 204 em LDE 10% suplementado com oligofrutose 2% a 
37ºC por 104 horas  

 

Segundo Todorov e Dicks (2004), a produção de bacteriocinas é fortemente 

dependente das fontes de nutrientes presentes no meio de cultivo, sendo que sua 

atividade nem sempre é correlacionada à massa celular ou à taxa de crescimento 

da linhagem produtora. 

A importância de prebióticos para o crescimento e produção de bacteriocinas 

por algumas linhagens de bactérias lácticas foi enfatizada por alguns autores. Em 

seus estudos, Vamanu; Vamanu (2010) não observaram aumento na produção de 

bacteriocinas pela linhagem Lactobacillus paracasei CMGB16 quando da adição de 

inulina ao meio de cultivo MRS, entretanto, a biomassa celular obtida foi maior para o 

MRS suplementado quando comparado ao sem suplementação. Audisio; Oliver; 

Apella (2001) ao avaliarem a influência de frutooligassacarídeos (FOS), como fonte de 

carbono, concluíram que, embora algumas bactérias lácticas desenvolvam na 

presença de diferentes prebióticos, a escolha do tipo e da concentração da  fonte de 

carbono utilizada é determinante para a produção de bacteriocinas. 

O extrato de levedura é utilizado como fonte de vitaminas, minerais e ácidos 

nucléicos. Sua influência foi avaliada por Avonts et al. (2004) em linhagens de 

Lactobacillus, para estudo do crescimento microbiano e da produção de bacteriocinas, 
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no qual foi comparada a adição de extrato de levedura ao leite em comparação ao 

MRS, utilizados como meio de cultivo. Embora a produção de bacteriocinas tenha 

sido maior em MRS para todos os microrganismos avaliados, a atividade de 

bacteriocinas foi mais estável quando produzida em leite sem e com suplementação; 

além disso, a adição de extrato de levedura ao leite proporcionou aumento 

populacional e de produção de bacteriocinas para todos os microrganismos avaliados. 

A linhagem Lc. lactis subsp. cremoris CTC 204 apresentou produção de 

bacteriocina em LDE 10% sem suplementação e em todos os meios suplementados. 

Contudo, melhores desempenhos foram observados, em ordem decrescente de 

produção, para as suplementações de extrato de levedura, glicose e oligofrutose, 

quando comparados ao LDE 10%. Baseando-se nos resultados obtidos pelo estudo 

da adição de suplemento ao leite, foi avaliado o efeito da adição combinada dos 

suplementos, sendo analisadas a combinação de extrato de levedura com glicose e 

extrato de levedura com oligofrutose. As Figuras 11 e 12 representam os resultados 

obtidos pela combinação de nutrientes. 

Em LDE 10% enriquecido com 1% de glicose e 1% de extrato de levedura, a 

linhagem Lc. lactis subsp. cremoris CTC 204  atingiu população máxima de 9,17 log 

UFC.mL-1 após 8 horas de cultivo, mantendo-se estável até 32 horas. Autólise celular 

de 1,75 Log UFC.mL-1  foi verificada durante 32 e 56 horas de fermentação e, em 

seguida, aumento progressivo até o fim do processo. A variação entre o pH final e 

inicial foi de 1,8, sendo o valor máximo registrado entre todas as suplementações 

estudadas. A atividade de bacteriocinas foi registrada após 8 horas de incubação 

(6400 UA.mL-1), com máxima atividade de 12800 UA.mL-1 após 32 e 56 horas de 

incubação (Figura 11). 

Já para LDE 10% enriquecido com 2% de oligofrutose e 1% de extrato de 

levedura, a cultura apresentou máximo crescimento de 9,22 UFC.mL-1 após 24 horas 

de fermentação, seguido de queda contínua até fim do processo. Quanto a variação 

entre o pH inicial e final do leite foi de 1,5. A partir de 8 e  32 horas de incubação foi 

detectada máxima atividade de bacteriocina (2400 UA.mL-1), seguido de queda na 

produção até o fim de sua produção (Figura 12). 
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Figura 11- Crescimento da população bacteriana e produção de ácido láctico e de bacteriocinas por 

Lc. lactis subsp. cremoris CTC 204 em LDE 10% suplementado com glicose 1% e extrato 
de levedura 1% a 37ºC por 104 horas 

  

 
Figura 12 - Crescimento da população bacteriana e produção de ácido láctico e de bacteriocinas por 

Lc. lactis subsp. cremoris CTC 204 em LDE 10% suplementado com extrato de levedura 
1% e oligofrutose 2% a 37ºC por 104 horas 
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6.2.1 Estudo de Parâmetros Cinéticos 

 

Com base nos resultados anteriores obtidos através do estudo da 

suplementação do LDE 10%, observou-se que para a linhagem Lc. lactis subsp. 

cremoris CTC 204 houve uma maior produção de bacteriocina (12800 UA/mL após 

32 horas de cultivo) quando o meio de cultivo LDE 10% foi suplementado com 1% de 

extrato de levedura e 1% de glicose.  

No entanto, para a obtenção de parâmetros cinéticos relacionados ao 

crescimento bacteriano, foi realizada uma nova curva para detalhar as fases latente e 

exponencial de crescimento da linhagem Lc. lactis subsp. cremoris CTC 204 para os 

meios de cultivo LDE 10% (sem suplementação – Figura 13) e LDE 10% 

suplementado com glicose e extrato de levedura (Figura 14), nos intervalos de 0 a 24 

horas.   

A partir dos dados obtidos, foram analisados os parâmetros cinéticos de 

crescimento obtidos para crescimento e produção de bacteriocinas pelos diferentes 

meios de cultivo, apresentados no Anexo C. 

 

 
Figura 13 - Crescimento da população bacteriana e produção de ácido láctico e de bacteriocinas por 

Lc. lactis subsp. cremoris CTC 204 em LDE 10% a 37ºC por 24 horas 
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Figura 14 - Crescimento da população bacteriana e produção de ácido láctico e de bacteriocinas por 

Lc. lactis subsp. cremoris CTC 204 em LDE 10% suplementado com glicose 1% e extrato 
de levedura 1%  a 37ºC por 24 horas 

 

A linhagem Lc. lactis subsp. cremoris CTC 204 cultivada em LDE 10% 

suplementado por 1% de extrato de levedura e 1% de glicose apresentou crescimento 

mais rápido (1,31 h-1) e maior rendimento da produção de bacteriocinas (1110,91 

UA.log UFC-1) quando comparado ao LDE 10% sem suplementação, com valores de 

0,97 h-1 para crescimento e de 247,79 UA.log UFC-1 para rendimento da produção 

bacteriocinas. Verificou-se também que, para o meio suplementado houve maior 

redução de pH (2,08) em relação ao LDE 10% (0,10). Os resultados demonstram que, 

apesar da menor atividade, esta linhagem produz bacteriocina em leite desnatado 

reconstituído, sendo que essa produção é influenciada pela suplementação do meio 

através da adição de nutrientes. 

Existem muitas controvérsias na literatura científica sobre a capacidade 

acidificante e atividade de aminopeptidases das culturas produtoras de bacteriocinas. 

Andrighetto et al. (2001) e Sarantinopoulos et al. (2001) relataram baixa atividade 

acidificante de culturas bacteriocinogênicas, e Oumer et al. (2001b) e Garde et al. 

(2002) não observaram alteração significativa do pH de queijo Hispânico tanto na 
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presença de E. faecalis quanto na de Lc. lactis subsp. lactis. Contudo, Oumer et al. 

(2001a) e Ávila et al. (2005) verificaram alteração no pH de leite e queijo quando 

empregaram culturas bacteriocinogênicas. 

 

 
Figura 15 - Indicativo dos parâmetros cinéticos de crescimento (∆ máximo Log.UFCmL-1), taxa 

especifica de crescimento bacteriano (µ), acidificação (∆ máximo de pH) e rendimento 
máximo de produção de bacteriocinas (Ymax em UA.mL-1) durante fermentação da 
linhagem Lc. lactis subsp. cremoris CTC 204 em LDE 10% (sem suplementação) e LDE 
10% suplementado com glicose e extrato de levedura, a 37oC por 48 horas 

 

6.2.2 Sensibilidade ao cloreto de sódio 

 

O cloreto de sódio (NaCl) tem sido empregado em alimentos desde o inicio da 

civilização, datando de 2700 a.C. (JAY, 2005; SALT INSTITUTE, 2011). Dentre 

diversas funções, o NaCl confere características sensoriais aos alimentos e 

dependendo da concentração utilizada, possui ação conservante, através da inibição 

de microrganismos deteriorantes e patogênicos pela diminuição de atividade de água 

nos alimentos (RAVISHANKAR;  JUNEJA, 2000). Devido à influência da concentração 

salina no crescimento microbiano, o estudo da sensibilidade do Lc. lactis subsp. 

cremoris CTC 204 a este sal é importante para sua aplicação em queijo Minas 

Frescal, pois para este tipo de queijo utiliza-se em torno de 1,6% deste sal 

(FURTADO, 1991). 
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Dessa forma, nas Figuras 16 a 19 encontram-se os dados referentes ao 

crescimento (UFC.mL-1), produção de bacteriocinas (UA.mL-1) e a redução do pH por 

Lc. lactis subsp. cremoris CTC 204, após 24 horas de incubação a 37±1ºC em LDE 

10% suplementado com 1% de extrato de levedura e 1% de glicose adicionado de 

diferentes concentrações de sal (NaCl).  

No meio de cultivo sem adição de sal (Figura 16), a linhagem Lc. lactis subsp. 

cremoris CTC 204  atingiu população máxima de 9,37 log UFC. mL-1 após 10 horas de 

cultivo, mantendo-se estável até o fim do período analisado, apresentou atividade de 

bacteriocina máxima (2800 UA.mL-1) durante a fase estacionária, após 12 horas de 

fermentação, permanecendo ativa até o fim do processo (24 horas). A produção de 

bacteriocina iniciou-se na fase exponencial e aumentou com o tempo de fermentação.  

O pH teve uma diminuição de 1,83. Esse ensaio foi utilizado como controle. 

A produção máxima de bacteriocina (2400 UA.mL-1) no meio de cultivo 

contendo 0,5% de sal (Figura 17)  ocorreu após 10 horas de cultivo, iniciando-se na 

fase exponencial. Após 8 horas de incubação, atingiu população máxima de 8,62 log 

UFC.mL-1, seguido de suave declínio até fim do processo. O pH teve uma menor 

diminuição (1,61) em relação ao controle.  

No meio de cultivo contendo 1,5% de sal (Figura 18) o crescimento 

populacional atingiu o máximo de 9,36 log UFC.mL-1 após 8 horas e a produção 

máxima de bacteriocina (4000 UA.mL-1) após 10 horas de fermentação (fase 

estacionária).  A variação do pH foi de 1,77. 

Para o meio de cultivo contendo 3,0% de sal (Figura 19) o máximo crescimento 

populacional (8,95 log.mL-1) foi alcançado após 8 horas de cultivo. A produção de 

bacteriocinas iniciou-se a 8 horas de fermentação (fase estacionária), sendo que a 

atividade de bacteriocinas máxima (3200 UA.mL-1) ocorreu após 10 horas de 

fermentação, durante a fase estacionária. A variação do pH 1,70. 

 



 74

 

Figura 16 - Crescimento da população bacteriana (log UFC.mL-1), atividade bacteriocina (UA.mL-1) e 
pH, durante fermentação da linhagem Lc. lactis subsp. cremoris CTC 204 em LDE 10% 
suplementado com glicose e extrato de levedura, sem adição de NaCl, a 37oC por 48 
horas 

 
 

Figura 17 - Crescimento da população bacteriana (log UFC.mL-1), atividade bacteriocina (UA.mL-1) e 
pH durante fermentação da linhagem Lc. lactis subsp. cremoris CTC 204 em LDE 10% 
suplementado com glicose e extrato de levedura com adição de 0,5% de sal, a 37ºC por 
24 horas 
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Figura 18 - Crescimento da população bacteriana (log UFC.mL-1), atividade bacteriocina (UA.mL-1) e 
pH durante fermentação da linhagem Lc. lactis subsp. cremoris CTC 204 em LDE 10% 
suplementado com glicose e extrato de levedura com adição de 1,5% de sal, a 37ºC por 
24 horas 

 
  

 

Figura 19 - Crescimento da população bacteriana (log UFC.mL-1), atividade bacteriocina (UA.mL-1) e 
pH durante fermentação da linhagem Lc. lactis subsp. cremoris CTC 204 em LDE 10% 
suplementado com glicose e extrato de levedura com adição de 3,0% de sal, a 37ºC por 
24 horas 
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Pelos resultados obtidos, verificou-se que para a concentração de 1,5% de sal 

foram obtidos os maiores valores de atividade de bacteriocinas (4000 UA.mL-1) e de 

crescimento populacional (9,36 log UFC.mL-1), em relação às outras concentrações 

de sal avaliadas (0; 0,5%; 3,0%).  

Entretanto, para a concentração de 3,0% de sal, os valores de crescimento 

populacional (8,95 log.mL-1) e de atividade de bacteriocinas (3200 UA. mL-1) foram 

semelhantes quando comparado ao meio de cultivo sem adição de sal e neste caso, 

pode-se considerar que a concentração salina utilizada (3,0%) não influenciou na 

produção e desenvolvimento da linhagem. Lc. lactis subsp. cremoris CTC 204, 

podendo esta ser aplicada na fabricação de queijo Minas Frescal. 

Vinderola et al. (2002) estudaram a influência de diversos compostos 

associados a produtos lácteos fermentados, como o cloreto de sódio, no crescimento 

de fermentos lácticos e bactérias lácticas probióticas. Verificou-se que concentrações 

de NaCl a 1 e 2% influenciaram negativamente no desenvolvimento celular, sendo 

fermentos lácticos mais sensíveis que as bactérias lácticas probióticas. 

Neysens et al. (2003) constataram que baixas concentrações salinas, como 5 a 

10 g.L-1 de cloreto de sódio, favorecem o crescimento da população bacteriana e a 

produção de bacteriocinas por Lactobacillus amylovorus DCE 471.  

 
6.3 Comparação do espectro de atividade das bacteriocinas, sob condições 

ótimas de produção, sobre diferentes linhagens de L. monocytogenes 

 

Devido à queda na quantidade de células viáveis, de 9,12 log.mL-1 (32 horas) 

para 7,73 log.mL-1 (48 horas), durante o processo de fermentação, procurou-se avaliar 

o efeito da lise celular sobre a atividade de bacteriocinas. Para tanto, linhagens de L. 

monocytogenes, isoladas em diferentes pontos de contaminação em laticínios, uma 

linhagem referência (ATCC 7644) e uma isolada de alface, foram avaliadas quanto à 

sensibilidade a ação da bacteriocina. Os espectros de atividade (UA.mL-1) das 

soluções  de bacteriocinas sobre diferentes linhagens de L. monocytogenes  são 

apresentados na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Espectro de atividade (UAmL-1) das soluções de bacteriocinas obtidas por Lc. lactis subsp. 
cremoris CTC 204 em LDE 10% suplementado com extrato de levedura 1% e glicose 1%, 
após 48h e 56h de fermentação, respectivamente 

Linhagens de L. monocytogenes 

Atividade bactericina (UA.mL-1) 

Após 48h* Após 56h 
ATCC 7644 3600 a,b 4800a 

34.B.P3 3600 a,b 3400a 
24.D.P2 2400a,b 3600a 
34.4.P4 2800a,b 4000a 
14.A.J4 1400b 2400a 
23.1.J4 2000a,b 3200a 
24.2.J4 1400b 3200a 
34.A.P3 1600b 3600a 
51B.P4 1200b 2400a 

A1 5600a 3200a 
*Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente ao nível de 5% de 
significância. 
 

Estatisticamente, os resultados indicam que o extrato contendo bacteriocina 

obtida após 48 horas de fermentação apresenta uma ação de inibição diferente sobre 

as múltiplas linhagens de L. monocytogenes, quando comparado com o extrato obtido 

após 56 horas. Após as 48 horas, a bacteriocina obtida apresentou uma diferença 

significativa, com maior efeito de inibição sobre a culturas A1 (isolada a partir de 

alface), e menor efeito sobre a linhagem 51.B.P4 (ponto de isolamento em queijo 

prato, em laticínio na região de Piracicaba, São Paulo). A atividade da bacteriocina foi 

reduzida em cerca de  75% em relação a máxima atividade observada neste intervalo.  

No entanto, ao avaliar os dados obtidos numericamente, observa-se que a 

ação da bacteriocina aumenta após 56 horas de incubação para as linhagens 

avaliadas, com exceção da L. monocytogenes A1, que possui seu valor diminuído de 

5600 para 3200 UA.mL-1.  Pode-se observar que a bacteriocina obtida apresenta 

características de interesse, uma vez que apresenta atividade antimicrobiana, 

independente das características de resistência da linhagem de L. monocytogenes 

utilizada neste estudo. 

Harris et al. (1989) demonstraram poder inibitório de bacteriocinas produzidas 

por Lactobacillus, Lactococcus, Pediococcus e Leuconostoc sobre oito linhagens de L. 

monocytogenes. Motlagh et al. (1992), Lewus et al. (1992), Blom et al. (1999) e 
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Callewaert et al. (2000) observaram efeito inibitório de bacteriocinas produzidas por 

bactérias láticas sobre Listeria. 

 

6.4 Avaliação dos processos de secagem e esterilização do bio-ingrediente 

 

Após a fermentação por Lc. lactis subsp. cremoris CTC 204 do LDE 10% 

suplementado com extrato de levedura (1%) e glicose (1%) por 56 horas à 37±1oC 

(condições ótimas de produção), foi realizada a secagem do material por spray-drying  

Para avaliação do processo de secagem, foram realizadas análises 

microbiológicas, como contagem de bactérias lácticas e de bolores e leveduras, 

produção de ácido lático e de bacteriocinas, no processo de fermentação (antes e 

após 56 horas de fermentação), e após a secagem, expressos na Figura 20. 

Simultaneamente, foi avaliada a resistência térmica da bacteriocina obtida por 

Lc. lactis subsp. cremoris CTC 204 presente no bio-ingrediente, através da aplicação 

de tratamento térmico (85oC/5 minutos). Para tanto, 1g do material foi diluído em 9 mL 

de água peptonada 0,1%.  

Após o período de incubação (56 horas), foi obtido 12800 UA.mL-1 de atividade 

de bacteriocina, um aumento de 3,94 log UFC.mL-1 em relação ao início do processo 

e uma diminuição de.pH de 1,75. Em seguida, após o processo de secagem, o pH 

manteve-se constante e a atividade de bacteriocina foi concentrada em 10 vezes, com 

a obtenção de 128000 UA.g-1. . A atividade e o pH do extrato seco de bacteriocina 

não foram alterados após os procedimentos de hidratação e de tratamento térmico a 

85oC por 5 minutos. 
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Figura 20 - Crescimento da população bacteriana (log UFC.mL-1), atividade bacteriocina (UA.mL-1) e 

pH no início e após a fermentação da linhagem Lc. lactis subsp. cremoris CTC 204 em 
LDE 10% suplementado com glicose e extrato de levedura, a 37ºC por 56 horas, após o 
processo de secagem para o bio-ingrediente sem e com tratamento térmico 

 

Morgan et al. (1999) obtiveram um redução de 3 log no número de células 

viáveis de Listeria monocytogenes Scott A e de Staphylococcus aureus 10,  através 

da aplicação de solução contendo 10% de lacticina 3147, obtida por Lactococcus 

lactis DPC3147 seca em spray-dryer. Já em formulação láctea infantil, a utilização do 

pó contendo lacticina 3147 resultou em lise de 99% de L. monocytogenes. 

Devido à contaminação ambiental por bolores e leveduras no processo de 

secagem, resultado da realização do processo em condições ambientais não estéreis, 

e pela sobrevivência de cepas de Lc. lactis subsp. cremoris CTC 204, optou-se pela 

esterilização do bio-ingrediente por radiação gama. 

Neste estudo, foram realizados testes preliminares para determinação da dose 

de radiação ionizante (kGy) necessária para a descontaminação do material, sem 

contudo, alterar sua atividade antimicrobiana frente às linhagens de L. 

monocytogenes avaliadas. Os resultados obtidos estão representados pela Figura 21. 

Observa-se que para todas as doses de radiação ionizante aplicadas não 

houve perda de atividade de bacteriocina (128000 UA.mL-1) para a linhagem de L. 
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monocytogenes ATCC 7644. Entretanto, para L. monocytogenes 34.4.P4 houve perda 

de atividade de bacteriocinas para as doses de radiação com valores de 5, 7 e 15 

kGy, sendo que para as doses de 3, 10 e 12 kGy, a atividade de bacteriocina (96000 

UA.mL-1) foi igual ao do bio-ingrediente não submetido à radiação (controle). 

 

 
Figura 21 - Crescimento da população bacteriana (log UFC.mL-1), atividade bacteriocina (UA.mL-1) e pH 

para bio-ingrediente contendo bacteriocinas submetido a diferentes doses de radiação 
(kGy), in natura e após tratamento térmico 

 
A mínima dose aplicada (3kGy) foi adequada a este estudo pois não alterou a 

atividade de bacteriocinas, além de eliminar tanto a linhagem Lc. lactis subsp. 

cremoris CTC 204, quanto bolores e leveduras, resultante da contaminação 

ambiental. 
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6.5 Efeito da adição do bio-ingrediente sobre L. monocytogenes inoculada em 

queijo Minas Frescal 

 

Na Figura 22 são apresentados os resultados do crescimento de L. 

monocytogenes ATCC 7644 nas amostras das massas e soros dos queijos, logo após 

a contaminação (0 dia), e dos queijos Controle (sem adição de bacteriocina e 

patógeno), Tratamento I (com adição de bacteriocina) e Tratamento II (com adição de 

bacteriocina e patógeno) no 3º, 5º, 7º, 15º e 21º dia de estocagem a 6,0±1oC por 21 

dias.      

Nos queijos do Controle, L. monocytogenes ATCC 7644 não foi detectada e o 

pH variou de 6,9 e 6,83 em 21 dias de estocagem a 6,0±1oC.  

 

 

Figura 22 - Crescimento da população (log UFC.mL-1) de L. monocytogenes ATCC 7644 presentes na 
massa e no soro dos queijos T1 (L. monocytogenes) e T2 (L. monocytogenes +  
bacteriocina) 

 

Ao longo do armazenamento, observa-se que tanto a massa quanto o soro das 

amostras de queijo avaliadas, exibem comportamento semelhante quanto à ação da 

bacteriocina, demonstrando que há migração da bacteriocina presente na massa para 

o soro. Nas massas dos queijos do Tratamento I, a população de L. monocytogenes 
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7644, inicialmente inoculada (4,0 Log UFC.g-1), aumentou  6,2 Log UFC.g-1 no 15º dia, 

onde foi observada população máxima. Uma diminuição de 1,2 Log UFC.g-1  ocorreu 

entre o 15º dia e 21º dia de estocagem. Para as massas dos queijos do Tratamento II, 

a população de L. monocytogenes 7644, inicialmente inoculada (4,0 Log UFC.g-1), 

aumentou somente 2 Log UFC.g-1 no 21º dia de estocagem, onde foi observado 

população máxima. Após 21 dias, para o soro, enquanto em T1 houve um aumento 

da população de 5,10 log UFC.g-1, em T2 o aumento foi de 1,66 log UFC.g-1. 

Portanto, a adição de 10% do bio-ingrediente à massa, antes da etapa de 

enformagem do queijo Minas Frescal, promoveu à inibição máxima de 4,0 Log UFC. 

g-1 de L. monocytogenes ATCC 7644 no 15º dia de estocagem a 6ºC 

comparativamente ao Tratamento I.  

Morgan et al. (2001) obtiveram uma redução de 98,3% da linhagem L. 

monocytogenes Scott A em iogurte natural, após aplicação de 10% de extrato seco 

contendo lacticina 3147 por 5 minutos a 30oC. Para a mesma aplicação em queijo 

Cottage, reduziu-se 85% o número de células viáveis, após 120 minutos de aplicação 

da bacteriocina. 

Em seus estudos, McAuliffe et al. (1999) avaliaram a aplicação de Lc. lactis 

DPC 4268 e Lc. lactis DPC 4275 para a produção de lacticina 3147 e inibição de L. 

monocytogenes em queijo Cottage, com a obtenção de uma redução de 99,9% no 

número de células viáveis do patógeno avaliado. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Em relação à seleção de linhagens de bactérias lácticas produtoras de 

bacteriocinas, a cultura Lactococcus lactis subsp. cremoris CTC 204 demonstrou-se 

adequada para aplicação em leite desnatado, devido à baixa produção de ácidos e 

por não haver atividade proteolítica e produção de aromas.  

Com a adição de extrato de levedura e glicose ao meio de cultivo LDE 10%, o 

desempenho da linhagem Lactococcus lactis subsp. cremoris CTC 204  em relação à 

máxima produção de bacteriocinas (após 56 horas de cultivo) foi 43 vezes maior  em 

comparação ao meio sem suplementação e até 25,6 vezes melhor do que aquele 

onde adicionou suplementos (glicose; extrato de levedura; inulina; oligofrutose e 

extrato de levedura) ao meio LDE 10%.  

A suplementação do meio com 1,5% de cloreto de sódio não afetou o 

crescimento de L. lactis subsp. cremoris CTC 204, mas a atividade máxima da 

bacteriocina foi aumentada em 66,7%. 

Com relação ao espectro de inibição, a bacteriocina produzida pela linhagem 

Lactococcus lactis subsp. cremoris CTC 204 demonstrou-se efetiva frente a diferentes 

linhagens de L. monocytogenes, em sua maioria isoladas de laticínios.  

A atividade da bacteriocina produzida em LDE 10% suplementada com extrato 

de levedura e glicose foi concentrada em cerca de 10 vezes após o processo de 

secagem por spray-drying. Após os processos de secagem e de esterilização com 

aplicação de doses de 3kGy de radiação gama ao bio-ingrediente, não houve perda 

de atividade da bacteriocina. Após o processo de radiação ionizante houve eliminação 

completa de células viáveis da bactéria láctica produtora. 

O emprego de bacteriocinas ao queijo Minas Frescal promoveu um 

retardamento da fase lag e inibição no desenvolvimento da população de L. 

monocytogenes ATCC 7644, com diminuição de até 4,2 logUFC.mL-1 para a massa 

de queijo e 3,83 logUFC.mL-1 no soro resultante da dessoragem. 

A linhagem Lc. lactis subsp. cremoris CTC 204  demonstrou propriedades 

tecnológicas adequadas para sua aplicação em queijo Minas Frescal. Porém, outros 
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estudos são necessários para viabilizar a aplicação desta cultura na bioconservação 

de diferentes tipos de queijos. 
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ANEXO A 

 
Tabela 7 - Preparação do caldo LAPTg-YE (extrato de levedura/peptona/ triptona/ 

tween80/glicose) para Listeria monocytogenes (OCAÑA; NADER-MACÍAS, 
2004) 

 

Triptona ...................................................................................   3,0 g 

Peptona ..................................................................................    4,5 g 

Extrato de levedura ................................................................    3,0 g + 0,6% 

Glicose ...................................................................................    3,0 g 

Tween 80 ...............................................................................     0,3 g 

 

 Suspender os ingredientes em 300 mL de água destilada. Ferver o meio até 

completa dissolução. Distribuir em frascos e esterilizar em autoclave a 121oC por 15 

minutos.  

 Para o preparo de LAPTg-YE semi-sólido é adicionado, antes da adição de 

água, 2,1 g de ágar bacteriológico.  
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ANEXO B 
 

Tabela 8 - Resultados de crescimento da população bacteriana e de produção de ácido 
lático e de bacteriocinas por Lactococcus lactis subsp. cremoris CTC 204 em 
leite desnatado estéril ( LDE 10%), com e sem suplementação 

Tempo 

Parâmetros 

Meios 

 (horas) 
LDE 
10%1 

LDE 
10%+I 
2%2 

LDE 
10%+O2%3 

LDE 
10%+G1%4 

LDE 
10%+
EL1%5 

LDE 10% 
+EL1%+ 

G1%6 

LDE 10% 
+EL1%+O

2%7 

0 

Ph 6,36 6,43 6,42 6,41 6,39 6,20 6,25 

Log UFC.mL-1 5,63 5,92 5,51 5,65 5,56 5,71 5,68 
Atividade 
(UA.mL-1) 

0 0 0 0 0 0 0 

8 

pH 6,36 6,50 6,50 6,50 6,15 4,94 5,51 
Log UFC.mL-1 7,33 7,42 7,31 7,32 8,73 9,17 8,88 

Atividade 
(UA.mL-1) 100 0 300 200 800 6400 2400 

24 

pH 6,19 6,14 6,12 6,03 5,73 4,22 5,30 
Log UFC.mL-1 7,77 7,67 7,68 7,66 9,13 9,22 9,22 

Atividade 
(UA.mL-1) 

300 500 300 500 1200 8000 1400 

32 

pH 6,13 6,2 6,15 6,03 5,79 4,18 5,29 
Log UFC.mL-1 7,75 7,47 7,72 7,84 9,11 9,12 9,15 

Atividade 
(UA.mL-1) 200 400 500 700 1000 12800 2400 

48 

pH 6,02 5,77 5,85 5,67 5,71 4,18 5,18 
Log UFC.mL-1 7,84 8,08 7,94 8,04 9,04 7,73 8,89 

Atividade 
(UA.mL-1) 

200 200 100 600 300 11200 1200 

56 

pH 5,94 5,53 5,71 5,59 5,70 4,16 5,02 
Log UFC.mL-1 7,84 8,18 7,96 7,98 9,12 7,42 8,93 

Atividade 
(UA.mL-1) 300 100 200 300 100 12800 1700 

72 

pH 5,85 5,28 5,62 5,48 5,78 4,19 4,77 
Log UFC.mL-1 7,9 7,67 7,92 7,90 9,16 8,74 8,31 

Atividade 
(UA.mL-1) 

200 0 0 0 0 8000 500 

80 

pH 5,78 5,16 5,54 5,40 5,71 4,15 4,63 
Log UFC.mL-1 7,78 8,1 8,16 7,92 9,17 8,85 8,29 

Atividade 
(UA.mL-1) 

200 0 0 0 0 8800 
     500 
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Tabela 8 - Resultados de crescimento da população bacteriana e de produção de ácido 
lático e de bacteriocinas por Lactococcus lactis subsp. cremoris CTC 204 em 
leite desnatado estéril ( LDE 10%), com e sem suplementação (continuação) 

 

        Tempo 

Parâmetros 

Meios 

 
(horas) 

LDE 
10%1 

LDE 
10%+I 
2%2 

LDE 
10%+O2%3 

LDE 
10%+G1

%4 

LDE 
10%+EL

1%5 

LDE 10% 
+EL1%+G

1%6 

LDE 10% 
+EL1%+O

2%7 

96 

pH 5,78 5,01 5,50 5,30 5,69 4,19 4,55 

Log UFC.mL-1 7,68 7,7 8,04 7,94 8,40 9,02 7,93 
Atividade 
(UA.mL-1) 

0 0 0 0 0 4800 200 

104 

pH 6,01 4,92 5,50 5,21 5,60 4,405 4,76 
Log UFC.mL-1 7,72 7,88 7,91 7,60 8,28 9,25 7,97 

Atividade 
(UA.mL-1) 

0 0 0 0 0 4000 300 
1 LDE 10%: Leite desnatado estéril; 2 LDE 10%+I 2%: leite enriquecido com  inulina (2%); 

3LDE 10%+O2%: leite enriquecido com  oligofrutose (2%); 4LDE 10%+G1%: leite enriquecido com 
glicose (1,0%); 5LDE 10%+EL1%: leite enriquecido com extrato de levedura(1,0%); 6LDE 10% 
+EL1%+G1%: leite enriquecido com extrato de levedura (1,0%) e glicose (1,0%); 7LDE 10% 
+EL1%+O2%: leite enriquecido com extrato de levedura(1,0%) e oligofrutose (2%).
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ANEXO C 
 

Tabela 9 - Indicativo dos parâmetros cinéticos de crescimento (∆ máximo Log.UFCmL-1), 
acidificação (∆ máximo de pH) e produção de bacteriocinas (UA.mL-1) durante 
fermentação da linhagem Lactococcus lactis subsp. cremoris CTC 204 em LDE 
10% sem suplementação e LDE 10% suplementado com extrato de levedura e 
glicose a 37oC 

 
Meios Crescimento celular1 Rendimento de Bacteriocina Acidificação 

n2 g3 (h) µ4 (h-1) ∆Log 

X5(Log 

UFCmL-1) 

Bmax
6 (UA 

mL-1) Ymax
7(B/X) ∆ pH8 

LDE 10% 5,58 0,72 0,97 1,68 7,56 400 247,79 0,10 

LDE 10% 

+EL1%+G1% 11,32 0,53 1,31 3,41 9,34 3600 1110,91 2,08 
1 N , g (h), µ (h-1), X= UFC mL-1

 no momento de alcançar a atividade de bacteriocina máxima (Bmax). 
2 n: número de gerações. 
3 g: tempo de geração.  
4 µ: taxa específica de crescimento bacteriano. 
5 X:concentração de biomassa final  
6 Bmax: Titulo máximo observado. 
7 Ymax: Rendimento máximo de produção de bacteriocina expresso como o rendimento da bacteriocina por 
unidade formadora de colônia. 
8 ∆pH: diferença entre o valor de pH obtido em 0 e 24 horas de crescimento 
 
 
 
 




