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RESUMO 

PEHRSON, M. E. S. F. Efeito da adição de culturas probióticas sobre aspectos 
microbiológicos e parâmetros fermentativos de Queijo Artesanal das Terras Altas da 
Mantiqueira. 2017. 126p. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de Engenharia de 
Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena-SP, 2017 
 
 

Os queijos artesanais, elaborados com leite cru, são apreciados por suas características 
sensoriais peculiares. Com objetivo de assegurar a inocuidade destes produtos, a legislação 
brasileira estabeleceu padrões microbiológicos sanitários para estes alimentos. Micro-
organismos probióticos são conhecidos por sua capacidade de modular favoravelmente a 
microbiota do hospedeiro por meio da produção de substâncias antimicrobianas, em 
especial, os ácidos orgânicos e bacteriocinas. Assim, o presente estudo buscou avaliar a 
utilização de micro-organismos probióticos como alternativa para melhorar a qualidade 
microbiológica de queijos artesanais usando o Queijo Artesanal da Serra da Mantiqueira 
como modelo. Para tanto, foi incorporada à microbiota do leite uma preparação composta 
de 16 cepas de micro-organismos probióticos, obtendo-se uma concentração final de 3x106 
UFC/ml de leite. A estratégia adotada consistiu em comparar os queijos inoculados com 
micro-organismos probióticos em relação aos queijos não inoculados (controle), durante o 
período de maturação de 45 dias, em três estações do ano (inverno, verão e outono). As 
amostras foram coletadas nos dias 1, 15, 30 e 45 para a determinação dos parâmetros: 
umidade, pH, concentrações de carboidratos, ácidos orgânicos e análises microbiológicas. 
Avaliou-se também a composição da microbiota dos queijos pela técnica do 
pirossequenciamento dos genes do rRNA 16S. Os resultados permitiram verificar que os 
gêneros predominantes na microbiota dos queijos foram Streptococcus, Lactobacillus e 
Lactococcus, em diferentes níveis nas três estações do ano. Foi possível observar que a 
incorporação das culturas probióticas resultou em diferentes efeitos nas estações avaliadas 
no que se refere às concentrações de carboidratos e ácido cítrico, bem como de ácidos 
orgânicos ao final dos 45 dias de maturação, possivelmente devido à variabilidade da 
microbiota verificada nas diferentes estações. No tocante às características 
microbiológicas, observou-se que, durante o período de maturação, 95% dos queijos 
confeccionados nas diferentes condições apresentaram padrões de qualidade em 
conformidade com o estabelecido na legislação, no que se refere às concentrações de 
coliformes termotolerantes, estafilococos coagulase positivos, Salmonella sp e Listeria sp 
independentemente da incorporação das culturas probióticas. Entretanto, a adição das 
culturas probióticas reduziu a carga microbiana de gêneros da família Enterobacteriaceae, 
em especial Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Kluyvera e Obesumbacterium durante 
processo de maturação. Especificamente, o emprego das culturas probióticas resultou em 
redução do percentual total de Enterobacteriaceae na microbiota dos queijos de 0,41% 
para 0,17% no verão, e de 12,42% para 6,71% no outono. Neste contexto, a adição de 
culturas probióticas pode constituir alternativa viável para melhoria da qualidade 
microbiológica de queijos elaborados com leite cru por meio do incremento do potencial 
antagônico da microbiota sobre espécies de micro-organismos potencialmente patogênicos, 
toxigênicos e deteriorantes, além de agregar valor ao produto final. 
 
Palavras-chave: Probióticos; Microbiota; Pirossequenciamento: Queijo Artesanal da 
Mantiqueira; Ácidos orgânicos 

 



 
 

ABSTRACT 

PEHRSON, M. E. S. F. Effect of probiotic adjunct cultures on microbiological aspects 
and fermentative parameters of Mantiqueira Highlands Artisanal Cheese. 2017. 126p. 
Thesis (Doctor of Science) - Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, 
Lorena-SP, 2017. 
 
 
Artisanal cheeses, made with raw milk, are appreciated for their sensorial profiles, which 
differentiates them from industrialized cheeses. In order to ensure safety to consumers, 
Brazilian legislation established microbiological standards for these products. Probiotics 
are well known for their ability to favorably modulate the host’s microbiota by producing 
antimicrobial compounds, mainly organic acids and bacteriocins. Therefore, this study 
aimed to evaluate the use of probiotic microorganisms as an alternative to improve the 
microbiological quality of artisanal cheeses through inhibition of contaminating 
microorganisms, using Mantiqueira Highlands Artisanal Cheese as a model. To do so, a 
preparation consisting of 16 probiotic strains was added to the milk, at a final 
concentration of 3x106 CFU/ml. Additionally, the effects of this practice on pH, 
carbohydrates and organic acids concentrations over a 45 day ripening period were 
evaluated. Analyses of cheese bacterial community composition were also undertaken by 
means of 16S rRNA gene pyrosequencing. The strategy consisted of comparing cheeses 
made with probiotic cultures with a control group, to which no probiotic culture was 
added. Over a 45 day ripening period, in three seasons (winter, summer and autumn), 
samples were collected at days 1, 15, 30 and 45 in order to conduct pH, moisture, 
carbohydrate, organic acids, microbiological and pyrosequencing analyses. The results 
showed that the addition of probiotic cultures resulted in distinct effects in the different 
seasons regarding carbohydrate and organic acids concentrations, possibly due to 
variability in bacterial community composition. The results also demonstrated that 95% of 
cheeses were deemed acceptable according to Brazilian law regarding coliforms, positive 
coagulase staphylococci, Salmonella sp. and Listeria sp, regardless of adding probiotics. 
However, the incorporation of probiotic microorganisms resulted in reduced populations of 
genera belonging to Enterobacteriaceae family, especially Enterobacter, Citrobacter, 

Klebsiella, Kluyvera and Obesumbacterium, throughout the whole ripening process. 
Specifically, the addition of probiotic cultures reduced the total percentage of 
Entercobacteriaceae from 0,41% to 0,17% in the summer, and from 12,42% to 6,71% in 
the fall. In this context, the use of probiotic microorganisms may represent a viable 
alternative for improving microbiological quality of raw milk cheeses by means of 
incrementing the antagonistic potential of cheese microbiota towards potentially 
pathogenic and toxigenic microorganisms. 

 

 

Keywords: Probiotics; Microbiota; Pyrosequencing; Raw Milk Cheeses; Organic acids 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os queijos artesanais são caracterizados por serem produzidos a partir de leite cru e 

representam importante fonte de renda para muitos pequenos produtores rurais. Dentre 

estes, destacam-se os queijos do Serro, Araxá, Serra do Salitre, Canastra e os queijos da 

região das Terras Altas da Mantiqueira, que são produzidos em diversos municípios 

situados na região da Serra da Mantiqueira. 

O Queijo Artesanal da Serra da Mantiqueira tem mais de 100 anos de tradição e é 

produzido de forma semelhante ao parmesão. Constituindo uma alternativa para dar 

escoamento à produção de leite e complementar a renda das propriedades situadas em 

áreas de difícil acesso na Serra da Mantiqueira. Estes queijos eram transportados 

antigamente pelos tropeiros, que levavam as peças em balaios rústicos e os vendiam nas 

cidades. Apesar de sua longa história, até o momento não existem estudos científicos 

acerca das características microbiológicas e relativas aos aspectos fermentativos do Queijo 

Artesanal da Mantiqueira.  

A microbiota autóctone do leite cru apresenta naturalmente populações de micro-

organismos que podem trazer consequências negativas à saúde humana se ingeridas em 

determinada quantidade. Por outro lado, o processo produtivo de queijos artesanais 

maturados tende a favorecer o desenvolvimento da microbiota láctica presente 

naturalmente no leite, que por sua vez atua inibindo o crescimento de espécies nocivas por 

meio da produção de ácidos orgânicos e outros metabólitos inibitórios. Desta maneira, após 

determinada etapa do processo de maturação, os queijos tornam-se seguros ao consumo 

humano. 

Neste contexto, tem sido crescente o interesse em se resgatar e estimular a cultura 

da produção de queijos artesanais, sem desconsiderar os aspectos de segurança dos 

alimentos e de qualidade. É consenso nos órgãos de regulamentação a necessidade de se 

maturar queijos elaborados com leite cru por pelo menos 60 dias para que estes tornem-se 

adequados ao consumo. Entretanto, não existe respaldo suficiente na literatura para 

comprovar que este período é necessário a diferentes queijos artesanais. Por outro lado, 

ressalta-se a escassez de estudos que demonstrem a real necessidade desta prática nas 

diferentes variedades de queijos artesanais, ou que proponham estratégias para adequar os 

padrões microbiológicos destes produtos em menor tempo. 
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Micro-organismos probióticos são comumente utilizados por sua capacidade de 

impedir a proliferação de uma ampla variedade de micro-organismos patogênicos e 

toxigênicos no intestino do hospedeiro. Esta característica em particular os torna 

interessantes no sentido de utilizá-los nos processos de bioconservação de alimentos. 

Considerando-se que grande parte dos micro-organismos probióticos é constituída por 

bactérias lácticas, o seu emprego na produção de queijos artesanais maturados pode 

constituir uma boa alternativa para auxiliar na inibição da proliferação e atividade de 

patógenos durante a maturação, bem como contribuir para melhoria das características 

sensoriais. Assim, a presença de micro-organismos probióticos resulta em um produto com 

melhores características microbiológicas, sensoriais e, por consequência, maior valor 

agregado. Diversos estudos tem demonstrado o sucesso da incorporação de cepas de 

micro-organismos probióticos em queijos elaborados com leite pasteurizado. Entretanto, a 

sua aplicação em queijos artesanais com objetivo de aumentar a segurança destes alimentos 

é virtualmente inexplorada. 

Diante do exposto, no presente trabalho buscou-se avaliar o emprego de micro-

organismos probióticos como alternativa biotecnológica para a melhoria da qualidade 

microbiológica de queijos artesanais, usando o Queijo Artesanal das Terras Altas da Serra 

da Mantiqueira como modelo. Especificamente, buscou-se estudar os efeitos desta prática 

sobre a composição da microbiota dos queijos confeccionados em diferentes estações do 

ano, bem como sobre as características microbiológicas e fermentativas relativas à 

concentração de carboidratos e ácidos orgânicos durante o processo de maturação. 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A MICROBIOTA DO LEITE CRU 

 

 De acordo com Settanni e Moschetti (2010) o leite é um meio rico em nutrientes no 

qual todos os grupos de micro-organismos associados a matrizes alimentares podem ser 

encontrados, a saber: espécies patogênicas, deteriorantes e aquelas que apresentam 

utilidades diversas. Neste último grupo, destacam-se as bactérias lácticas, as quais são 

comumente encontradas em elevadas concentrações no leite cru (FRANCIOSI et al., 

2009). 

O leite encontrado na porção superior do úbere é geralmente considerado isento de 

contaminação. Segundo Montel et al. (2014), a composição da microbiota do leite é 

influenciada principalmente por fontes externas de micro-organismos, como a porção 

terminal do teto; equipamentos de ordenha e tanques de armazenagem. Outras fontes de 

contaminação incluem o sistema de manejo com destaque para os comedouros, qualidade 

da água utilizada nas instalações, bem como emprego de silagem e outros tipos de 

alimentação.  

 Inicialmente, o canal do úbere atua como primeira fonte direta de micro-

organismos, os quais são provenientes do ambiente externo. Segundo Gill et al. (2006), os 

principais filos de micro-organismos encontrados no canal do úbere incluem os Firmicutes, 

Actinobacteria e Proteobacteria. Neste estudo, os autores constataram por meio de 

sequenciamento de 16S rRNA, um número maior de espécies de micro-organismos 

percententes à família Clostridiaceae, sendo identificadas 15 Unidades Taxonômicas 

Operacionais (UTO), de um total de 90 sequenciadas, além de 5, 2 e 1 UTOs 

correspondentes às famílias Staphylococcaceae,  Enterococcaceae e Lactobacillaceae, 

respectivamente. 

 Além do canal do úbere, a superfície do teto é considerada a segunda fonte mais 

importante de contaminação do leite. Entretanto, Verdier-Metz et al. (2012) ressaltam que 

apesar de ser observada a presença de uma grande diversidade de espécies de micro-

organismos no epitélio do teto, nem todas são frequentemente encontradas no leite cru. 

Estes autores reportaram ainda a presença de populações significativas de espécies de 

bactérias lácticas, como Lactobacillus sp., Enterococcus faecium, Enterococcus hirae, 

Enterococcus lactis, Leuconostoc mesenteroides, Pediococcus pentosaceus, Streptococcus 
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sp. e S. bovis   na suspensão obtida do lavado do epitélio dos tetos, as quais são comumente 

encontradas no leite. No entanto, algumas espécies encontradas como Staphylococcus 

auricularis, Staphylococcus devriesei, Staphylococcus arlettae, S. bovis, Streptococcus 

equinus, Clavibacter michiganensis, Coprococcus catus, e Arthrobacter gandavensis, que 

são consideradas comensais no canal do úbere e no epitélio do teto, não são comumente 

encontradas no leite cru. Segundo os autores, estas observações indicam a existência de 

algum fator que impede a passagem de algumas espécies de micro-organismos para o leite, 

o qual ainda não foi esclarecido. 

 Segundo Montel et al. (2014), a composição da microbiota do leite é fortemente 

influenciada pela microbiota do ambiente, além das técnicas de manejo e instalações das 

fazendas leiteiras. Isto torna difícil o rastreamento e consequente identificação das espécies 

que compõem a microbiota do leite.  Mallet et al. (2012) e Verdier-Metz et al. (2009) 

ressaltaram que as principais práticas que interferem diretamente na composição desta 

microbiota são a higiene na ordenha, a água utilizada na propriedade e a periodicidade da 

assepsia dos equipamentos de ordenha e de armazenamento do leite. Além destes 

fatores, segundo Marchand et al. (2012), diversas espécies de micro-organismos presentes 

no leite apresentam a capacidade de formar biofilmes nas superfícies dos equipamentos 

utilizados. O contato do leite com estes biofilmes aumenta sua carga microbiana, que pode 

incluir espécies patogênicas e toxigênicas de micro-organismos. Os autores destacam ainda 

que a comunidade microbiana presente nos biofilmes apresenta maior resistência a agentes 

sanitizantes devido à dificuldade de penetração destes agentes na matriz polimérica que 

compõe os biofilmes. 

 Os estudos de Michel et al. (2001), Casalta et al. (2009), Mallet et al. (2012) e  

Masoud et al. (2011) demonstraram que a composição da microbiota do leite bovino nos 

tanques de armazenagem é constituída por diversas espécies de micro-organismos, 

incluindo espécies gram-positivas, gram-negativas, além de leveduras e fungos 

filamentosos, conforme demonstrado na Tabela 1. Nestes estudos os autores notaram que 

há significativa variação na composição da microbiota em função das diferentes estações 

do ano e entre diferentes propriedades. Todavia, existe consenso na afirmação de que estas 

variações também podem ser atribuídas às técnicas de manejo, às condições climáticas e 

ambientais das propriedades.  
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Tabela 1 - Populações microbianas presentes no leite cru armazenado em tanques de 
expansão no momento da admissão. 

Grupo microbiano UFC/mL 

Lactococcus sp. 101–102 
Lactobacillus sp. 101–102 
Leuconostoc sp. 101–102 
Enteroroccus sp. 101–102 
Staphylococcus sp. 102–103 
Corinebacterium sp. 102–103 
Propionibacterium sp. 101–102 
Enterobacteriaceae 101 
Pseudomonas sp. 102–103 
Leveduras 101–102 
Fungos filamentosos <10 
Coliformes <10 

Fonte: Adaptado de Michel et al. (2001), Casalta et al. (2009), Mallet et al (2012) e 
Masoud et al. (2011). 
  

 

 Adicionalmente, existem outras fontes de micro-organismos que são consideradas 

indiretas, as quais são responsáveis pela presença de importantes espécies no leite cru. 

Segundo Verdier-Metz et al. (2012) a alimentação dos animais, que pode ser constituída de 

pastagens de diferentes naturezas, feno e silagem, podendo contribuir  com espécies 

potencialmente patogênicas. 

 Conforme mostrado na Tabela 1, a literatura pertinente reporta em geral baixas 

populações pertencentes à família Enterobacteriaceae no leite cru, contudo, as práticas de 

ordenha destacam-se como fontes indiretas de contaminação do leite cru. Segundo Pantoja, 

Reinemann e Ruegg (2011), fatores observados no processo de ordenha incluem a 

frequência de queda das unidades de ordenha, bem como a frequência da lavagem das 

teteiras e da plataforma. Os autores reportaram que o número de vezes que as unidades de 

ordenha se desprendem dos tetos durante o processo influencia significativamente na 

incidência de contaminações. Segundo os autores, ao se desprender, as unidades tendem a 

cair e entrar em contato com os membros dos animais ou com a plataforma de ordenha, as 

quais frequentemente se encontram contaminadas com fezes e detritos presentes no solo. 

Este fator pode ser minimizado pela higienização periódica das unidades de ordenha após o 

desprendimento acidental com soluções sanitizantes, no entanto, conforme constatado, 

muitas vezes as referidas unidades são reutilizadas sem a devida higienização. 
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 Outra importante fonte de micro-organismos no leite cru é a silagem, por se tratar 

de um alimento fermentado rico em micro-organismos oriundos do ambiente. Kalač (2011) 

ressalta que algumas espécies de micro-organismos presentes na silagem podem limitar a 

vida de prateleira e até mesmo inviabilizar o consumo de produtos lácteos, incluindo 

aqueles submetidos ao processo de pasteurização. Esta observação está sustentada no fato 

de algumas destas espécies serem esporogênicas e seus esporos sobrevivem à passagem 

pelo trato gastrintestinal (TGI) de animais, podendo assim se proliferar no leite e derivados 

e trazer riscos de infecções ou intoxicações alimentares aos consumidores. 

 Segundo Giffel et al. (2001),  o controle correto do processo fermentativo pode 

reduzir a carga de micro-organismos formadores de esporos. De acordo com MacDonald et 

al. (1991) os principais fatores a serem considerados para evitar a deterioração da silagem 

por espécies de micro-organismos formadores de esporos consistem na rápida acidificação 

da matéria pela fermentação láctica e a manutenção do ambiente anaeróbio por meio da 

prensagem e armazenamento adequado da silagem.  

Driehuis et al. (2000) classificaram o processo de deterioração da silagem em 

aeróbios e anaeróbios, sendo que cada um contribui com diferentes espécies de micro-

organismos. Nos processos anaeróbios predominam espécies do gênero Clostridium e da 

família Enterobacteriaceae. Por outro lado, nos processos aeróbios é observado o 

desenvolvimento natural de uma sequência de espécies, resultante de falhas no controle da 

anaerobiose, destacando-se inicialmente espécies de leveduras e fungos filamentosos 

seguidos pelo desenvolvimento de Bacillus sp e Listeria sp. Dentre as espécies associadas 

ao processo de deterioração da silagem e que comprometem a qualidade microbiológica do 

leite, pode-se destacar as pertencentes ao gênero Bacillus, Listeria, Clostridium e à família 

Enterobacteriaceae. Segundo os autores, tanto os processos aeróbios como os anaeróbios 

acarretam não só a redução da qualidade nutricional da silagem, como também a qualidade 

microbiológica do leite pode ser comprometida. 

 

 

2.2 FUNÇÕES DAS BACTÉRIAS LÁCTICAS NOS DERIVADOS DO LEITE CRU 

 

De acordo com Delavenne et al. (2012), as bactérias lácticas encontradas no leite 

podem ser originárias de várias fontes no ambiente, como dos vegetais  frescos e da 

silagem utilizados na alimentação, do epitélio dos tetos, e da matéria orgânica em 

decomposição no ambiente, presente na forma de fezes, terra e forragem. A microbiota 
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láctica presente nestas fontes é diretamente influenciada pelas condições climáticas, 

sofrendo significativas modificações em sua composição no decorrer do ano. Esta 

característica, segundo os autores, poderia explicar as variações sazonais encontradas na 

composição da microbiota láctica do leite cru. 

As bactérias lácticas representam de 20 a 30% das espécies de micro-organismos 

cultiváveis presentes no leite cru, contudo, as condições higiênicas de produção, o clima, 

manejo e a espécie dos animais são os principais fatores que interferem na abundância e 

diversidade das mesmas no leite, e consequentemente, em seus derivados (MICHEL et al, 

2001; DRAKOULARAKOU et al., 2003;  VERDIER-METZ et al., 2009). Segundo 

Franciosi et al. (2009), 94% das espécies de bactérias lácticas isoladas de leite bovino são 

constituídas principalmente por cocos gram-positivos pertencentes aos gêneros 

Lactococcus, Enterococcus e Streptococcus, sendo que os 6% restantes são constituídos 

principalmente por Lactobacillus casei, Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus paracasei 

e Lactobacillus plantarum, Leuconostoc sp. e Pediococcus sp.  

De acordo com Hamasaki et al., (2003) cepas de Leuconostoc sp. se desenvolvem 

satisfatoriamente em temperaturas na faixa mesofílica, assim como cepas de Lactococcus 

sp. são favorecidas por temperaturas mais baixas, podendo crescer em temperaturas 4 a 

10ºC. Segundo Devoyod e Poullain (1988) a incorporação de Leuconostoc sp. na 

microbiota do leite ocorre durante a ordenha e o processamento do leite. As espécies deste 

gênero são comuns no ambiente rural e são capazes de sobreviver longos períodos aderidos 

às superfícies dos equipamentos utilizados na ordenha e no processamento devido à 

formação de biofilmes. Segundo Martley e Crow (1993), o equipamento utilizado na 

pasteurização também pode ser considerado como reservatório de espécies do gênero 

Leuconostoc, uma vez que diversas espécies apresentam capacidade de resistir ao processo 

de pasteurização. 

Cepas de Lactococcus sp., Lactobacillus sp. e Enterococcus sp. presentes no leite 

cru são provenientes principalmente de vegetais frescos usados na alimentação animal ou 

da silagem, mas também podem ser originários de matéria orgânica em decomposição  

(KAGKLI et al., 2007; MOFREDJ et al., 2007).  Neste contexto, segundo Wouters et al. 

(2002), as bactérias lácticas empregadas na produção de derivados de leite fermentados 

podem ser classificadas como mesofílicas ou termofílicas. As mesofílicas se desenvolvem 

melhor na faixa de temperatura de 20 a 30 ºC, enquanto as termofílicas apresentam melhor 

crescimento na faixa de 30 a 45 ºC. No tocante a produtos fermentados tradicionais como 
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queijos artesanais, vegetais e leites fermentados elaborados a partir de leite cru, os autores 

afirmam que a microbiota láctica tende a ser predominantemente mesofílica em países de 

clima temperado, enquanto que nos produtos elaborados em países subtropicais ou 

tropicais esta microbiota láctica tende a ser composta predominantemente por espécies 

termofílicas.  

De acordo com Michel et al. (2001), Wouters et al. (2002), Drakoularakou et al. 

(2003), Verdier-Metz et al. (2009) e Fox et al. (2017) o desenvolvimento da microbiota 

láctica presente nos produtos derivados de leite cru é regulada principalmente pelas 

condições de meio impostas pelas práticas de fabricação, as quais podem favorecer o 

desenvolvimento de diferentes espécies de micro-organismos. Dentre estas condições 

destacam-se o pH, teor de umidade, atividade de água, teor de sal, composição inicial do 

fermento láctico e a temperatura, 

 

 

2.3 IMPORTÂNCIA DA BIODIVERSIDADE MICROBIANA EM QUEIJOS 

ARTESANAIS 

 

No tocante às características sensoriais de queijos elaborados com leite cru, é 

notório o fato de que são muito distintas quando comparadas com queijos elaborados com 

leite pasteurizado.  Albenzio et al. (2001), observaram que queijos elaborados com leite cru 

apresentam características fisico-química diferentes das apresentadas por queijos 

elaborados com leite pasteurizado. Segundo os autores, o principal fator que contribui para 

estas diferenças é a grande diversidade de micro-organismos presentes no leite cru, cuja 

atividade metabólica possibilita o desenvolvimento de um perfil sensorial distinto dos 

queijos elaborados com leite pasteurizado, que dependem de culturas “starters” e 

secundárias para conferir características específicas. 

Neste contexto, é válido mencionar que Albenzio et al. (2001) e Beuvier et al. 

(1997) identificaram significativas diferenças entre as características sensoriais de queijos 

elaborados com leite cru, microfiltrado e pasteurizado. Neste estudo os queijos avaliados 

apresentaram características sensoriais e bioquímicas diferentes, no entanto os queijos 

elaborados com leite cru apresentaram sabor mais pronunciado e pH superior que os 

queijos elaborados com leite pasteurizado e microfiltrado. Contudo, os autores 

demonstraram que a reintrodução da microbiota autóctone por meio da adição do retentado 

de leite cru microfiltrado aos queijos produzidos com leite microfiltrado e pasteurizado foi 
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capaz de recuperar a maior parte das características sensoriais e bioquímicas peculiares aos 

queijos artesanais. 

Chambers et al. (2011) avaliaram o impacto da pasteurização no perfil sensorial de 

queijos e observaram que a pasteurização afeta diretamente as diversas características 

sensoriais de queijos maturados. Segundo os autores, os resultados sugerem que a 

eliminação da microbiota autóctone por meio da pasteurização é um fator que pode 

descaracterizar a identidade sensorial dos produtos artesanais, trazendo como consequência 

redução da sua aceitação pelos consumidores.  

No entanto, neste mesmo contexto, a redução da diversidade microbiana por meio 

da pasteurização pode trazer efeitos positivos sobre alguns aspectos indesejáveis no sabor 

de queijos maturados. Segundo estudo reportado por Morgan et al. (2001) a utilização de 

leite pasteurizado resulta em uma significativa redução do surgimento de defeitos no perfil 

sensorial de queijos que podem ocorrer em decorrência de falhas no processo de 

fabricação. No entanto, os autores ressaltam que as características de aroma e sabor mais 

apreciadas nos queijos maturados elaborados com leite cru também são significativamente 

reduzidas em decorrência do processo de pasteurização. 

Colonna et al. (2011) avaliaram a preferência sensorial e opinião de 890 

consumidores com relação à procedência do leite usado para elaboração de queijos 

(pasteurizado ou não). Um total de 426 consumidores demonstrou maior preferência por 

queijos de leite cru, em oposição a 319, que demonstraram preferência por queijos 

elaborados com leite pasteurizado e 104, que não conseguiram notar diferenças. A maior 

parte dos consumidores considerou os queijos de leite cru como sendo menos seguros para 

o consumo. No entanto, outra avaliação foi conduzida após prestados esclarecimentos aos 

consumidores informando que os queijos elaborados com leite cru eram confeccionados 

por meio de métodos aprovados pelo FDA e portanto eram seguros para o consumo. Desta 

forma, 64% dos que consideravam queijos de leite cru como sendo menos seguros 

deixaram de ter esta percepção. Estes resultados indicam, segundo os autores, que a 

certificação de produtores artesanais e medidas esclarecedoras direcionadas aos 

consumidores podem contribuir significativamente para a redução da rejeição relativa ao 

consumo de queijos produzidos com leite cru. 
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2.4 MICROBIOTA DO LEITE CRU E SUAS IMPLICAÇÕES NAS 

CARACTERÍSTICAS DE QUEIJOS ARTESANAIS 

 

Segundo Law e Tamime (2010) a qualidade microbiológica do leite é de suma 

importância no que se refere à segurança dos alimentos, bem como para a qualidade dos 

produtos derivados do leite. Segundo os autores, desde que atendam às boas práticas de 

produção e processamento, tanto o leite cru como seus derivados não apresentam 

concentrações de micro-organismos nocivos suficientes para deteriorar suas características 

sensoriais e apresentar risco à saúde humana. 

 De acordo com Quigley et al. (2013), a composição específica da microbiota do 

leite interfere diretamente na segurança, qualidade e características sensoriais de seus 

derivados. Wouters et al. (2002) destacam que a atividade metabólica dos micro-

organismos presentes no leite cru é responsável por produzir diferentes efeitos sobre sua 

textura e características sensoriais. Por outro lado, conforme descrito por Koka et al. 

(2001), Cousin et al. (2001), Herrera et al. (2001) e Ray et al. (2004) a atividade de micro-

organismos psicrotróficos podem deteriorar o leite e provocar o surgimento de sabores e 

odores desagradáveis. Adicionalmente, segundo Oliver e Murinda (2011) a composição da 

microbiota do leite pode ter graves implicações na saúde do consumidor quando este se 

encontra contaminado por espécies de micro-organismos patogênicos e toxigênicos. 

 Em contrapartida, de acordo com Foulquié Moreno et al. (2006) as bactérias 

lácticas naturalmente presentes no leite cru são as principais responsáveis por conferir as 

características sensoriais peculiares a cada tipo de queijo artesanal. Neste contexto, estes 

micro-organismos estão presentes nos diversos derivados do leite, como iogurtes, cremes, 

queijos frescos e maturados, sendo que muitas das espécies que integram o grupo 

produzem substâncias antimicrobianas e contribuem para a segurança destes alimentos no 

tocante à sua qualidade microbiológica, inibindo espécies de micro-organismos 

patogênicos (SCHNURER e MAGNUSSON, 2005 PFEILER e KLAENHAMMER, 2007). 

 De acordo com Johnson, Nelson e Johnson (1990), no tocante à presença de 

espécies de bactérias patogênicas, os fatores que mais contribuem para a segurança de 

queijos de leite cru incluem a qualidade do leite, boas práticas de higiene, culturas starter 

ou bactérias lácticas naturalmente presentes no leite, pH, teor de sal, controle das 

condições de maturação e outras mudanças bioquímicas que ocorrem no queijo durante o 

processo de maturação decorrentes do metabolismo microbiano. No tocante à produção de 
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queijos maturados, Parente e Cogan (2004) ressaltam que é impossível a produção dos 

mesmos sem a ação de bactérias lácticas. Assim sendo, de acordo com Franciosi et al. 

(2008) a produção de derivados fermentados de leite cru sem a adição de culturas lácticas 

starters depende da presença de espécies de bactérias lácticas naturalmente presentes no 

leite e/ou no equipamento de processamento. Esta prática pode originar uma variabilidade 

altíssima de características do produto final, as quais não podem ser facilmente controladas 

pelo produtor de queijo. 

 Segundo Caplice e Fitzgerald (1999), a diversidade da microbiota inicial do leite 

cru é influenciada por diversos fatores que estão fora do controle do produtor, em 

decorrência deste fato, a composição da microbiota de queijos elaborados sem a adição 

prévia de culturas acidificantes "starters” é altamente imprevisível. Portanto, para se evitar 

a inconsistência nas características sensoriais e fisico-químicas de queijos de leite cru, faz-

se necessária a adição de culturas “starters” (industriais ou na forma de soro fermento) com 

o objetivo de se conduzir o processo fermentativo em condições favoráveis, principalmente 

no tocante ao pH, para o desenvolvimento favorável da microbiota láctica naturalmente 

presente e a inibição de espécies patogênicas, toxigênicas e deteriorantes. 

 

 

2.4.1 Queijos artesanais e suas implicações na saúde pública 

 

 A qualidade microbiológica dos derivados de leite está diretamente relacionada à 

composição da microbiota do leite cru empregado como matéria-prima (LAW; TAMIME, 

2010; QUIGLEY et al., 2013).  Neste contexto, Torkar e Teger (2006) destacam que a 

avaliação da presença e concentração de grupos específicos de micro-organismos no leite 

deve fazer parte do controle de qualidade e segurança. Esta avaliação pode ser aplicada nas 

diferentes etapas do processo produtivo de derivados de leite, incluindo a matéria-prima, 

equipamentos e manuseio do produto acabado. 

 A regulamentação da pasteurização do leite para consumo direto ou para produção 

de seus derivados é considerada como uma das mais eficazes intervenções em termos de 

políticas de saúde pública. De acordo com Bryan (1983), antes do estabelecimento da 

política de pasteurização obrigatória do leite em indústrias de laticínios, surtos de febre 

tifóide, shigelose, listeriose, intoxicações alimentares e outras infecções intestinais eram 

comuns do início do século XX nos Estados Unidos, até o final da Segunda Guerra 
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mundial.  Segundo o autor, no começo dos anos 1900, os estudos acerca da pasteurização 

do leite estavam apenas começando a aparecer na literatura de saúde pública, sendo que o 

processo só se popularizou décadas depois. Somente em 1924 uma recomendação foi feita 

pelo serviço de Saúde Pública norte americano e em 1927 um projeto de lei foi criado. 

Desde 1950, quando a prática já estava mais difundida, os surtos das referidas 

enfermidades despencaram, mas não desapareceram completamente. 

 Segundo a Food and Drug Administration - FDA (2011), antes do estabelecimento 

da pasteurização, 25% dos casos de infecção/intoxicação alimentar nos Estados Unidos 

eram atribuídos ao consumo de leite e seus derivados. Após a preconização da 

pasteurização como processo obrigatório foi constatada redução dos casos associados ao 

consumo de leite para 1%. No entanto, conforme relatado por Sharp (1987), diversos surtos 

de infecções alimentares no Canadá, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos foram 

associados ao consumo de laticínios elaborados com leite pasteurizado, os quais foram 

contaminados durante o processamento devido a condições de higiene inadequadas. Neste 

contexto, o autor destaca que o tratamento térmico é insuficiente na prevenção de infecções 

de origem alimentar se não for acompanhado de elevado padrão de higiene. 

A preocupação acerca do consumo de queijos elaborados com leite cru envolve a 

sobrevivência dos patógenos presentes no leite no decorrer do processo de maturação. 

Gould et al. (2014) estudaram surtos de enfermidades causadas por queijos no período de 

1998-2011 no Estados Unidos e identificaram 90 surtos atribuídos ao consumo de queijos, 

constituindo 1882 casos reportados, 230 hospitalizações e 6 mortes. Destes 90 surtos, 42% 

foram atribuídos ao consumo de queijos elaborados com leite cru, 49% a queijos 

elaborados com leite pasteurizado e em 8% não foi possível assegurar a procedência do 

leite. Nos queijos de leite cru, os casos reportados foram predominantemente atribuídos à 

Salmonella sp. (34%), Campylobacter (26%), Brucella (13%) e Escherichia coli produtora 

de toxina Shiga. Nos queijos de leite pasteurizado, as causas predominantes foram 

norovírus e Listeria. Das 6 mortes registradas, 3 foram atribuídas ao consumo de queijos 

de leite cru, sendo 2 mortes causadas por Listeria e 1 causada por Salmonella 

typhimurium, enquanto 3 mortes foram atribuídas ao consumo de queijos de leite 

pasteurizado, sendo as 3 causadas por Listeria. A maioria dos casos foi atribuída ao 

consumo de queijo fresco, sem qualquer maturação. 

 De acordo com Tunick (2013), a FDA e o Centers for Disease Control (CDC) 

consideram o leite cru como perigoso à saúde por não passar por uma etapa que assegure a 

eliminação dos patógenos potencialmente presentes. Dentre os principais patógenos 
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associados ao consumo de leite cru, estão cepas patogênicas e toxigênicas de E. coli, 

Salmonella sp., Listeria monocytogenes, Campylobacter sp. e Staphylococcus aureus. 

Estas agências exigem que os queijos elaborados com leite cru sejam maturados por um 

período mínimo de 60 dias, para garantir a segurança destes alimentos. Durante este 

período, quaisquer patógenos presentes seriam eliminados pelas condições criadas durante 

o processo de elaboração, que incluem o teor de sal, ácidos orgânicos e outras substâncias 

antimicrobianas produzidas pela microbiota láctica predominante no leite cru. Neste 

contexto, a Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) adotou esta exigência no tocante à 

produção de queijos artesanais brasileiros publicando a Portaria nº146 de 07 de março de 

1996.  No entanto, a Instrução Normativa Nº 30, de 7 de agosto de 2013, Art. 1°, 

estabelece que os queijos artesanais somente podem ser comercializados com um período 

de maturação inferior a 60 dias se, por meio de estudos técnico-científicos, for comprovada 

a inocuidade de cada produto. 

 S. aureus é uma das principais espécies implicadas em intoxicações alimentares. As 

toxinas produzidas por S. aureus são causadoras da intoxicação estafilocócica. Conforme 

descrito por Bryan (1982), o quadro da intoxicação começa bruscamente, de 2 a 4 horas 

após ingestão do alimento contaminado e é caracterizada por náuseas, vômitos, salivação 

excessiva, transpiração, diarréia, debilidade, prostração, durando de 1 a 2 dias. Cardoso et 

al. (2000) identificaram cepas de S. aureus produtoras da toxina-1 do choque tóxico 

estafilocócico e enterotoxinas do tipo A, B, C, D e E em 129 amostras de leite de vacas 

acometidas com mastite clínica e subclínica em Minas Gerais.  

Em geral, as cepas de Staphylocccus aureus produtoras de enterotoxinas são 

associadas à maioria dos surtos de intoxicação alimentar resultante do consumo de 

laticínios contaminados. De Buyser et al. (2001) estimaram a proporção de enfermidades 

associadas ao consumo de laticínios na França e em outros países industrializados desde 

1980 com base em 60 surtos devidamente documentados, sendo S. aureus responsável por 

85,5% dos surtos.  

Os animais produtores de leite são provavelmente os principais reservatórios 

responsáveis pela transmissão de populações de S. aureus produtores de enterotoxinas e 

superantígenos para o leite cru e seus derivados (FITZGERALD et al.,2001; LETERTRE 

et al., 2003; OMOE et al., 2003).  Neste contexto, segundo Jørgensen, Mørk e Rørvik 

(2005), animais acometidos por mastite subclínica causada por S. aureus podem agregar 

grandes concentrações de S. aureus ao leite cru e, consequentemente, aos seus derivados. 
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Contudo, ressaltam que a contaminação por S. aureus também pode acontecer no manuseio 

dos produtos durante o processamento. Adicionalmente, utensílios e equipamentos mal 

higienizados podem contribuir com significativas concentrações de S. aureus. No tocante 

aos dois últimos fatores de risco mencionados, é fundamental ressaltar que tanto os 

derivados de leite cru como os de leite pasteurizado são igualmente suscetíveis às 

contaminações por S. aureus. 

De acordo com Jablonski e Bohach (1997), em condições ambientais favoráveis, S. 

aureus é capaz de se multiplicar e produzir enterotoxinas em alimentos. Devido à 

termoestabilidade destas toxinas na faixa de temperatura empregada no processamento de 

derivados do leite cru e pasteurizado, estas podem estar presentes em alimentos ainda que 

não haja células viáveis de S. aureus, caso seu crescimento não seja suprimido desde o 

princípio do processo.  

Neste contexto, Genigeorgis (1989) destacaram que as condições ambientais que 

mais influenciam no crescimento de S. aureus em alimentos são a temperatura, o pH, a 

concentração de NaCl, a atividade de água e a competição com a microbiota presente nos 

mesmos. Sendo assim, diversas técnicas podem ser empregadas considerando-se estes 

fatores para prevenir o crescimento de S. aureus em derivados do leite. Jørgensen, Mørk e 

Rørvik (2005) destacaram que o ideal é que o maior número possível de medidas seja 

adotado para se minimizar a contaminação por S. aureus 

Além de S. aureus, outras espécies de micro-organismos que oferecem risco à 

saúde humana podem ser encontradas em diversos tipos de queijos, como as pertencentes à 

família Enterobacteriaceae. Araújo et al. (2002) encontraram contaminações por 

enterobactérias em queijos produzidos com leite pasteurizado em 95% das amostras de três 

marcas locais, comercializadas na cidade do Rio de Janeiro. Neste estudo os autores 

encontraram diferentes cepas patogênicas de E. coli em 21% das amostras. 

Haeghebaert et al. (2003) associaram dois surtos de infecção por Salmonella 

enteritidis ao consumo de queijos artesanais franceses do tipo cantal  fresco com período 

de maturação muito inferior a 60 dias. Neste estudo, as propriedades rurais responsáveis 

pela produção dos queijos contaminados foram investigadas, sendo que a contaminação foi 

atribuída aos animais das propriedades, os quais se encontravam colonizados por 

Salmonella enteritidis PT8. 

L. monocytogenes é uma causa relativamente incomum de enfermidades na 

população geral, no entanto, em gestantes, neonatos, idosos e pessoas 

imunocomprometidas, esta espécie pode causar casos severos de infecções gastrintestinais, 
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febre, meningoencefalite e sepse (DOGANAY, 2003). Em indivíduos saudáveis, pode 

causar gastroenterites com febre e diarréia, que normalmente são brandas e auto-limitantes 

(NOORDHOUT et al., 2014). 

A ocorrência de Listeria sp. em queijos brasileiros não é muito comum, embora não 

haja grande abundância de estudos  envolvendo variados tipos de queijos no Brasil. Santos 

e Hoffman (2010) realizaram uma avaliação da microbiota contaminante de queijo minas 

frescal e ricota produzidos com leite pasteurizado. Os autores encontraram níveis altos de 

coliformes totais, termotolerantes e S. aureus, mas não detectaram a presença de Listeria 

sp. ou Salmonella sp. Outro exemplo é o estudo de Fava et al. (2012), que avaliaram 12 

queijos coloniais do Rio Grande do Sul maturados por 30 dias e não constataram nenhuma 

amostra positiva para Listeria sp. ou Salmonella sp. Amorim et al. (2014) estudaram a 

qualidade microbiológica de 21 queijos Minas padrão de produção industrial, artesanal e 

caseira no Distrito Federal e constataram que 100% das amostras de queijo artesanal e 

caseiro estavam fora das especificações mínimas no tocante às concentrações de 

coliformes totais, termotolerantes e S. aureus, enquanto 57% das amostras de queijo 

industrializado estavam fora destas especificações. No entanto, em nenhum dos casos foi 

detectado o crescimento de Listeria sp. e Salmonella sp., independente do modo de 

produção.  

No entanto, Rudolf e Scherer (2001) demonstraram prevalência relativamente alta 

de L. monocytogenes (de 4,8 a 8,0%) em queijos europeus maturados de massa mole. 

Surpreendentemente, os autores encontraram maior prevalência de contaminações por L. 

monocytogenes em queijos confeccionados com leite pasteurizado (8,0%) que com queijos 

de leite cru (4,8%). Tal fato contrasta com os resultados de Loncarevic et al. (1995) que 

encontraram maior prevalência de L. monocytogenes em queijos elaborados com leite cru. 

No entanto, Breer e Schopfer (1988) relataram que a ocorrência de contaminações por L. 

monocytogenes em queijos de massa mole não é incomum. Esta discrepância entre 

resultados pode indicar que a contaminação deste tipo de queijo por L. monocytogenes não 

esteja relacionada o fato de o leite ser cru ou pasteurizado, mas sim a contaminações 

posteriores ao processo de pasteurização e condições de meio favoráveis. Por este motivo, 

usualmente as diferentes legislações preconizam que queijos devem ser isentos de 

contaminação por L. monocytogenes em 25 g de produto. 

Considerando-se estas e outras diversas fontes, Kousta et al. (2010) compilaram 

informações relativas à prevalência da contaminação de queijos ao nível das propriedades 
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rurais produtoras de leite e de queijos. Neste estudo, com relação à produção de queijos, 

consideraram dentre os principais patógenos de maior importância para a saúde humana os 

patógenos L. monocytogenes, S. aureus, Salmonella sp e cepas de Escherihia coli 

O157:H7, devido à sua conhecida e bem documentada relação a surtos de infecções 

alimentares associadas ao consumo de queijos. Neste contexto, os autores ressaltam que a 

presença destes micro-organismos no leite cru, bem como em queijos que são 

recontaminados após a pasteurização oferecem significativo risco à saúde humana, em 

virtude do número de casos reportados e à severidade dos sintomas. Frente a estas 

informações, infere-se que tanto queijos elaborados com leite pasteurizado, quanto os 

elaborados com leite cru, representam risco à saúde humana caso boa práticas de higiene 

não sejam adotadas durante todo o processo. Sendo assim, medidas devem ser tomadas em 

ambos os casos para se assegurar a segurança dos produtos. 

Neste contexto, D’amico et al. (2008) avaliaram 11 propriedades nos Estados 

Unidos onde se produziam queijos artesanais de leites bovino, caprino e ovino. No estudo, 

todas as propriedades rurais que produziam leite bovino e ovino, bem como 93% das 

propriedades que produziam leite caprino apresentavam contagens de células somáticas em 

conformidade com a legislação do país. Os autores encontraram 61% das 133 amostras de 

leite cru em conformidade com os níveis de coliformes preconizados para o leite 

pasteurizado (< 10 UFC/ml), sendo que 84,3% de todas elas apresentaram concentrações 

inferiores a 100 UFC/ml. Também detectaram S. aureus em somente 34,6% das 133 

amostras. Desta forma os autores ressaltam que produzir queijos de leite cru dentro dos 

padrões microbiológicos aceitáveis é perfeitamente possível, desde que medidas sejam 

adotadas para minimizar/eliminar o crescimento de patógenos. 

 

 

2.4.2 Efeitos das condições de armazenamento sobre a microbiota do leite cru 

 

Diferentes métodos são empregados no tocante à conservação do leite cru. Em 

geral, caso o leite não seja processado diretamente na propriedade na qual é produzido, o 

mesmo é armazenado sob refrigeração. De acordo com Martins et al. (2006), as 

temperaturas de refrigeração utilizadas na armazenagem e transporte do leite cru podem 

interferir na composição da microbiota no sentido de favorecer o crescimento de micro-

organismos psicrotróficos. A presença de micro-organismos psicrotróficos no leite é 
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estudada há mais de 50 anos, segundo Gilmour e Rowe (1990) algumas das principais 

espécies de micro-organismos pertencem ao gênero Pseudomonas.  

 Conforme relatado por Koka et al. (2001), Cousin et al (2001), Herrera et al. (2001) 

e Ray et al. (2004), estas espécies provocam a deterioração das características fisico-

químicas e sensoriais do leite por meio da produção de enzimas extracelulares 

termoestáveis. Destacam-se entre estas enzimas as proteases, lipases, e lecitinases. As 

proteases são responsáveis pela degradação da caseína do leite, produzindo sabor amargo e 

gelatinização do leite. As lipases hidrolisam os lipídeos presentes no leite a ácidos graxos e 

glicerol, que produz modificações indesejáveis nas características sensoriais em diversos 

casos. As lecitinases promovem a quebra dos glóbulos de gordura do leite, facilitando a 

ação das lipases, aumentando a velocidade com que as características do leite são 

deterioradas.  

Ercolini et al. (2009) encontraram populações de Pseudomonas sp. variando de 5,4 

x 102 a 4,4 x 105 no leite cru, sendo que 18 espécies isoladas apresentaram a característica 

de atingir a fase estacionária em 5 dias, tornando o leite impróprio para o consumo ao final 

deste período. Estas espécies apresentaram capacidade de atingir sua concentração máxima 

em apenas 1 dia a 20 ºC. O desenvolvimento de Pseudomonas sp. no leite nesta 

temperatura pode comprometer a qualidade dos derivados, em especial os queijos 

maturados produzidos com leite cru. Embora seja comum a presença destes micro-

organismos no leite, é consenso que é imprescindível a tomada de medidas tecnológicas 

adequadas com vistas a inibir o desenvolvimento destas espécies (COUSIN et al., 2001; 

KOKA et al., 2001; HERRERA et al., 2001; RAY et al., 2004). 

Várias espécies de micro-organismos gram-negativos além de Pseudomonas sp. 

foram isoladas e identificadas em diversos estudos, conforme demonstrado na Tabela 2, 

sendo que, de acordo com Martins et al. (2006), esta microbiota pode vir a representar 90% 

da comunidade microbiana presente no leite cru caso medidas tecnológicas não sejam 

tomadas para evitar sua proliferação. Conforme relatado nestes estudos, embora a presença 

destas espécies seja comum em muitas propriedades rurais, ao se submeter o leite às 

temperaturas de refrigeração, favorece-se o seu crescimento de forma que as populações da 

microbiota gram-negativa ultrapassam em número as da microbiota gram-positiva, que é 

predominante no leite em condições de temperatura mais altas. 

Segundo Hantsis-Zacharov e Halpern (2007), Ercolini et al. (2009) e Raats et al. 

(2011), diversas espécies de micro-organismos psicrotróficos também são capazes de 
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produzir enzimas termoestáveis responsáveis pela deterioração de laticínios armazenados 

sob temperatura de refrigeração. Segundo Hantsis-Zacharov e Halpern (2007), a 

proliferação de micro-organismos psicrotróficos em laticínios refrigerados é motivo de 

grande preocupação para a indústria de laticínios, podendo representar até 10% das perdas 

ocasionadas pela degradação de proteínas e lipídios. 

 

Tabela 2 - Espécies de micro-organismos gram-negativos encontrados no leite cru 

refrigerado. 

Espécie Referência 

Acinetobacter johnsonii Hantsis-Zacharov e Halpern (2007); Raats 
et al. (2011) 

Acinetobacter baumannii Hantsis-Zacharov e Halpern (2007);  
Citrobacter freundii Ercolini et al. (2009) 
Klebsiella oxytoca Tondo et al. (2004) Hantsis-Zacharov e 

Halpern (2007); 
Moraxella osloensis Delbès et al. (2007); Hantsis-Zacharov e 

Halpern (2007) 
Stenotrophomonas koreensis Raats et al. (2011) 
Phyllobacterium myrsinacearum Raats et al. (2011) 
Pseudomonas fluorescens Martins et al. 2006; Ercolini et al. (2009); 

Machado et al. (2013) 
Pseudomonas putida Jayarao e WANG (1999); Singh et al. 

(2011) 
Psychrobacter faecalis Hantsis-Zacharov e Halpern (2007); 
Serratia marcescens Hantsis-Zacharov e Halpern (2007); 

Ercolini et al. (2009) 
Fonte: Próprio autor  

 

 

2.5 FUNÇÕES DOS ÁCIDOS ORGÂNICOS EM QUEIJOS ARTESANAIS 

 

 De acordo com Hayaloglu e McSweeney (2014), o processo de maturação de 

queijos pode ser definido como um conjunto complexo de eventos bioquímicos que 

envolvem pelo menos três mecanismos de modificação dos compostos orgânicos presentes 

nos queijos. Estes três mecanismos são a lipólise, proteólise e o metabolismo da lactose, 

ácido cítrico e aminoácidos, que podem originar centenas de metabólitos. Segundo os 

autores, o processo é influenciado por fatores dentre os quais destaca-se a composição da 

microbiota formada durante o processamento. 

 A aceitação dos queijos maturados pelos consumidores depende intensamente das 

características sensoriais formadas durante o processo de maturação. Conforme discutido 
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por Seitz (1990) e Urbach, (1993), dentre os principais compostos que influenciam as 

características sensoriais de queijos maturados, podem ser destacados álcoois, cetonas, 

cetoácidos, lactonas, compostos sulfurados, compostos fenólicos e ácidos orgânicos. Estes 

últimos, conforme descrito previamente por Adda, Gripon e Vassal (1982) estão presentes 

em queijos maturados em decorrência do metabolismo microbiano e enzimático de 

lipídeos, lactose e do citrato. 

 Conforme demonstrado por Hough et al. (1996), a concentração de ácidos 

orgânicos originados do metabolismo microbiano como ácido cítrico, lático, fórmico, 

acético, propiônico e butírico influencia significativamente as características sensoriais. 

Portanto, os autores destacam que sua quantificação em queijos maturados constitui bom 

indicador do equilíbrio e atividade da microbiota desejável para a produção de queijos 

maturados, sendo que suas concentrações são importantes parâmetros para a avaliação do 

sucesso e peculiaridades do processo de maturação. 

 Por outro lado, além de sua contribuição para os aspectos sensoriais em queijos 

maturados, os ácidos orgânicos desempenham também a função de controlar o crescimento 

de micro-organismos indesejáveis. Neste contexto a capacidade de produção de ácidos 

orgânicos, em especial o ácido láctico, tem sido reportada como a principal responsável 

pela atividade antagônica de bactérias lácticas probióticas contra micro-organismos 

patogênicos, tanto in vitro como in vivo (OGAWA et al., 2001; TSAI et al., 2005; TSAI et 

al., 2008; ZHANG et al., 2011). 

 Fooks e Gibson (2001) avaliaram o efeito antimicrobiano de cepas de bactérias 

lácticas probióticas sobre E. coli e Salmonella enterica sorotipo enteritidis e constataram 

que a intensidade deste efeito foi diretamente proporcional à concentração de ácidos 

orgânicos no meio. Contudo, os autores destacaram que a redução do pH ocasionada pela 

produção de ácidos orgânicos não é o único fator responsável por seu efeito 

antimicrobiano. Segundo os autores a redução no pH contribuiria para o transporte dos 

ácidos orgânicos para o interior da célula, onde diferentes ácidos orgânicos agiriam por 

mecanismos distintos. No entanto, destacaram que alguns ácidos orgânicos como acetato e 

lactato são capazes de inibir diretamente o crescimento de E. coli, Campylobacter jejuni e 

Salmonella enteritidis independentemente da redução do pH do meio. 

 Segundo Caplice e Fitzgerald (1999), a produção de ácidos orgânicos ao início do 

processo de produção de queijos por bactérias lácticas denominadas “Starter Lactic Acid 

Bacteria” (SLAB), bem como a consequente redução do pH atua tornando o meio 
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desfavorável a diversas espécies de micro-organismos indesejáveis. Entretanto, esta 

condição de meio é favorável às diversas espécies de bactérias lácticas classificadas como 

“Non Starter Lactic Acid Bacteria” (NSLAB), as quais proliferam significativamente após 

este evento e tornam-se as espécies predominantes durante o processo de maturação. 

Corroborando esta afirmativa, Beuvier e Buchin (2004) e Franciosi et al., (2008) ressaltam 

que no início do processo de produção de queijos maturados, as espécies pertencentes à 

categoria SLAB estão presentes em altas concentrações, variando de 108 a 109 UFC/ml, 

sendo que esta concentração diminui gradualmente no decorrer do processo de maturação, 

devido à autólise ou à lise induzida por espécies de NSLAB produtoras de bacteriocinas. 

Em contrapartida, as espécies pertencentes à categoria NSLAB, presentes na microbiota 

autóctone do leite cru em baixas concentrações, aumentam sua concentração em até 5 

ordens de magnitude em poucas semanas.  

 

 

2.6 IMPORTÂNCIA DAS NSLAB NA MATURAÇÃO DE QUEIJOS 

 

 Segundo Cogan et al. (1997), o grupo NSLAB é composto principalmente por 

espécies de Lactobacillus e Pediococcus, as quais compreendem uma porção significativa 

da microbiota de queijos artesanais durante o processo de maturação. Os autores 

demonstraram que estas espécies geralmente não se desenvolvem bem no leite fresco, 

portanto, não participam do processo inicial de acidificação, diferenciando-se assim das 

espécies pertencentes ao grupo SLAB.  

De acordo com a revisão sistemática realizada por Felis e Dellaglio (2007) as 

espécies do gênero Lactobacillus podem ser agrupadas em 3 subcategorias, a saber: a) 

homofermentativas estritas; b) heterofermentativas facultativas; c) heterofermentativas 

estritas. De acordo com Fox et al. (2004) o grupo NSLAB, composto principalmente por 

espécies heterofermentativas, pode utilizar como substrato a lactose residual do processo 

de acidificação primária inerente ao processo de produção de queijos, no entanto, a lactose 

normalmente se encontra presente em concentrações muito baixas. Segundo os autores as 

NSLAB também utilizam carboidratos originários dos glicomacropeptídeos que compõem 

as caseínas e das glicoproteínas derivadas das membranas dos glóbulos de gordura. 

Alternativamente, espécies heterofermentativas podem utilizar pentoses como ribose e 

desoxirribose, liberadas após a lise de células de SLAB, o que normalmente ocorre durante 

o processo de maturação. Entretanto, neste contexto, os autores destacam que as proteínas, 
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glicoproteínas, peptídeos, glicopeptídeos e aminoácidos, presentes em altas concentrações, 

são os principais substratos para as NSLAB durante o processo de maturação. 

 Neste contexto, segundo McSweeney (2004) a degradação de peptídeos e proteínas 

é a série de eventos mais complexa que ocorre durante a maturação de queijos. Esta série 

de catálises enzimáticas é mediada pela ação residual do coalho utilizado na coagulação do 

leite, da plasmina presente naturalmente no leite, e principalmente de proteinases e 

peptidases produzidas por bactérias lácticas. Segundo o autor, a importância deste último 

fator deve-se ao complexo sistema proteolítico enzimático de bactérias lácticas devido à 

sua necessidade de aminoácidos essenciais.  

Conforme destacado por Settani e Moschetti (2010) as NSLAB desempenham um 

papel essencial na degradação das caseínas e peptídeos, e por meio destes processos, 

contribuem significativamente para a liberação de aminoácidos livres e peptídeos de baixa 

massa molecular. Segundo os autores, a intensidade da proteólise, que resulta na liberação 

de aminoácidos livres, contribui diretamente para o sabor do queijo e indiretamente para a 

formação de aromas, uma vez que os aminoácidos liberados são metabolizados pela 

microbiota do queijo dando origem a diversos compostos voláteis como diacetil, 2,3-

butanodiol e acetoína. 

 Williams e Banks (1997) conduziram um estudo com o objetivo de avaliar a 

atividade proteolítica da microbiota NSLAB em queijos cheddar maturados por 6-9 meses. 

Neste estudo constataram que todas as NSLAB isoladas possuíam ampla atividade 

proteolítica, adicionalmente observaram que o gênero Lactobacillus foi o grupo dominante 

em todas as amostras avaliadas. Considerando-se a atividade proteolítica de cada espécie, 

os autores propõem que cepas selecionadas de Lactobacillus podem ser adicionadas como 

fermentos adjuntos na produção de queijos com o objetivo de contribuir para o aroma dos 

queijos durante o processo de maturação.  

 Sob outra perspectiva, Martley e Crow (1993), considerando a variedade de 

interações possíveis entre espécies integrantes da microbiota do queijo, destacam que a 

adição de fermentos adjuntos específicos, compostos principalmente pelos gêneros 

Leuconostoc, Pediococcus e Lactobacillus, pode influenciar direta e indiretamente as 

características sensoriais e microbiológicas do queijo. Segundo os autores, esta prática tem 

o potencial de interferir nas características sensoriais devido à atividade metabólica da cepa 

adicionada como adjunto. Por outro lado, destacam que a mais importante contribuição 

destas culturas pode ser indireta, por meio da inibição da proliferação de espécies 
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indesejáveis de NSLAB e outras espécies presentes no leite. Esta inibição por sua vez, 

também pode ser direta, mediada pela produção de compostos antimicrobianos como 

ácidos orgânicos, bacteriocinas e peróxido de hidrogênio, ou indireta, por meio da 

competição por nutrientes. Considerando a perspectiva de Martley e Crow (1993), é válido 

ressaltar que os dois últimos mecanismos mencionados são os mesmos apontados como os 

principais mediadores da modulação favorável da microbiota intestinal humana por micro-

organismos probióticos bem como na bioconservação de alimentos, relatados e discutidos 

abundantemente na literatura disponível (CALLAWAY et al., 2008; PRINCE et al., 2012; 

REIS et al., 2012; WOO e  AHN, 2013; RATHER et al., 2014; FAVARO, PENNA e 

TODOROV, 2015; WANG et al., 2015). 

 De acordo com Holzapfel et al. (1995), no contexto da bioconservação alimentar, 

culturas bioprotetoras compreendem micro-organismos que conferem aos alimentos 

propriedades bioquímicas que contribuem para aumentar sua biossegurança. Estas 

propriedades resultam em maior qualidade e estabilidade microbiológica, pois inibem a 

proliferação de micro-organismos patogênicos e toxigênicos nos alimentos.  

Neste mesmo contexto, os gêneros Lactobacillus, Pediococcus e Leuconostoc 

compreendem diversas espécies capazes de inibir a proliferação de bactérias indesejáveis 

em alimentos em virtude de sua capacidade de produção de várias substâncias 

antimicrobianas, que incluem ácidos orgânicos, diacetil, bacteriocinas, peróxido de 

hidrogênio, antibióticos de baixa massa molecular (reuterina e reutericiclina) entre outros, 

conforme amplamente discutido na literatura pertinente (GALVEZ et al., 2008; 

SETTANNI et al., 2011; KUMARI, AKKOÇ e AKÇELIK, 2012; DIGAITIENE et al., 

2012; REIS et al., 2012; YANG et al., 2012; RATHER et al., 2014).  

De acordo com Reis et al. (2012), a biopreservação constitui uma poderosa 

ferramenta para se estender a vida de prateleira e aumentar a segurança de alimentos por 

meio da aplicação de micro-organismos naturalmente presentes nos mesmos, sem a 

necessidade da utilização de aditivos artificiais. Seguindo esta linha de raciocínio, Settani 

et al. (2011) estudaram o efeito da adição de NSLAB sobre a vida de prateleira do queijo 

fresco Tosèla. Neste estudo, constataram que a adição em conjunto de L. paracasei NdP78 

e Streptococcus macedonicus NdP1 como adjuntos foi capaz de estender a vida de 

prateleira do produto, bem como melhorar a qualidade microbiológica no que se refere às 

concentrações de coliformes totais e termotolerantes, Staphylococcus sp e à atividade anti-

listeria, demonstrando também influência positiva sobre as características sensoriais do 

produto. 
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Conforme referido anteriormente, usualmente selecionam-se cepas de bactérias 

naturalmente encontradas nas matrizes alimentares nas quais serão inseridas. No entanto, o 

emprego de cepas de bactérias lácticas isoladas de outras fontes também pode ser 

considerado como uma alternativa na bioconservação de alimentos. Neste contexto, 

Sameshima et al. (1995) avaliaram o efeito de três espécies de Lactobacillus isolados do 

TGI de humanos sobre populações toxigênicas de S. aureus em linguiças fermentadas 

experimentalmente contaminadas. Neste estudo, constataram que duas das cepas avaliadas 

exerceram efeito bacteriostático sobre uma população inicial de 104 UFC/g de S. aureus, 

de forma semelhante a uma cepa Lactobacillus sake, comercializada especificamente com 

esta finalidade. Em contrapartida, no ensaio controle, a produção de enterotoxina foi 

detectada, bem como aumento expressivo da população de S. aureus, que atingiu 

concentrações de até 108 UFC/g. 

Exemplificando adicionalmente o potencial de bactérias lácticas no aumento da 

qualidade microbiológica de queijos, Seridan et al. (2012) avaliaram o efeito da adição de 

L. rhamnosus e Lactococcus lactis sobre a viabilidade de S. aureus FRI S-6 em queijos de 

coalho artesanais experimentalmente contaminados. Neste estudo, Lactococcus lactis foi 

capaz de inibir significativamente o crescimento de S. aureus no primeiro dia de 

fabricação, no entanto este efeito não foi observado na cepa de L. rhamnosus avaliada. 

Neste mesmo estudo a cepa de Lactococcus lactis foi capaz de inibir significativamente a 

produção de enterotoxinas, a qual não se apresentou em níveis detectáveis no décimo 

quinto dia do experimento. 

  

 

2.7 ANTAGONISMO MICROBIANO, PROBIÓTICOS E BIOCONSERVAÇÃO DE 

ALIMENTOS 

 

 

2.7.1 Antagonismo microbiano 

 

De acordo com Fredrickson e Stephanopoulos (1981), existem dois tipos de 

relações entre espécies de micro-organismos, sendo elas a competição por nutrientes e o 

antagonismo (amensalismo) microbiano. Nesta última, populações de micro-organismos 

presentes em um determinado ecossistema produzem metabólitos que apresentam a 
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capacidade de inibir o crescimento de outras populações que venham a coexistir, alterando 

desta forma a sua densidade populacional. 

 De acordo com Czárán, Hoekstra e Pagie (2002), estas duas relações apresentam 

um papel fundamental nas variações na diversidade da microbiota observadas em diversos 

ecossistemas. Lenski e Riley (2002) destacaram que esta dinâmica de interações origina 

impacto direto na densidade das diferentes populações de micro-organismos em um 

determinado ecossistema. Entretanto, Redford e Fierer (2009) inferiram com base nas 

observações e discussões acerca da biodiversidade vegetal e coexistência das espécies nos 

diversos sistemas (CONNELL E SLATYER, 1977; HUSTON, 1979; HUSTON, 1994), 

que um estado de equilíbrio estável da comunidade microbiana (comunidade clímax) pode 

nunca chegar a existir em comunidades que habitam sistemas abertos, dificultando assim a 

observação das relações interespecíficas devido à constante variação incontrolável das 

condições de meio e disponibilidade de nutrientes. 

Entretanto, em um micro-habitat, no qual a renovação de recursos não ocorre e as 

condições de meio são constantes, a dinâmica populacional tende a um estado de 

equilíbrio, ditado pelas condições de meio impostas inicialmente à comunidade, bem como 

à capacidade das populações de alterar o meio em seu favor por meio de sua atividade 

metabólica. De acordo com Wolfe e Dutton (2015), pode-se obter um bom entendimento 

das relações interespecíficas nas comunidades microbianas por meio da utilização de 

modelos mais simples e fechados. Segundo os autores, os alimentos fermentados 

constituem bons modelos para o estudo destas relações, pois ao mesmo tempo em que 

apresentam facilidade no controle das condições de meio e abundância de recursos, 

também exibem os mesmos padrões de formação de comunidades microbianas observados 

nos sistemas naturais. Além disto, a interação entre os diferentes metabolismos 

microbianos nestes casos fica relativamente isenta de alterações externas significativas, o 

que facilita sua observação e elucidação dos mecanismos de ação envolvidos. De acordo 

com os mesmos autores, as comunidades microbianas de alimentos fermentados (MCoFFs 

– Microbial Communities of Fermented Foods) podem constituir importantes modelos para 

o estudo de outras comunidades microbianas mais complexas. Isto se dá pelo fato de que as 

MCoFFs apresentam diversas similaridades funcionais e composicionais às comunidades 

de sistemas mais complexos, como as presentes no solo e no trato gastrintestinal. 

Adicionalmente, o estudo destas comunidades também pode fornecer informações 

importantes e possibilitar o melhoramento da qualidade e segurança dos alimentos 
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fermentados tradicionais por meio da inibição ou estímulo seletivos de populações 

específicas das comunidades microbianas presentes nos alimentos. 

Como exemplo, pode-se citar o estudo de Lin e Gänzle (2014), que estudaram os 

mecanismos de competitividade de Lactobacillus reuteri, o qual é conhecido por suas 

propriedades probióticas e por ser produtor de reuterina, considerada um antibiótico de 

baixo peso molecular que apresenta atividade antimicrobiana contra diversos micro-

organismos patogênicos. Os autores identificaram que o metabolismo do glicerol 

(C3H8O3), precursor da reuterina (C3H6O2), é um importante fator que confere 

competitividade ao microrganismo na microbiota presente na massa de pães obtidos por 

fermentação natural.  Segundo Wolfe e Dutton (2015), devido ao fato de que esta espécie é 

comumente encontrada no TGI humano e em outros alimentos fermentados, a produção de 

reuterina poderia explicar seu efeito inibitório frente a espécies patogênicas no TGI, bem 

como poderia ser explorada para a bioconservação e aumento da segurança dos alimentos 

fermentados tradicionais.  

 

 

2.7.2 Micro-organismos probióticos 

 

Probióticos são definidos pela Organização Mundial da Saúde como micro-

organismos vivos que quando administrados na dosagem correta, conferem benefícios ao 

hospedeiro (FAO/WHO, 2002). Em geral, a maioria dos micro-organismos probióticos são 

procariotos, no entanto, certos micro-organismos eucariotos são capazes de suportar as 

condições adversas do TGI e conferir benefícios à saúde do hospedeiro. Poucos micro-

organismos eucarióticos são utilizados em preparações probióticas em relação ao grande 

número de procariotos disponíveis no mercado, apesar de crescentes evidências apontando 

suas aplicabilidades neste campo (NAYAK, 2011). 

Grande parte dos micro-organismos procarióticos aceitos como probióticos são 

pertencentes ao Gênero Lactobacillus e Bifidobacterium (RIVERA-ESPINOZA; 

GALLARDO-NAVARRO, 2010). Contudo, integrantes de outros gêneros, como 

Enterococcus (SAFARI et al., 2016; PAJARILLO et al., 2016), Lactococcus (LEE  et al., 

2015; ZHANG et al., 2016), Escherichia (MOHSIN et al., 2015), Pediococcus (DUBEY et 

al., 2015) e Propionibacterium (COUSIN et al., 2016) tem tido as propriedades probióticas  

de seus integrantes constantemente reiteradas na literatura. 
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No tocante às particularidades que envolvem o efeito de micro-organismos 

probióticos, outras denominações foram propostas com base nos diferentes mecanismos de 

ação. Estas propostas de reclassificação tiveram como objetivo diferenciar os casos em que 

as propriedades benéficas estão associadas à atividade direta, presença de células 

inativadas, produtos do metabolismo ou até mesmo o estímulo de micro-organismos 

autóctones do TGI, que apresentam propriedades probióticas. Alguns novos termos tem 

sido propostos nos últimos anos para especificar cada um destes casos, embora ainda não 

haja um consenso bem estabelecido na literatura acerca da utilização destes termos, que 

podem ser observados  na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Denominações envolvendo micro-organismos probióticos 

Termo Definição Autores 

Prebióticos 

Componentes alimentares não digeríveis 
que afetam beneficamente quem os 
consome por meio da estimulação seletiva 
do crescimento e/ou atividade de grupos 
limitados de micro-organismos no 
intestino, melhorando assim a saúde de 
seu hospedeiro. 

(GIBSON e 
ROBBERFROID, 1995) 

Paraprobióticos 
Células não viáveis ou componentes 
celulares microbianos que apresentam 
efeitos benéficos à saúde. 

(TAVERNITI e 
GUGLIELMETTI 2011) 

Pósbióticos 

Metabólitos solúveis produzidos por 
micro-organismos probióticos capazes de 
beneficiar a saúde independentemente da 
presença de células viáveis. 

(TSILINGIRI et al., 2012; 
PATEL e DENNING, 
2013; TSILINGIRI e  
RESCIGNO, 2013) 

Farmabióticos 
Células bacterianas de origem humana ou 
seus produtos, com papel farmacológico 
comprovado na saúde humana/animal. 

(SHANANAN et al., 2009; 
HILL, 2010) 

Fonte: Próprio autor. 

   

Diversos efeitos benéficos sobre a saúde humana são associados ao uso de micro-

organismos probióticos (Tabela 4), os quais usualmente são isolados de alimentos 

fermentados ou da própria microbiota intestinal humana. Grande parte destes efeitos é 

atribuída à modulação da microbiota intestinal, à produção de metabólitos bioativos e 

enzimas digestivas e ao estímulo do sistema imune. 
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Neste contexto, segundo Šušković et al. (2010), a atividade antimicrobiana é a 

principal característica desejável de cepas probióticas e de culturas “starter” utilizadas na 

elaboração de alimentos funcionais e fermentados. Esta característica, em conjunto com a 

capacidade de sobreviver à passagem pelo TGI frequentemente são as primeiras 

propriedades a serem avaliadas no processo de caracterização de novos micro-organismos 

probióticos. 

 

Tabela 4 - Propriedades benéficas atribuídas a micro-organismos probióticos 

Propriedades e efeitos Referência 

Produção de vitaminas, aumento da 
biodisponibilidade de minerais 

(NARVA et al., 2004;POMPEI et al., 
2007) 

Diminuição da colesterolemia ou 
trigliceridemia 

(DE RODAS; GILILAND; MAXWELL, 
1996 ;LIONG; SHAH, 2005; GUO et al., 

2011) 

Imunomodulação (TSAI et al., 2008; TSAI et al., 2010a; 
TSAI et al., 2010b) 

Aumento da motilidade intestinal/atenuação 
de quadros de constipação 

(GUERRA et al., 2010; RIEZZO et al., 
2012) 

Aderência ao epitélio intestinal e manutenção 
da integridade de mucosa 

(UCHIDA; KURAKASU, 2004;LAM et 
al., 2007) 

Produção de enzimas digestivas (HONDA  et al., 2007) 

Antagonismo a patógenos e modulação da 
composição da microbiota intestinal por meio 
da produção de bacteriocinas. 

(AVONTS; UYTVEN; DE VUYST, 
2004; CURSINO et al.,2006; 

PINGITORE et al., 2009; TODOROV et 
al., 2011) 

Diminuição do acúmulo de gordura 
(obesidade) por meio de indução da redução 
do tamanho dos adipócitos. 

(CHOI et al., 2007; TAKEMURA et al., 
2009; KADOOKA et al., 2010) 

Atenuação de manifestações alérgicas 
intestinais. 

(YOSHIDA et al., 2011) 

Aceleração do processo de cicatrização de 
cortes e queimaduras (Uso tópico). 

(PERAL; MARTINEZ; VALDEZ, 2009; 
NASRABADI et al., 2011;; HUSEINI et 

al., 2012;) 

Fonte: Próprio autor.  
 

 

Devido à sua capacidade de inibir micro-organismos patogênicos, toxigênicos e 

micro-organismos responsáveis pela deterioração de alimentos, os micro-organismos que 

probióticos constituem boas alternativas para a modulação favorável da microbiota do TGI, 
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bem como melhorar a qualidade, vida de prateleira, estabilidade e segurança de alimentos 

fermentados. Isto se deve principalmente à sua capacidade de produzir compostos que 

inibem o crescimento de micro-organismos de grande relevância na saúde pública. Esta 

característica, juntamente com suas possíveis aplicações, são amplamente documentadas e 

discutidas em diversos estudos presentes na literatura (ŠUŠKOVIĆ et al., 2010; SABO et 

al., 2014; SIDIRA et al., 2014; BARBOSA et al., 2015; GONZÁLEZ e ZÁRATE, 2015; 

MILIONI et al., 2015). 

 

 

2.7.3 Bioconservação de alimentos 

  

 Entende-se como bioconservação a aplicação de micro-organismos ou de seus 

metabólitos para estender a vida de prateleira e aumentar a segurança dos alimentos 

(STILES, 1996). As tecnologias modernas de processamento de alimentos, bem como a 

difusão da prática de análise de padrões microbiológicos de segurança dos alimentos 

diminuíram muito a ocorrência de surtos de patologias associada ao consumo de alimentos. 

No entanto, estes surtos permanecem ocorrendo onde não há atenção suficiente para as 

boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos ou até mesmo acesso à informação 

e tecnologias adequadas, constituindo assim uma crescente preocupação internacional 

(ANANOU et al., 2007). 

 De acordo com Scallan et al. (2011), dentre os diversos agentes etiológicos de 

patologias veiculadas por alimentos, podem-se destacar os diversos sorotipos de E. coli 

(Enterotoxigênica; Enterohemorrágica; Enteropatogênica; Enteroagregativa), Salmonella 

sp., L. monocytogenes, Bacillus cereus, Campylobacter sp. e S. aureus. Estes micro-

organismos podem fazer parte da microbiota autóctone destes alimentos ou ser inseridos 

nas matrizes alimentares durante o processamento por meio do contato com superfícies 

diversas ou seus manipuladores. 

 Tem sido visível o crescente interesse dos consumidores em alimentos frescos ou 

minimamente processados, confeccionados com reduzida ou nenhuma utilização de 

conservantes artificiais ou tratamentos térmicos (SILLANI e NASSIVERA, 2015). No 

entanto, é bem estabelecido que estes alimentos sejam ambientes extremamente favoráveis 

para o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos (FRANCIS et al., 1999).  

Conforme argumentado por Corsetti et al. (2015) as bactérias lácticas são o 

principal grupo de micro-organismos com aplicabilidades na bioconservação de alimentos. 
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Isto se deve ao fato de terem sido reiteradamente empregadas na produção de alimentos 

fermentados por milênios sem qualquer prejuízo à saúde das populações que consumiam 

estes alimentos, demonstrando a segurança de sua incorporação na alimentação. O maior 

obstáculo para a utilização de bactérias lácticas para a bioconservação de alimentos frescos 

(não fermentados) é o impacto que a atividade metabólica destes micro-organismos teria 

nas características sensoriais do produto final.  

Tendo em vista que as bactérias lácticas desempenham papel fundamental na 

produção de uma grande variedade de produtos fermentados tradicionais (queijos, 

conservas, carnes embutidas etc.) e industriais, é nestes produtos que estes micro-

organismos encontram maior aplicabilidade para serem utilizados como adjuntos no 

processo de fermentação. Favaro et al. (2015) destacam que as bactérias lácticas presentes 

na microbiota autóctone de queijos artesanais constituem bons candidatos para 

desempenharem o papel de bioconservantes nestes alimentos, com baixo risco de prejuízos 

para suas características sensoriais. 

Neste contexto cabe ressaltar que a maioria dos micro-organismos probióticos 

pertence ao grupo das bactérias lácticas (RIVERA-ESPINOZA; GALLARDO-

NAVARRO, 2010) e existe abundância de estudos que empregam alimentos fermentados 

como reservatórios de micro-organismos que apresentam propriedades probióticas e 

aplicações na bioconservação de alimentos (AXEL et al., 2016; GAO et al., 2015; 

HANDA e SHARMA, 2016; KHAN e KANG, 2016; PLESSAS et al., 2017; SAGDIC et 

al., 2014; VIEIRA et al., 2017; ). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Os experimentos foram realizados no Laboratório de Probióticos da Escola de 

Engenharia de Lorena - USP – Lorena – SP e no Laticínio Milk Nata, situado no município 

de Delfim Moreira – MG, localizado nas terras altas da Serra da Mantiqueira, com 

elevação de aproximadamente 1.200 m de altitude, com capacidade de processamento de 

4.000 litros de leite/dia. 

 

 

3.1 MICRO-ORGANISMOS PROBIÓTICOS 

 

 A microbiota do leite cru foi enriquecida por meio da adição de uma preparação 

comercial de micro-organimos probióticos (HMF Multi Strain – Genestra), apresentada na 

forma de cápsulas compostas por 1,5 x 1010 UFC das seguintes cepas: 

 

Lactobacillus acidophilus (CUL-60) 

Lactobacillus acidophilus (CUL-21)  

Bifidobacterium bifidum (CUL-20)  

Bifidobacterium animalis subsp. lactis (CUL-34)  

Lactobacillus salivarius (CUL-61)  

Lactobacillus paracasei (CUL-08)  

Lactobacillus plantarum (CUL-66)  

Lactobacillus casei (CUL-06)  

Lactobacillus fermentum (CUL-67)  

Lactobacillus gasseri (CUL-09)  

Bifidobacterium animalis subsp. lactis (CUL-62)  

Bifidobacterium breve (CUL-74)  

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus (CUL-68)  

Lactobacillus acidophilus (NCFM™)  

Bifidobacterium animalis subsp. lactis (HN019) 

Lactobacillus rhamnosus (HN001) 
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3.2 SORO-FERMENTO 

 

O soro-fermento utilizado no presente trabalho foi obtido a partir da fermentação 

espontânea por 20 horas à temperatura ambiente, do soro recolhido ao final do processo de 

produção do queijo de leite cru elaborado nas condições descritas no presente trabalho, 

realizado no dia anterior.   

 

 

3.3 LEITE: OBTENÇÃO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE  

 

Os queijos foram produzidos a partir de leite de vaca obtido de ordenha manual e 

proveniente de duas propriedades rurais próximas ao laticínio, sendo o intervalo de tempo 

entre a ordenha e o processamento menor que 4 horas. Para se confirmar que os leites eram 

recém-ordenhados, ao chegarem à plataforma do laticínio os leites foram submetidos ao 

teste de estabilidade ao álcool, misturando-se partes iguais de leite e solução de alizarol, 

composta por alizarina (2%) em álcool etílico a 72 ºGL com auxílio de um acidímetro 

Salut (Figura 1). Verificando-se ausência de grumos e coloração rosada, os leites foram 

considerados aptos para a utilização nos experimentos. 

 

Figura 1 - Acidímetro Salut  

 

Fonte: (ACIDÍMETRO..., s.d.)1 

 

Visando à uniformização da matéria prima, 25 litros de leite de cada propriedade 

foram misturados em dois recipientes de plástico de 50 litros, previamente lavados e 

                                                 
 

1 ACIDÍMETRO Salut. Disponível em: https://www.ricanata.com.br/acidimetro-salut-
simples#.WhgOVVWnGUl. Acesso em: 24 nov. 2017. 

https://www.ricanata.com.br/acidimetro-salut-simples#.WhgOVVWnGUl
https://www.ricanata.com.br/acidimetro-salut-simples#.WhgOVVWnGUl
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higienizados por injeção de vapor, seguido de agitação com auxílio de um agitador manual 

em aço inoxidável, totalizando 100 litros de leite (Figura 2). 

 

Figura 2 - Recipientes contendo leite utilizado na fabricação dos queijos. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

3.4 PROCESSO DE PRODUÇÃO DOS QUEIJOS  

  

O processo tecnológico empregado pelo laticínios Milk Nata na produção do queijo 

artesanal, esquematizado na Figura 3, se enquadra na categoria de queijo Artesanal da 

Região das Terras Altas da Mantiqueira, também conhecido como Parmesão da 

Mantiqueira, produzido em diversos municípios de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 

Paulo.  

 O leite contido nos dois recipientes foi aquecido a 37 °C quando necessário e em 

um deles (controle) foi inoculado 1% (500 mL) de soro fermento.  No segundo recipiente 

(probiótico) o leite foi inoculado com 1% (500 mL) de soro fermento e o conteúdo de 10 

cápsulas da preparação comercial de micro-organismos probióticos (item 3.1), totalizando 

uma concentração final de aprox. 3x106 UFC/ml de leite. Após a inoculação deu-se um 

período de maturação de 30 minutos a 35°C para aclimatação das culturas probióticas à 

temperatura do leite. Em seguida foi adicionado o coalho líquido (Christian-Hansen) em 
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ambos os recipientes na concentração de 9 ml para cada 10 litros de leite, conforme as 

especificações do fabricante, seguido de repouso por 30 minutos a 32-34 ºC para a devida 

coagulação, após o quê foi verificado o ponto de corte da coalhada. 

 

Figura 3 - Fluxograma do processo da produção do queijo da Região das Terras Altas da 
Mantiqueira. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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O ponto de corte foi determinado realizando-se uma incisão na coalhada com 

auxílio de uma faca, em seguida suspendendo-se a coalhada no ponto de incisão e 

avaliando seu aspecto. O ponto ideal é considerado quando há ausência de soro 

esbranquiçado no ponto da incisão e a coalhada suspensa revela uma consistência firme e 

bordas bem definidas e lisas. 

 Na sequência, procedeu-se ao corte da massa com auxílio de um agitador manual de 

leite, em inox, seguido de agitação lenta por aproximadamente 10 minutos e repouso por 

10 minutos. Em seguida procedeu-se nova mexedura por 10 minutos e aquecimento da 

massa a 48°C por meio da injeção direta de vapor, seguido de mexedura constante e mais 

intensa até atingir o ponto de consistência adequada da massa, verificado empiricamente 

por meio da prensagem de uma pequena quantidade de massa com as mãos. Após repouso 

por aproximadamente 10 minutos, retirou-se a maior parte do soro formado, sendo a massa 

resultante colocada em formas plásticas redondas de 1 kg com dessorador (Figura 4). As 

formas e os respectivos dessoradores foram previamente sanitizados em solução de 

hipoclorito de sódio a 150 mg/L. 

 

Figura 4 - Formas e dessoradores utilizados para enformagem e prensagem dos queijos 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Uma vez enformadas, as peças de queijos foram colocadas em uma prensa em aço 

inoxidável (Figura 5) e submetidas à prensagem com 5 kg por 20 minutos, totalizando 5 

formas em cada grupo. Em seguida, os queijos foram retirados da prensa, invertidos nas 
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formas e submetidos à nova prensagem com 5 kg por 60 minutos. Ao final da segunda 

prensagem, as peças de queijos foram retiradas das formas e submetidas à etapa de 

acabamento por meio da retirada das aparas com o auxílio de uma faca, previamente 

sanitizada por 10 minutos em solução de hipoclorito de sódio 150 mg/L. 

 

Figura 5 - Prensagem dos queijos. 

 

Fonte: Próprio autor. 

   

Em seguida, os queijos foram devidamente identificados (Figura 6) e submetidos a 

salga em salmoura a 20º Baumé a 4ºC por 48 horas em câmara fria (Figura 7). 
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Figura 6 - Peças de queijos após prensagem, acabamento e identificação (C = controle; P = 
probiótico). 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 7 - Salga em salmoura a 20º Baumé/ 4ºC em câmara fria por 48 horas. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Concluída a etapa de salga, as peças de queijos foram submetidas ao processo de 

remoção do excedente de umidade da superfície em um refrigerador adaptado, equipado 

com termômetro e termo higrômetro (Figura 8), a 10-15ºC/85% de umidade por 

aproximadamente 1 dia.  
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Figura 8 - Refrigerador adaptado e equipado com termostato (a) e termohigrômetro (b). 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Na sequência, as peças de queijo foram devidamente embaladas a vácuo e 

submetidas ao processo de maturação a 10-15 ºC/45 dias em um refrigerador adaptado 

equipado com um termostato, sem controle de umidade. 

 

 

3.5 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

O delineamento experimental foi constituído de 2 tratamentos, a saber: probiótico e 

controle, sendo realizados em três repetições no decorrer do período de agosto/2015 a 

abril/2016. Foi realizada uma repetição no inverno de 2015 (agosto), uma no verão de 2016 

(fevereiro) e a última no outono (abril) de 2016. Os queijos foram avaliados em diferentes 

tempos de maturação, a saber: 1 dia, 15 dias, 30 dias e 45 dias.   

 

 

3.6 COLETA, PREPARO E ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS  

 

 A coleta de amostras foi realizada coletando-se uma peça de queijo de cada grupo, 

nos respectivos períodos de maturação, as quais foram fracionadas em 4 partes (Figura 9), 
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embaladas a vácuo, devidamente identificadas e armazenadas em freezer a -20±2 ºC até o 

momento das análises.   

 

Figura 9 - Amostras de peças de queijos embaladas a vácuo e armazenadas em freezer a -
20±2 ºC. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Para as análises de umidade e voláteis, pH e quantificações cromatográficas, as 

mostras dos queijos, nos diferentes períodos de maturação, foram descongeladas sob 

temperatura de refrigeração (4 ºC) por 12 horas, seguido de duas horas à temperatura 

ambiente. Em seguida foram raladas com auxílio de ralador de queijos doméstico, 

acondicionadas em recipientes de plástico hermeticamente fechados com tampa de rosca e 

armazenadas em freezer à -20±2 ºC até o momento das análises. 

 

 

3.7 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DOS QUEIJOS 

 

As análises microbiológicas foram realizadas pelo laboratório Silo Microbiologia, 

localizado na cidade do Rio de Janeiro - RJ. As amostras congeladas a -20±2 ºC, 

embaladas da forma descrita anteriormente (Figura 9), foram acondicionadas em um isopor 

contendo IceFoam®, e enviadas via transportadora, tendo chegado às dependências do 

laboratório ainda congeladas, em menos de 24 horas. 

A avaliação da qualidade microbiológica dos queijos foi realizada em conformidade 

com os padrões microbiológicos constantes da RDC nº12/01 da ANVISA (BRASIL, 

2001), utilizando-se de métodos aceitos pelo MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e 
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Abastecimento), FDA (Food and Drugs Administration) e a Instrução Normativa SDA Nº 

62, de 26/08/2003. Para tanto, foram estimadas as populações de Coliformes a 35 ºC; 

Coliformes a 45 ºC; Staphylococcus sp. coagulase positivos e testes para detectar a 

presença de  Salmonella sp. e Listeria sp. 

 

 

3.7.1 Determinação do Número Mais Provável (NMP) de coliformes a 35 ºC e 45 ºC 

 

O número mais provável de coliformes a 35 ºC e a 45 ºC foi estimado em 

conformidade com o método recomendado por Kornacki e Johnson (2001). A estimativa 

do NMP de coliformes a 35 ºC e a 45 ºC por grama de queijo foi realizada utilizando-se 

tabela de conversão para 3 tubos que compreende um intervalo de confiança de 95%, 

conforme descrito por Swanson et al. (2001).  

 

 

3.7.2 Detecção de estafilococos coagulase positivos 

 

 A quantificação de estafilococos coagulase positivos foi realizada por meio de 

contagem de colônias em placa, de acordo com o método descrito por Bennet e Lancette 

(2001).  

 

 

3.7.3 Detecção de Salmonella sp. 

 

 Os testes para detecção de Salmonella sp. nas amostras de queijo foram realizados 

em conformidade com o método recomendado pelo FDA para detecção de Salmonella sp. 

em derivados de leite, descrito por Wallace et al. (2016).  

 

 

 3.7.4 Detecção de Listeria sp 

 

 Para a detecção de Listeria sp, foi utilizado o método recomendado pelo FDA, 

descrito por Hitchins et al. (2016). 
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3.8 AVALIAÇÃO DO pH, TEOR DE UMIDADE, CONCENTRAÇÃO DE 

CARBOIDRATOS E ÁCIDOS ORGÂNICOS 

 

3.8.1 Avaliação do pH 

 

O pH das amostras de queijo foi determinado utilizando-se um pHmetro digital  de 

bancada modelo PG800 (Gehaka), equipado com sonda para aferição de temperatura e  

eletrodo de penetração modelo SC18 (Sensorglass). Para tanto, as amostras foram raladas 

com auxílio de ralador de queijos doméstico, firmemente compactadas em pote plástico e 

submetidas à medição do pH conforme ilustrado na Figura 10. As medições dos valores de 

pH das amostras foram feitas em 5 réplicas. 

 

Figura 10 - Determinação do pH das amostras de queijo. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

3.8.2 Avaliação do teor de umidade 

 

O percentual de umidade foi determinado por método gravimétrico em estufa de 

secagem utilizando-se cápsulas de alumínio. Para tanto, aproximadamente 3±0,25 gramas 

das respectivas amostras, previamente raladas, foram acondicionadas formando uma 

camada fina e uniforme nas cápsulas e secas em estufa de secagem a 105 oC por 18 horas e 

então transferidas para um dessecador até resfriamento à temperatura ambiente. A massa 
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de água perdida foi determinada pela diferença entre a massa inicial e a massa final das 

amostras, aferida com auxílio de balança analítica. Os procedimentos gravimétricos para a 

avaliação de umidade das amostras foram feitos em quadriplicatas. 

 

 

3.8.3 Avaliação do teor de carboidratos e ácidos orgânicos 

 

A determinação das concentrações de lactose, glicose, galactose, ácido cítrico, 

láctico, propiônico, butírico, fórmico e acético nas diferentes condições foi realizada 

segundo metodologia proposta e validada por Zeppa et al. (2001). Para tanto, as respectivas 

amostras raladas foram transferidas (5 g) para tubos tipo Falcon de 50 ml, sendo 

acrescentados 25 ml de solução de H2SO4 a 0,013 N. Em seguida os tubos foram colocados 

em banho de água quente a 50 °C por 1 hora. Na sequência, as amostras foram 

homogeneizadas por 1 minuto em agitador tipo vórtice até a completa dissolução de 

grumos, sendo em seguida centrifugadas a 3250 x g por 20 minutos (centrífuga mod. NT 

820 Novatecnica) obtendo-se 3 fases (protéica, aquosa e lipídica), conforme ilustrado na 

Figura 11. 

 

Figura 11 - Aspecto das amostras submetidas à centrifugação após tratamento em solução 
de H2SO4 a 0,013 N. 

 

Fonte: Próprio autor. 



56 
 

Em seguida, 10 mL da fase intermediária (aquosa) foram removidos com auxílio de 

um pipetador automático e filtrados através de membrana de 33 mm, com poros de 0,22 

µm (Millipore®-SLGV033RS) com auxílio de uma seringa, para remoção de partículas 

sólidas. As amostras, devidamente filtradas, foram armazenadas em freezer a -20±2 ºC até 

o momento de sua utilização, quando foram descongeladas à temperatura de 4 ºC, 

transferidas para “vials” no volume de 1ml e submetidas a análise cromatográfica. 

Na sequência, foram determinadas as concentrações de carboidratos residuais 

(lactose, glicose e galactose) e ácidos orgânicos (ácido fórmico, acético, propiônico, 

láctico, butírico e cítrico) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC). 

As concentrações de ácidos orgânicos e carboidratos nos diferentes períodos de 

maturação foram quantificadas conforme metodologia descrita e validada por Zeppa et al. 

(2001), em um Cromatógrafo Waters, equipado com uma coluna de 300 x 7,8 mm 

(Aminex HPX-87H - BioRad), amostrador automático e injetor de 20 µL, detector UV 

ajustado a 210 nm (Waters) para quantificação de ácidos orgânicos e detector de Índice de 

Refração (IR) (Waters) para quantificação de carboidratos. As análises foram feitas 

isocraticamente a uma vazão de 0,8 ml/min a 65 ºC utilizando-se como fase móvel solução 

de H2SO4 a 0,013N. As análises cromatográficas foram realizadas em triplicata. 

Para o preparo das soluções-padrão utilizadas na construção das curvas de 

calibração utilizou-se reagentes de grau analítico devidamente diluídos em água destilada, 

em conformidade com a metodologia descrita por Zeppa et al. (2001). 

 

 

3.9 ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO DA MICROBIOTA  

 

A análise da composição da microbiota presente nos queijos foi realizada pela 

empresa DSMA Desenvolvimento Sustentável e Monitoramento Ambiental, sediada no 

município de Mogi das Cruzes – SP. As amostras congeladas a -20±2 ºC, embaladas da 

forma descrita anteriormente (Figura 9), foram acondicionadas em um isopor contendo 

IceFoam®, e enviadas via transportadora, tendo chegado às dependências do laboratório 

DSMA ainda congeladas, em menos de 24 horas. 

A composição da microbiota no que se refere aos principais gêneros presentes no 

Queijo Artesanal da Mantiqueira foi determinada por meio do método de 

pirossequenciamento de sequências do gene 16S rRNA, obtidos por meio da extração do 
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DNA total, purificação e subsequente análise do produto obtido da PCR (primers 968F  e 

1378R) do material genético extraído das amostras de queijos submetidos a diferentes 

períodos de maturação. 

 

 

3.9.1 Extração do DNA total das amostras de queijo e amplificação por PCR 

  

 O DNA total dos queijos foi extraído de 0,25 g das respectivas amostras utilizando 

kit de extração de DNA Mobio PowerFood (Mobio Laboratories) de acordo com as 

especificações do fabricante.  

Em seguida, os genes 16S rRNA das respectivas amostras foram amplificados por 

meio da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) utilizando os primers 968F (5'-

AACGCGAAGAACCTTAC-3') e 1378R  (5´-CGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACG-3´), 

específicos para o domínio Bacteria. Para tanto, 5 μL da solução de DNA total extraído das 

respectivas amostras foram adicionadas a microtubos contendo 10 mM de dNTPs 

(desoxirribonucleotídeos fosfatados), 0,1 μM dos respectivos primers, 500 mM KCl, 100 

mM Tris-HCl pH 8.3, e 2U de enzima Taq DNA polimerase. Em seguida, foi adicionada 

água destilada estéril até perfazer o volume de 50 μL. Na sequência, os respectivos 

microtubos foram colocados em um termociclador (Ampliterm) programado para realizar 

desnaturação inicial a 95 °C por 5 minutos, 35 ciclos de desnaturação a 94 °C por 30 

segundos, anelamento a 62 °C por 30 segundos e extensão a 72 °C por 40 segundos, 

seguida de extensão final a 72 °C por 10 minutos. 

 

 

3.9.2 Purificação, quantificação e sequenciamento dos genes 16S rRNA 

 

O material resultante da amplificação por PCR foi purificado utilizando-se o kit 

“Illustra” (GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit, GE Healthcare), de acordo com 

as instruções do fabricante, seguido de sequenciamento em sequenciador Roche/454 

(Roche Applied Science®), utilizando o kit de GS-FLX Titanium (Roche Applied 

Science®) para pirossequenciamento, conforme as instruções do fabricante. 
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3.9.3 Classificação das sequências dos genes 16S rRNA geradas pela PCR 

  

 A classificação das sequências do gene 16Sr RNA geradas no processo de 

amplificação do DNA extraído dos queijos foi realizada por meio do software MOTHUR, 

utilizando-se o banco de dados do RDP (Ribosomal Database Project - Michigan State 

University).  

 

 

3.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados foram analisados estatisticamente por meio de análise de variância 

(ANOVA), seguido de teste de Tukey com intervalo de confiança de 95% para avaliação 

dos tratamentos. Quando o conjunto de dados apresentou variâncias desiguais, foi aplicado 

o teste de Kruskall-Wallis, seguido de teste de Student-Newman-Keuls para comparação 

pareada. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 AVALIAÇÃO DO EFEITO DE MICRO-ORGANISMOS PROBIÓTICOS SOBRE A 

COMPOSIÇÃO DA MICROBIOTA DO QUEIJO ARTESANAL DA MANTIQUEIRA  

 

 Com o objetivo de contribuir para o conhecimento acerca da variação da 

composição da microbiota do Queijo Artesanal da Mantiqueira em diferentes estações do 

ano, bem como avaliar o efeito de micro-organismos probióticos sobre esta microbiota, foi 

realizado o pirossequenciamento dos genes rRNA 16S presentes nas amostras, cujos 

resultados encontram-se apresentados na Tabela 5 e  na Figura 12. Observa-se que as 

comunidades microbianas diferiram significativamente (p<0,01) nas estações do ano e 

tratamentos estudados, bem como a influência, em diferentes níveis, da incorporação de 

culturas probióticas na composição da microbiota, com destaque para gêneros das famílias 

Lactobacillaceae, Streptococcaceae e Enterobacteriaceae. Neste contexto, verifica-se a 

predominância dos gêneros Lactobacillus, Streptococcus, Lactococcus, nas três estações 

avaliadas. Assim, observa-se que o gênero Lactobacillus predominou no inverno, 

representando até 97% da microbiota e no verão a proporção do gênero Streptococcus foi 

significativamente (p<0,01) maior que Lactobacillus. Por outro lado, no outono foi 

verificada uma maior proporção do gênero Lactobacillus em relação ao gênero 

Streptococcus. Verifica-se também que o gênero Catellicoccus, pertencente à família 

Enterococcaceae, esteve presente nas três estações, principalmente no outono e verão, 

representando até 5% da microbiota total.   

Neste contexto, é relevante ressaltar que o gênero Catellicoccus, que compreende 

somente a espécie Catellicoccus marimammalium, é utilizado como marcador indicativo 

da presença de contaminação fecal de aves (Lee et al., 2013), sendo filogeneticamente 

relacionado ao gênero Lactobacillus (LAWSON et al., 2006). Ressalta-se ainda que na 

literatura consultada, não foram encontrados relatos sobre sua associação com processos de 

infecção, toxi-infecção ou intoxicação alimentar. No entanto, sua presença nas amostras de 

queijo pode ser justificada pelo fato da prática de ordenha dos animais ser realizada em 

locais abertos e de livre acessos aos animais da propriedade. 

Masoud et al. (2011) avaliaram a composição da microbiota de queijos 

dinamarqueses elaborados com leite cru por meio da técnica de pirossequenciamento e 

também verificaram predominância dos gêneros Lactobacillus, Streptococcus e 
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Lactococcus nas amostras avaliadas, ressaltando a importância destes gêneros para conferir 

características sensoriais típicas de queijos elaborados com leite cru.  

Neste contexto, a diversidade de gêneros encontrada na microbiota dos queijos nas 

diferentes estações do ano com ênfase para os gêneros Lactobacillus, Streptococcus e 

Lactococcus (Tabela 5), demonstra a importância do fator sazonalidade no que se refere à 

composição da microbiota da matéria prima e do soro fermento empregado na produção 

dos queijos, tendo possivelmente como consequência a promoção de diferentes 

características sensoriais. 

 

Tabela 5 - Média da predominância dos principais gêneros bacterianos nas amostras de 
Queijo Artesanal da Mantiqueira, submetido a diferentes tratamentos em diferentes 
estações do ano. 

  Controle Probióticos 
Família Gênero Inverno Verão Outono Inverno Verão Outono 

Bifidobacteriaceae Bifidobacterium 0,00% 0,00% 0,00% 0,1% 0,24% 0,12% 

Flavobacteriaceae 
Riemerella 0,04% 0,03% 0,07% 0,1% 0,02% 0,08% 
Soonwooa 0,21% 0,29% 0,50% 0,2% 0,18% 0,62% 

Staphylococcaceae Staphylococcus 0,11% 0,18% 0,01% 0,1% 0,10% 0,01% 

Carnobacteriaceae 

Isobaculum 0,05% 0,19% 0,18% 0,1% 0,17% 0,25% 
Jeotgalibaca 0,12% 0,07% 0,18% 0,1% 0,06% 0,16% 

Lacticigenium 0,04% 0,14% 0,27% 0,0% 0,16% 0,22% 

Enterococcaceae 

Bavariicoccus 0,07% 0,56% 0,09% 0,1% 0,42% 0,10% 
Catellicoccus 0,33% 4,28% 4,17% 0,8% 4,22% 5,34% 
Enterococcus 0,02% 0,05% 0,06% 0,0% 0,04% 0,02% 
Melissococcus 0,01% 1,92% 0,20% 0,0% 1,42% 0,29% 

Pilibacter 0,01% 3,99% 0,12% 0,1% 3,75% 0,16% 
Lactobacillaceae Lactobacillus 97,39% 24,07% 69,79% 95,7% 32,07% 69,39% 

Streptococcaceae 

Lactococcus 0,13% 5,37% 8,87% 0,2% 2,26% 14,23% 
Streptococcus 0,11% 53,96% 2,14% 1,0% 51,02% 1,31% 

Lactovum 0,01% 0,87% 0,22% 0,0% 1,02% 0,25% 

Enterobacteriaceae 

Citrobacter 0,01% 0,03% 1,39% 0,0% 0,01% 0,61% 
Enterobacter 0,01% 0,10% 4,93% 0,0% 0,02% 3,20% 

Klebsiella 0,00% 0,01% 2,44% 0,0% 0,01% 0,69% 
Kluyvera 0,01% 0,02% 0,66% 0,0% 0,01% 0,25% 
Leclercia 0,01% 0,14% 1,55% 0,0% 0,05% 0,95% 

Salmonella 0,00% 0,00% 0,44% 0,0% 0,00% 0,22% 
Morganella 0,00% 0,01% 0,17% 0,0% 0,01% 0,16% 

Obesumbacterium 0,00% 0,11% 0,52% 0,0% 0,06% 0,34% 
Pluralibacter 0,00% 0,00% 0,28% 0,0% 0,00% 0,23% 

Moraxellaceae 
Acinetobacter 0,78% 3,06% 0,31% 0,7% 2,33% 0,12% 
Enhydrobacter 0,51% 0,56% 0,40% 0,6% 0,34% 0,62% 

Valores em negrito indicam diferenças significativas (p<0,05) entre os tratamentos



 
 

 

Figura 12 - Média da prevalência dos principais gêneros bacterianos identificados na microbiota do Queijo Artesanal da Mantiqueira 
confeccionado sob diferentes condições. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Ao estudar as diferenças sazonais do fermento endógeno, conhecido como “pingo” 

utilizado na produção do Queijo Artesanal da Serra da Canastra, Nóbrega et al. (2008) 

constataram variações importantes em suas características físico-químicas e 

microbiológicas nas diferentes estações do ano. Os autores destacaram que o conhecimento 

acerca da comunidade microbiana do fermento endógeno e de queijos artesanais durante a 

maturação pode contribuir para a melhoria da qualidade do produto final, mantendo suas 

características peculiares. 

No que tange à presença da família Enterobacteriaceae, observa-se na Figura 13 

que a estação do ano na qual se verificou maior número de OTUs (Unidades Taxonômicas 

Operacionais) foi o outono, seguido do verão e do inverno, que respectivamente 

apresentaram menor número de OTUs deste grupo. Neste contexto, cabe salientar que o 

grupo probiótico apresentou no outono e no verão número significativamente (p<0,05) 

menor de OTUs pertencentes a gêneros desta família em relação ao grupo controle, com 

destaque para Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Kluyvera e Obesumbacterium, 

Leclercia e Salmonella. Desta forma, estes resultados sugerem que o enriquecimento da 

microbiota por meio da adição da preparação probiótica contribuiu para a melhoria da 

qualidade microbiológica dos queijos tendo como consequência a inibição da proliferação 

de integrantes da família Enterobacteriaceae.  

Observa-se ainda que no que se refere aos principais gêneros da família 

Enterobacteriaceae, destacaram-se Citrobacter, Enterobacter, Kluyvera e Leclercia 

quando os queijos foram confeccionados no inverno; Enterobacter, Leclercia e 

Obesumbacterium no verão; e Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Kluyvera e Leclercia 

no outono. Verifica-se também que no outono foram encontrados valores de OTUs  de 

0,44% pertencentes ao gênero Salmonella, estando ausente nas outras estações. 

Adicionalmente, é importante ressaltar que não foi detectada a presença do gênero 

Escherichia nas amostras avaliadas.  

Leclerc et al. (2001) classificaram os coliformes, da família Enterobacteriaceae, 

em 3 grupos, a saber:  ubíquo;  ambiental psicrotrófico e  fecal. O grupo ubíquo 

compreende espécies que podem ser encontrados em fezes, mas também são amplamente 

encontradas no ambiente em material vegetal e na água (Klebsiella oxytoca, Klebsiella 

pneumonieae, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Citrobacter amalonaticus, 

Citrobacter koseri, Citrobacter freundii), capazes de crescer em temperaturas entre 35º e 

45 ºC. O grupo ambiental psicrotrófico engloba espécies do grupo coliforme, cujos 

principais reservatórios são água e material vegetal, que se desenvolvem melhor a 
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temperaturas mais baixas e não são capazes de crescer a 45 ºC, como Klebsiella planticola, 

Klebsiella terrigena, Enterobacter amnigenus, Enterobacter intermedium e gêneros como 

Leclercia, Hafnia, Morganella, Kluyvera e Obesumbacterium. O grupo fecal, considerado 

pelos autores como o único real indicador direto de contaminação fecal, é compreendido 

somente por E. coli, encontrada principalmente no ambiente intestinal de mamíferos e se 

desenvolve mal em ambientes externos. 

 

Figura 13 - Número de OTUs pertencentes à família Enterobacteriaceae presentes no 
Queijo Artesanal da Mantiqueira confeccionado em diferentes condições. 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

O gênero Staphylococcus é associado a quadros de mastite clínica e subclínica em 

bovinos, sendo que quando presente em altas concentrações no leite implica maior risco de 

intoxicação alimentar, sendo considerado um indicativo de grau de sanidade do rebanho, 

bem como de condições de higiene inadequadas na ordenha e processamento (BORGES et 

al., 2008). Neste contexto, vale salientar que no presente trabalho este gênero foi 

encontrado em pequenas proporções, correspondendo a percentuais inferiores a 0,2% nas 

estações do ano estudadas, predominando no verão.  



64 
 

Masoud et al. (2012) avaliaram a composição da microbiota de queijos elaborados 

com leite cru experimentalmente inoculados com S. aureus ATCC 29213, empregando o 

método do pirossequenciamento e PCR quantitativa em tempo real. Os resultados 

mostraram que, devido às condições adversas para seu crescimento, S. aureus apresentou 

baixa taxa de sobrevivência durante o processo de maturação, mesmo sendo encontrado em 

proporções de até 5% da microbiota. Assim, é relevante ressaltar que apesar de o 

percentual de Staphylococcus encontrado no presente estudo indicar bom grau de higiene 

na ordenha e sanidade satisfatória dos animais, a presença de Enterobacteriaceae e 

Catellicoccus, que podem estar associados à contaminação fecal ou por diferentes fontes 

ambientais, sugere que a ordenha provavelmente é feita em instalações inadequadas. 

No tocante ao efeito da inoculação das culturas probióticas sobre os percentuais do 

gênero Lactobacillus, verificou-se percentual significativamente menor (p<0,05) no grupo 

probiótico no inverno (Tabela 5 e Figura 12). Por outro lado, no verão a proporção de 

Lactobacillus foi significativamente maior (p<0,05) no grupo probiótico (32,07%) em 

relação ao grupo controle (24,07%). No outono não foi observada diferença significativa 

no percentual médio do gênero Lactobacillus nos queijos de ambos os grupos, mesmo 

considerando-se que a inoculação com a preparação probiótica incorporou 10 espécies de 

Lactobacillus à microbiota do leite. Sendo assim, os resultados referentes ao outono e 

inverno sugerem a ocorrência de efeito inibitório por parte das culturas probióticas sobre a 

proliferação de espécies autóctones do gênero Lactobacillus, presentes nos queijos, 

enquanto os resultados observados no outono sugerem que a adição da preparação 

probiótica promoveu incremento quantitativo das populações do gênero Lactobacillus.  

Considerando os resultados relativos à família Streptococcaceae, observa-se 

diferentes valores de OTUs referentes aos gêneros Lactococcus, Streptococcus e Lactovum, 

nas estações do ano avaliadas. Verifica-se que no inverno foram observadas proporções 

menores que 1% em todas as amostras avaliadas. Por outro lado, no verão a proporção de 

OTUs referentes à família Streptococcaceae foi significativamente maior (p<0,05) que nas 

demais estações, perfazendo um total de 53,96% e 51,02% nos grupos controle e 

probiótico, respectivamente, correspondentes ao gênero Streptococcus. Adicionalmente, 

verifica-se que no outono a preparação probiótica contribuiu significativamente (p<0,05) 

nos percentuais do gênero Lactococcus, sugerindo a existência de uma interação positiva 

entre espécies deste gênero e as cepas presentes na preparação probiótica utilizada. 

No que se refere ao gênero Bifidobacterium, vale salientar que o gênero não foi 

detectado nos queijos do grupo controle em nenhuma das estações estudadas.  Em 
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contrapartida, nos queijos do grupo probiótico foram verificados valores que variaram 

entre 0,10 e 0,24% nas estações do ano avaliadas, em especial no verão. Estes valores, no 

entanto, sugerem que as espécies de Bifidobacterium presentes na preparação probiótica 

utilizada não se multiplicaram adequadamente durante a maturação. 

Demers-Mathieu et al., (2016) avaliaram a sobrevivência de cepas probióticas de 

Bifidobacterium e Lactobacillus durante a maturação de queijos Cheddar e verificaram que 

a concentração de células viáveis das cepas de Bifidobacterium (Bifidobacterium animalis 

subsp. lactis Bf26 e Bf141) decaía continuamente até o final da maturação (120 dias). 

Constataram ainda que estas cepas se mostraram mais ativas na etapa de processamento, 

produzindo quantidades expressivas de ácido acético, sendo esta atividade reduzida 

durante o processo de maturação. Os autores atribuíram a baixa sobrevivência de 

Bifidobacterium à incorporação de oxigênio à massa durante o processo de agitação 

vigorosa, mas ressaltaram que, aos 30 dias de maturação, observaram populações de 108 

UCF/50g de queijos produzidos com todas as cepas probióticas. 

Özer et al. (2008), ao estudarem o efeito do microencapsulamento sobre a taxa de 

sobrevivência da cepa probiótica Bifidobacterium bifidum BB-12 durante a maturação de 

queijos Kasar, observaram baixa sobrevivência quando esta cepa não foi submetida ao 

processo de microencapsulamento. No entanto, verificaram que esta técnica contribuiu 

para melhorar a taxa de sobrevivência das culturas probióticas. Os autores atribuíram estes 

resultados à baixa resistência da cepa BB-12 a concentrações elevadas de sal, podendo 

favorecer a sobrevivência de outras cepas nestas condições. 

Conforme mencionado anteriormente, de acordo com Montel et al. (2014), a 

microbiota do leite cru é composta por espécies presentes na porção terminal do úbere, 

bem como por espécies que são naturalmente inoculadas ao leite nas sucessivas etapas do 

processamento. Assim, as principais fontes destes micro-organismos são a microbiota dos 

animais, da água utilizada na limpeza das instalações, do ambiente de ordenha, vasilhames, 

mãos do ordenhador, tubulações e tanques de armazenamento e processamento da matéria 

prima. Neste contexto, Marchand et al. (2012) destacaram que diversas espécies de micro-

organismos são capazes de formar biofilmes na superfície dos equipamentos e, desta 

maneira resistir às técnicas de sanitização corriqueiras, sendo então incorporadas à 

microbiota do leite durante o processamento. Considerando estes fatores, quaisquer 

alterações no manejo dos animais, condições ambientais e rotinas de higiene são capazes 

de interferir na composição da microbiota do leite cru, podendo assim ocasionar 
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expressivas variações na microbiota de queijos artesanais e consequentemente em suas 

características físico-químicas, microbiológicas e sensoriais. 

De acordo com Yoon et al. (2016), a microbiota do leite cru varia 

significativamente de acordo com a região, a alimentação e a raça dos animais. Assim, o 

potencial da microbiota do leite cru em inibir o crescimento de micro-organismos 

patogênicos, toxigênicos e deteriorantes durante a maturação pode variar expressivamente. 

Este fato pode resultar na eventual produção de queijos com altas concentrações de micro-

organismos indesejáveis devido à incapacidade da microbiota autóctone em inibir seu 

crescimento. Neste contexto, no presente estudo foi possível verificar que o 

enriquecimento da microbiota autóctone do leite cru por meio da adição de micro-

organismos probióticos incrementou o potencial inibitório sobre a família 

Enterobacteriaceae que compreende diversas espécies de micro-organismos 

potencialmente patogênicos e toxigênicos. 

 

 

4.2 AVALIAÇÃO DO pH E DO TEOR DE UMIDADE DURANTE O PROCESSO DE 

MATURAÇÃO DO QUEIJO ARTESANAL DA MANTIQUEIRA 

 

4.2.1 Avaliação nos valores de pH durante a maturação do Queijo Artesanal da 

Mantiqueira obtido em diferentes condições 

 

A produção de ácidos orgânicos no início do processo de fabricação de queijos é 

um fator fundamental para garantir as características sensoriais e para assegurar a ausência 

de defeitos no processo de maturação. Durante esta fase do processo produtivo, o pH dos 

queijos recém-produzidos é reduzido para valores próximos de 5,0, principalmente nas 

primeiras 5-20 horas. Esta queda de pH é causada pela produção de ácido láctico por 

bactérias lácticas a partir da lactose do leite. Neste contexto, diferentes culturas lácticas 

podem exercer efeitos distintos sobre o pH durante a maturação, de acordo com suas  

características fermentativas (FOX et al., 2015).  

O pH exerce importante interferência nas características microbiológicas dos 

queijos, impedindo o desenvolvimento de diversas espécies de micro-organismos 

indesejáveis durante o processo de maturação (MCSWEENEY, 2004). Neste contexto, 

com o objetivo de avaliar o efeito da adição das culturas probióticas sobre o pH do Queijo 

Artesanal da Mantiqueira, avaliou-se o pH dos queijos durante o processo de maturação e 
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confeccionados nas diferentes estações do ano, cujos resultados encontram-se 

representados na Figura 14. Verifica-se que além dos valores de pH terem variado 

diferentemente nos tratamentos avaliados, observou-se também diferenças significativas 

(p<0,01) entre os valores de pH obtidos ao final da maturação nas estações avaliadas. 

No que se refere aos valores de pH verificados ao final dos 45 dias de maturação, 

observa-se que no inverno os queijos obtidos em ambos tratamentos apresentaram pH 

significativamente inferior (p<0,05), em relação às demais estações. Vale salientar que 

nesta estação o gênero Lactobacillus predominou (> 90%) na microbiota dos queijos de 

ambos os grupos (Tabela 5 e Figura 12). Por outro lado, no verão, quando o gênero 

Streptococcus representou mais que 50% da microbiota, o pH dos queijos de ambos os 

grupos foi significativamente (p<0,05) superior que nas demais estações. No outono, 

quando foram verificados valores de pH inferiores ao verão, o gênero predominante foi 

novamente Lactobacillus, mas em menor grau que no inverno, representando até 69,79% 

da microbiota. Assim, estes resultados demonstram que a maior redução do pH dos queijos 

com 45 dias de maturação, se deve, provavelmente, à proporção de espécies de 

Lactobacillus da microbiota autóctone dos queijos. 

 

Figura 14 - Variação do pH no decorrer do processo de maturação do queijo Artesanal da 
Mantiqueira submetido a diferentes tratamentos, nas diferentes estações estudadas. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Com relação ao efeito da adição da cultura probiótica sobre o pH do Queijo 

Artesanal da Mantiqueira, verificou-se que esta prática interferiu no pH dos queijos de 

formas distintas nas três estações. Foi possível verificar, no outono e no verão, que o pH do 

grupo probiótico no início da maturação foi significativamente inferior (p<0,01) ao do 

grupo controle, indicando que a atividade acidificante das cepas do grupo probiótico foi 

mais intensa durante o processamento. Em contrapartida, ao final da maturação verificou-

se que o pH dos queijos do grupo controle declinou consistentemente até atingir valores 

significativamente (p<0,01) inferiores aos do grupo probiótico. 

De acordo com Fox et al, (2017), o pH dos queijos após o processamento 

geralmente apresenta valores entre 4,7 e 5,2, sendo que o pH baixo no início da maturação 

inibe o desenvolvimento de espécies indesejáveis. Bactérias lácticas, especialmente 

espécies de Lactobacillus, homofermentativas, produzem ácido láctico rapidamente nos 

estágios iniciais do processamento de queijos, resultando uma queda mais rápida do pH. 

Com relação à interferência dos micro-organismos probióticos sobre o pH dos 

queijos no inverno, verificou-se que os valores foram significativamente maiores (p<0,01) 

nos diferentes períodos de maturação. Esta observação condiz com a redução do percentual 

de Lactobacillus, discutida anteriormente (item 4.1), bem como sugere que as espécies de 

Lactobacillus inibidas possivelmente eram homofermentativas, uma vez que a menor 

redução do pH deve-se provavelmente à menor produção de ácido láctico. Desta maneira, 

estes resultados permitem inferir que as culturas probióticas podem ter interferido 

negativamente no desenvolvimento de espécies de Lactobacillus homofermentativas 

autóctones, resultando menor produção de ácido láctico e menor queda de pH. 

De acordo com Garde et al. (2002), a utilização de cepas específicas de bactérias 

lácticas produtoras de bacteriocinas, como adjuntos na fabricação de queijos pode resultar 

na inativação e subsequente ruptura celular das culturas “starters”, reduzindo assim a 

velocidade de produção de ácido láctico e contribuindo para a proteólise e aspectos 

sensoriais ao liberar enzimas intracelulares para o meio. Os autores avaliaram o efeito da 

adição de uma cepa bacteriocinogênica de Lactococcus lactis em queijo Hispânico e 

verificaram que as concentrações de bactérias “starters” mesofílicas e termofílicas viáveis 

foram reduzidas significativamente (p<0,001) por interferência da cepa utilizada.  

Outros estudos demonstraram que bactérias lácticas produtoras de bacteriocinas 

interferem negativamente no crescimento de culturas lácticas homofermentativas usadas 

como “starters”, resultando em produção menos intensa de ácido láctico e 

consequentemente maiores valores de pH. Garde et al. (1997) observaram que a inoculação 
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de uma cepa bacteriocinogênica de Enterococcus faecalis em queijo Hispânico causa a 

inibição e subsequente rompimento das células de culturas “starters”,  resultando em maior 

pH no decorrer da maturação. Morgan et al. (1997) verificaram que ao usar uma cepa 

bacteriocinogênica de Lactococcus lactis capaz de metabolizar citrato em queijos tipo 

cheddar, além da lise precoce das culturas starters e maior pH no decorrer da maturação, o 

perfil sensorial dos queijos foi favoravelmente alterado. 

Cichoski et al. (2006) avaliaram o efeito da adição de uma cepa probiótica de L. 

rhamnosus (heterofermentativa facultativa) sobre o pH durante a maturação de queijos tipo 

prato e observaram que esta prática resultou em queijos com pH maior que o controle. 

Segundo os autores, esta observação se deve a baixa capacidade da cepa de L. rhamnosus 

em metabolizar a lactose em pH inferior a 5.8. Neste contexto, vale salientar que diferentes 

estudos revelam que durante a maturação o pH dos queijos depende de fatores como a 

composição da microbiota do leite (PICON et al., 2016), tipo de cultura láctea empregada 

(PEDERSEN et al., 2013; HOU et al., 2017; GIELLO et al., 2017) e as características 

físico-químicas da matéria-prima (UPRETI e METZGER, 2007). No entanto, vale salientar 

que a escassez de estudos científicos acerca do Queijo Artesanal da Mantiqueira dificulta o 

estabelecimento de parâmetros comparativos para os resultados obtidos no presente 

trabalho. 

  Ao avaliar as características do Queijo Colonial produzido no estado do Paraná em 

diferentes estações do ano, Júnior et al. (2012) verificaram diferenças expressivas no que 

se refere ao pH, encontrando valores entre 3.92 e 5.81 nas diferentes estações avaliadas. 

Em contraste com os resultados obtidos no presente estudo, os autores observaram que as 

amostras de queijos produzidos no verão apresentaram em média os valores mais baixos de 

pH que as demais estações, salientando que esta diferença ocorreu devido ao maior número 

de bactérias lácticas acidificantes. Neste contexto, no presente estudo, a predominância do 

gênero Lactobacillus, que pode compreender espécies homofermentativas de alto poder 

acidificante, ocorreu nas estações em que se verificou os menores valores de pH ao final da 

maturação (inverno e outono). Adicionalmente, é relevante ressaltar que a interferência 

negativa da adição das culturas probióticas sobre as concentrações de ácido láctico ao final 

da maturação também foi verificada nestas mesmas estações, tendo resultado em maior pH 

ao final da maturação.  
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4.2.2 Avaliação do teor de umidade durante a maturação do Queijo Artesanal da 

Mantiqueira obtido em diferentes condições 

 

De acordo com Fox et al. (2015), a umidade exerce importante influência sobre as 

mudanças físico-químicas e microbiológicas que acontecem no decorrer da maturação de 

queijos. O teor de umidade é o principal fator que determina a atividade de água, definida 

como a relação entre a pressão de vapor exercida pela água na matriz alimentar e a pressão 

de vapor da água pura. A importância deste fator em queijos maturados é maior do que em 

outros derivados do leite, uma vez que muitas de suas características sofrem variações no 

decorrer do processo de maturação em função da atividade da microbiota. Neste contexto, 

as principais características influenciadas pelo teor de umidade incluem a atividade 

metabólica, sobrevivência e reprodução de micro-organismos presentes naturalmente no 

leite ou adicionados durante o processo. 

Assim, no presente trabalho avaliou-se o teor de umidade do Queijo Artesanal da 

Mantiqueira obtido sob diferentes condições e submetido ao processo de maturação, cujos 

resultados são mostrados na Figura 16. Observa-se que os queijos apresentaram redução 

significativa (p<0,01) no tocante ao teor de umidade durante a maturação.  

 

Figura 15 - Variação nos teores de umidade no decorrer do processo de maturação do 
Queijo Artesanal da Mantiqueira submetido a diferentes tratamentos, nas diferentes 
estações estudadas. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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No que tange às diferentes estações avaliadas, verificou-se que no inverno os 

queijos apresentaram teor de umidade significativamente menor (p<0,05), em relação às 

demais estações, com 45 dias de maturação. Por outro lado, os teores de umidade 

verificados no verão foram significativamente maiores (p<0,05) que no outono. Estas 

variações podem estar relacionadas às características físico-químicas da matéria-prima nas 

diferentes estações, bem como possíveis variações no processamento. De acordo com FOX 

et al. (2017), o teor de umidade ao final do processamento está relacionado a uma 

diversidade de fatores, como o tempo de mexedura, quantidade de vapor direto aplicado 

durante o cozimento da massa e teor de lactose da matéria-prima. Por outro lado,  um 

importante fator que deve ser ressaltado se refere a atividade da microbiota, que pode 

utilizar a água livre no decorrer da maturação. 

 Segundo Cogan (2000) a redução do teor de água livre no decorrer do processo de 

maturação deve-se em parte à perda de água por evaporação, mas também à hidrólise de 

proteínas e lipídeos que utilizam a água livre na quebra das ligações moleculares. 

Considerando que durante a maturação ocorrem significativas reações de proteólise e 

lipólise pode resultar na redução do teor de umidade independentemente da perda de massa 

por evaporação.  

Hickey et al. (2013) avaliaram a atividade de água de queijos tipo cheddar 

embalados a vácuo submetidos a diferentes períodos de maturação e verificaram 

significativa (p<0,001) redução da atividade de água no decorrer deste processo. Os 

autores salientaram que a intensidade da proteólise foi um fator importante, a qual foi 

demonstrada pela forte correlação linear negativa entre as concentrações de nitrogênio 

solúvel e aminoácidos livres com a atividade de água, cujos valores corresponderam 

respectivamente a -0,79 e -0,84. 

A redução do teor de umidade e consequentemente da atividade de água durante a 

maturação de queijos é um dos principais fenômenos físico-químicos que contribuem para 

o controle do crescimento de micro-organismos indesejáveis. Assim, grande parte da 

redução da viabilidade de micro-organismos como S. aureus e enterobactérias observadas 

durante a maturação deve-se à redução progressiva da atividade de água, bem como à 

consequente concentração dos solutos presentes nos queijos, como ácidos orgânicos e sal, 

entre outros (FOX et al., 2015; FOX et al., 2017). 
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4.3 AVALIAÇÃO DO EFEITO DE MICRO-ORGANISMOS PROBIÓTICOS SOBRE A 

QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DO QUEIJO ARTESANAL DA MANTIQUEIRA 

 

 A legislação brasileira, por meio da RDC nº12/01, estabelece limites para a 

presença de Coliformes termotolerantes, Staphylococcus coagulase positivos, Listeria e 

Salmonella sp. em queijos (BRASIL, 2001). Estes limites são utilizados como parâmetros 

indicativos das condições de higiene, compreedendo desde a obtenção da matéria prima até 

o final da maturação. 

De acordo com Trmčić et al. (2016), existem duas concepções equivocadas acerca 

da utilização de coliformes como indicadores de contaminação fecal em alimentos. A 

primeira delas é a afirmação de que o extenso grupo dos coliformes representa 

exclusivamente bactérias provenientes de contaminação fecal. A segunda seria que a 

presença deste grupo de micro-organismos, composto por bacilos gram-negativos, capazes 

de fermentar lactose produzindo ácido e gás em temperaturas de 32-45 ºC em 48 horas 

deve ser empregado como indicativo da presença de enterobactérias patogênicas ou 

produtoras de toxinas. Desta forma, os autores avaliaram 273 amostras de diferentes tipos 

de queijos e não conseguiram estabelecer associação entre a presença de coliformes 

termotolerantes e a presença de patógenos intestinais como Shigella e E. coli produtoras de 

toxinas. Dentre as cepas de coliformes isoladas e identificadas, nenhuma foi considerada 

patogênica, inclusive cepas de E. coli. Contudo, os autores ressaltaram que o grupo 

coliforme pode e deve ser empregado como indicativo das condições sanitárias observadas 

durante o processamento de alimentos, constituindo assim um parâmetro indicativo de 

qualidade. 

A qualidade microbiológica do Queijo Artesanal da Mantiqueira, obtido sob 

diferentes condições e submetidos ao processo de maturação, pode ser avaliada por meio 

dos resultados apresentados nas Tabelas 6 e 7. No que se refere à concentração de 

coliformes a 45 ºC, verifica-se que 23 das 24 amostras avaliadas apresentaram qualidade 

microbiológica compatível com os padrões estabelecidos na legislação. Adicionalmente, é 

importante salientar que não foi observada presença de OTUs pertencentes aos gêneros 

Escherichia/Shigella (Tabela 5) nas amostras analisadas. 

No tocante ao efeito da prática de adição das culturas probióticas sobre as 

concentrações de coliformes, não foi possível verificar diferenças passíveis de inferência 

entre os tratamentos, uma vez que 95% das amostras se mantiveram dentro dos parâmetros 
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legais. Contudo, deve-se ressaltar que a análise da composição da microbiota (Tabela 5) 

possibilitou verificar que a adição das culturas probióticas resultou em um número 

significativamente (p<0,05) menor de OTUs da família Enterobacteriaceae no verão e no 

outono (Figura 12), apesar de ter apresentado menor produção de ácido láctico e maiores 

valores de pH ao final da maturação.  

 No que diz respeito à influência das estações do ano, ainda que nos queijos 

confeccionados no outono tenha se verificado maior número de OTUs da família 

Enterobacteriaceae (Tabela 5), o NMP de coliformes a 35 e 45 ºC foi menor que no verão 

em ambos os tratamentos. Neste contexto, um fator que pode ter contribuído para maior 

sobrevivência deste grupo no verão foram o pH e o teor de umidade mais elevado dos 

queijos elaborados nesta estação (Figuras 14 e 15). Verificou-se ainda que a principal 

diferença entre o outono e o verão, no que se refere à composição da microbiota foi a 

predominância (aprox. 70%) do gênero Lactobacillus encontrada no outono em relação ao 

verão (percentuais < 35%), com predomínio do gênero Streptococcus. Desta forma, estes 

resultados sugerem que a predominância de espécies autóctones do gênero Lactobacillus 

pode ter contribuído para a redução da viabilidade de coliformes, mesmo considerando-se 

a maior carga microbiana de Enterobacteriaceae verificada no outono. 

 

Tabela 6 - Número Mais Provável de coliformes a 35 oC e a 45 oC nas amostras de queijos 
obtidas em diferentes estações do ano, submetidas a diferentes períodos de maturação. 

Grupo 
Maturação 

(Dias) 
Coliformes a 35 oC (NMP/g) Coliformes a 45 oC (NMP/g) 

  Inverno Verão Outono Inverno Verão Outono 

Controle 

1 < 3,0 >1.100 14 < 3,0 >1.100 < 3,0 

15 < 3,0 1.100 < 3,0 < 3,0 240 < 3,0 

30 < 3,0 1.100 43,0 < 3,0 460 9,2 

45 < 3,0 43 23 < 3,0 43 < 3,0 

Probiótico 

1 < 3,0 460 1.100 < 3,0 460 < 3,0 

15 < 3,0 >1.100 23 < 3,0 240 < 3,0 

30 < 3,0 1.100 460 < 3,0 210 3,6 

45 < 3,0 93 93 < 3,0 93 < 3,0 

Limite permitido pela 
RDC nº12/01 

Não especificado Máximo de 1.000 NPM/g 

Valores em negrito: Acima do limite máximo permitido na legislação 
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Observa-se ainda que em ambos os grupos as concentrações de coliformes a 35 ºC e 

a 45 ºC foram significativamente (p<0,05) menores no inverno em relação ao outono e ao 

verão em todos os períodos da maturação.  Neste contexto, Figueiredo et al. (2015), 

avaliaram as características microbiológicas do leite cru e de queijos do Serro produzidos 

em seis meses entre janeiro e novembro de 2013 e também verificaram que as 

concentrações de coliformes termotolerantes foram significativamente menores no inverno. 

Os autores justificaram estas observações com base na melhor qualidade da alimentação 

fornecida aos animais, além dos aspectos sanitários do rebanho e das instalações 

produtivas, que são melhores no inverno. 

No tocante ao efeito do processo de maturação na qualidade microbiológica dos 

queijos, observa-se na Tabela 6 que as concentrações de coliformes a 35 ºC e a 45 ºC 

foram reduzidas significativamente (p<0,05) ao final da maturação em ambos os 

tratamentos em relação ao primeiro dia, ficando abaixo de 100 NMP tanto no outono como 

no inverno. Salienta-se ainda que apesar da RDC nº12/01 não especificar limite máximo de 

NMP para coliformes a 35ºC em queijos, a maturação contribuiu para o incremento da 

qualidade microbiológica dos queijos, tendo em vista que a atividade metabólica de 

espécies deste grupo pode causar importantes defeitos durante o processo de maturação. 

Tornadijo et al. (2001) estudaram a variação das concentrações de espécies 

pertencentes à família Enterobacteriaceae do processamento até o final da maturação de 

queijos San Simón. Verificaram que estas concentrações aumentaram expressivamente nos 

primeiros 14 dias de maturação, atingindo concentrações entre 106-107 UFC/g e 

diminuíram progressivamente após esse período. Segundo os autores, os principais fatores 

que induziram ao decréscimo das concentrações destes micro-organismos foram as 

mudanças fisico-químicas que ocorrem durante o processo, como a diminuição do pH, o 

teor de umidade, a atividade de água, a concentração de NaCl, bem como a produção de 

substâncias antimicrobianas pela microbiota láctica. Relataram também que os principais 

gêneros da família Enterobacteriaceae presentes nos queijos incluiram Klebsiella, Hafnia, 

Escherichia, Enterobacter e Citrobacter. 

De acordo com Trmčić et al. (2016), a atividade de água é o principal fator que 

determina a concentração de coliformes em qualquer tipo de queijo elaborado com leite 

cru. Outros fatores identificados pelos autores incluem o pH e o tipo de tratamento 

aplicado à casca dos queijos durante a maturação. Neste contexto, Morales et al. (2003) 

demonstraram que os gêneros Hafnia, Escherichia, Enterobacter e Serratia podem 

aumentar suas concentrações em ate 4 Log de UFC/g em apenas um dia em queijos de pH 
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5.2 que apresentem atividade de água favorável (> 0,93) para o crescimento destes micro-

organismos.  

Lima et al. (2008) determinaram o NMP de coliformes a 45 ºC em queijos da Serra 

do Salitre – MG, em 5 propriedades e constataram concentrações significativamente 

menores de coliformes termotolerantes nos queijos maturados por mais tempo. Neste 

contexto, foi observado em 4 propriedades que os queijos maturados por 7 dias se 

encontravam em conformidade com os padrões estabelecidos na legislação. Verificaram 

também que as duas propriedades que implementavam as Boas Práticas de Fabricação 

apresentaram os menores níveis de contaminação por coliformes termotolerantes 

salientando que a higiene adequada no processamento e na ordenha contribuiram para a 

qualidade microbiológica da matéria-prima e consequentemente do produto final. 

Cardoso et al. (2013) avaliaram a influência do período de maturação em duas 

estações do ano (verão e inverno) sobre a qualidade microbiológica no queijo artesanal da 

Serra do Serro. Assim como no presente trabalho, estes autores também observaram menor 

contaminação por coliformes a 35 e a 45 ºC no inverno. Adicionalmente, observaram que a 

maturação também contribuiu significativamente para a redução das concentrações de 

coliformes totais e termotolerantes e que os queijos produzidos nas referidas estações 

atendiam aos parâmetros estabelecidos pela legislação para coliformes termotolerantes aos 

30 dias de maturação. 

 Milani et al. (2014) estudaram o efeito do tempo de maturação de queijos do 

Curdistão sobre a viabilidade de coliformes totais e termotolerantes, com ênfase para E. 

coli, Staphylococcus e Salmonella durante 60 dias.  Verificaram que no final deste período 

as concentrações destes micro-organismos diminuíram expressivamente, até mesmo 

quando as concentrações iniciais eram maiores que 107 UFC/g . Por outro lado, 

observaram que Lactococcus e Lactobacillus mesofílicos/termofílicos e integrantes da 

família Enteroccocacceae permaneceram viáveis (106-107 UFC/g) durante todo o processo. 

 

 Com relação à presença de Staphylococcus coagulase positivos, Salmonela sp. e 

Listeria sp (Tabela 7), os resultados encontrados revelaram que todas as amostras 

avaliadas, em todos os períodos e estações estudados estão de acordo com os padrões 

estabelecidos na legislação. É importante salientar que não foi encontrado material 

genético pertencente ao gênero Listeria por meio do pirossequenciamento (Tabela 5). 
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No que se refere às concentrações de Staphylococcus coagulase positivos, não foi 

possível verificar diferenças estatisticamente significativas entre os tratamentos e estações 

estudados, tendo em vista que somente em 5 das 24 amostras, correspondentes ao inverno e 

verão foi possível verificar a presença destes micro-organismos, em concentrações abaixo 

dos limites estabelecidos pela legislação. Estes resultados contrastam com os observados 

por Figueiredo et al (2015), que encontraram concentrações de Staphylococcus coagulase 

positivos superiores a 150 UFC/g no queijo do Serro em todas as amostras que avaliaram. 

Neste contexto, vale salientar que no presente trabalho, o inverno e o verão foram as 

estações que propiciaram maior número de OTUs  do gênero Staphylococcus (Tabela 5), 

correspondendo a menos de 0,2% do total da microbiota. Por outro lado, no outono este 

valor não ultrapassou 0,1%. 

 

Tabela 7 - População de Staphylococcus coagulase positivos, Salmonella sp. e Listeria sp. 
nos queijos confeccionados em diferentes condições. 

Grupo 
Maturação 

(Dias) 
Staphylococcus coag.+ 

(UFC/g) 

Salmonella sp. e Listeria sp. 
(Ausência ou presença em 

25g) 
  Inverno Verão Outono Inverno Verão Outono 

Controle 

1 200 600 - - - - 
15 - 700 - - - - 
30 - - - - - - 
45 - - - - - - 

Probiótico 

1 200 700 - - - - 
15 - - - - - - 
30 - - - - - - 
45 - - - - - - 

Limite permitido pela RDC 
nº12/01 

1000 UFC/g Ausente em 25 g de produto 

-: Ausência de crescimento 

  

De acordo com D’Amico (2011), S. aureus é o principal agente etiológico da 

mastite e um importante causador de intoxicações alimentares em humanos. Esta espécie é 

comumente um contaminante do leite cru e consequentemente de queijos elaborados com 

esta matéria-prima. Neste trabalho, os autores avaliaram 15 propriedades e constataram 

que 50% das cepas isoladas foram capazes de produzir enterotoxinas, principalmente 

enterotoxina estafilocócica do tipo C. Adicionalmente, Fox et al. (2017) ressaltam que o 

gênero Staphylococcus é amplamente encontrado na microbiota cutânea de animais de 

sangue quente e humanos. Desta forma, os trabalhadores envolvidos na ordenha e no 
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processamento constituem importantes fontes de contaminação. S. aureus é uma das mais 

importantes espécies de Staphylococcus coagulase positivos encontrados em queijos, sendo 

que S. hyicus, S. intermedius e S. schleiferi subsp. coagulans também fazem parte deste 

grupo e são comumente encontrados em queijos, não sendo produtores de toxinas. Sendo 

assim, a presença destas espécies em queijos é um parâmetro indicativo da sanidade do 

rebanho e das condições de higiene na ordenha e no processamento, podendo indicar a 

presença de enterotoxinas. 

 Amorim et al. (2014) avaliaram a qualidade microbiológica de queijos tipo Minas 

Padrão, produzidos de maneira industrial e artesanal, no tocante à concentração de 

Staphylococcus coagulase positivos e observaram que 57,14% das amostras de queijos 

produzidos industrialmente e 100% das amostras de queijos produzidos de maneira 

artesanal encontravam-se em desacordo com os padrões microbiológicos legais. Os autores 

atribuíram os altos níveis de contaminação encontrados no estudo (>103 UFC/g) às 

condições insatisfatórias de higiene, falhas no controle de qualidade da matéria-prima e, no 

caso dos queijos produzidos em escala industrial, também à recontaminação da matéria-

prima após a pasteurização. Neste contexto, vale destacar que no presente estudo, a 

aplicação das Boas Práticas de Fabricação, bem como o controle de qualidade da matéria 

prima, contribuiu para a qualidade microbiológica dos queijos. 

 Os resultados referentes à presença de Salmonella sp. e Listeria sp. revelaram que 

os queijos produzidos atendem aos padrões estabelecidos na legislação, mesmo aqueles 

confeccionados no outono, quando foi verificada a presença de OTUs de Salmonella sp. 

em ambos os grupos (Tabela 5 e Figura 13). Neste contexto, cabe ressaltar que diferentes 

estudos tem demonstrado que em queijos de diferentes tipos, produzidos em escala 

artesanal no Brasil, não é comum encontrar Listeria sp. e Salmonella  sp. viáveis 

(SANTOS e HOFFMAN, 2010; FAVA et al., 2012; CARDOSO et al., 2013; AMORIM et 

al., 2014).  

Apesar da baixa incidência de Listeria sp. e Salmonella  sp. reportada nestes 

estudos, estes micro-organismos ainda constituem um importante risco no que se refere à 

segurança de queijos artesanais. Sousa et al. (2006) avaliaram a incidência de Listeria sp. 

em queijos coalho artesanais e encontraram, dentre 70 amostras avaliadas, uma incidência 

de 17,1%, sendo que 2 delas encontravam-se contaminadas por L. monocytogenes. 

Observaram também que a maior incidência foi verificada nos queijos que apresentavam 

pH e atividade de água mais elevados devido a falhas no processo produtivo.  
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Diante do exposto, os resultados reportados permitem verificar que o Queijo 

Artesanal da Mantiqueira confeccionado neste trabalho pode apresentar qualidade 

microbiológica em conformidade com os padrões microbiológicos estabelecidos na RDC 

nº12/01 em tempo inferior aos 60 dias de maturação exigidos pela Instrução Normativa Nº 

30/2013, independentemente da adição de micro-organismos probióticos. 

 

 

4.4 AVALIAÇÃO DO EFEITO DA PREPARAÇÃO PROBIÓTICA SOBRE O 

CONSUMO DE CARBOIDRATOS E ÁCIDO CÍTRICO E SOBRE A PRODUÇÃO DE 

ÁCIDOS ORGÂNICOS.   

 

4.4.1 Avaliação das concentrações de lactose, glicose e galactose durante a maturação 

 

 No que se refere ao processo de produção de queijos maturados, a maior parte da 

lactose (> 90%) é perdida no soro nos processos de dessoragem e prensagem da massa, 

sendo que uma pequena fração fica retida na massa e é metabolizada durante o processo ou 

na maturação. A velocidade com que estes carboidratos residuais são consumidos durante a 

maturação varia de acordo com a tecnologia de fabricação, bem como com a composição 

da matéria-prima, a temperatura de maturação e a composição da microbiota dos queijos 

(FOX et al., 2000; FOX et al., 2017). 

Assim, com o objetivo de se avaliar a interferência da preparação probiótica sobre o 

consumo de carboidratos residuais no decorrer do processo de maturação do Queijo 

Artesanal da Mantiqueira, determinou-se a concentração destes nos queijos obtidos sob 

diferentes condições, cujos resultados se encontram apresentados na Figura 16. Observa-se 

que a incorporação da preparação probiótica à matéria prima interferiu diferentemente no 

tocante ao consumo de carboidratos nas três estações do ano avaliadas. 

Considerando a estação do ano, verifica-se que no inverno e outono houve consumo 

mais rápido dos carboidratos residuais em ambos os grupos avaliados, em relação ao verão. 

Neste contexto, cabe ressaltar que os queijos confeccionados no verão, no que se refere à 

composição da microbiota, houve predominância do gênero Streptococcus (Tabela 5 e 

Figura 12). Assim, a menor velocidade de consumo dos carboidratos no verão pode ter sido 

devido à predominância do gênero Streptococcus, cuja atividade pode ter sido 

desfavorecida pela baixa temperatura empregada na maturação (10-15 ºC). Por outro lado, 

destaca-se que a maior velocidade de consumo de carboidratos no inverno e no outono se 
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deve provavelmente ao predomínio de espécies do gênero Lactobacillus na microbiota do 

leite. Portanto, verificou-se que a variação da microbiota natural do leite e do fermento 

endógeno interferiu na velocidade do consumo dos carboidratos durante a maturação do 

Queijo Artesanal da Mantiqueira. 

 

Figura 16 - Concentrações de lactose, glicose e galactose no Queijo Artesanal da 
Mantiqueira confeccionado em diferentes condições. 

 

Fonte: Próprio autor. 

   

No que diz respeito ao efeito da preparação probiótica sobre o consumo dos 

carboidratos residuais nas diferentes estações, verifica-se que a microbiota do grupo 

probiótico consumiu mais rapidamente (p<0,05) a lactose, galactose e glicose no outono e 

no inverno, em relação ao grupo controle. Desta forma, apesar da adição da cultura 

probiótica ter aumentado significativamente (p<0,05) a proporção do gênero Lactobacillus 

no verão, o consumo dos carboidratos residuais aconteceu de forma mais lenta. Essa 

observação reforça a possibilidade de existência de uma interação negativa entre cepas 
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presentes na preparação probiótica e espécies de Lactobacillus da microbiota autóctone dos 

queijos. Neste contexto, cabe ressaltar que, segundo Wu et al. (2017) as espécies L. 

rhamnosus, L. paracasei e o L. casei, que fazem parte da preparação probiótica empregada 

no presente estudo, fermentam rapidamente lactose, glicose e galactose. Assim, as 

características metabólicas das espécies presentes na preparação probiótica não explicam a 

menor velocidade de consumo de carboidratos observada no verão. 

Com relação à concentração de galactose nos queijos do grupo controle, verifica-se 

nas três estações avaliadas um aumento significativo (p<0,05) do 15º aos 30º dia de 

maturação. Em contrapartida, esse comportamento não foi observado no grupo probiótico. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Robitaille et al. (2007) que, avaliando as 

características fermentativas de cepas de Streptococcus thermophilus incapazes de 

fermentar galactose em queijo mussarela, verificaram que as referidas cepas excretavam a 

galactose resultante da hidrólise da lactose, causando aumentos na concentração deste 

carboidrato durante a maturação. 

Diversos autores avaliaram o efeito da adição de micro-organismos probióticos 

sobre os parâmetros fermentativos, em especial as concentrações de carboidratos e ácidos 

orgânicos de variados tipos de queijo, sob diferentes condições de maturação  (ONG e 

SHAH, 2008; ONG e SHAH, 2009; DEMERS-MATHIEU et al., 2016; OH et al., 2016). 

Observou-se que estes parâmetros variaram principalmente em função da composição da 

microbiota láctica utilizada como cultura “starter”. Desta forma, as alterações observadas 

durante o processo de maturação de queijos é dependente da cultura starter, bem como da 

interação interespecífica (competição, antagonismo, protocooperação) entre as espécies 

que compõem a microbiota inicial  dos queijos. 

 

 

4.4.2 Avaliação da concentração de ácido cítrico durante a maturação 

 

Ácido cítrico residual também é encontrado no início do processo de maturação, 

tendo em vista  que a maioria das culturas “starters” homofermentativas utilizadas na 

produção de queijos não apresenta capacidade de metabolizar este ácido orgânico. O 

citrato residual é consumido principalmente por NSLAB (principalmente Lactobacillus sp. 

heterofermentativos) (MCSWEENEY, 2004).  
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De acordo com Hugenholtz (1993), o metabolismo de citrato em bactérias lácticas 

caracteriza-se por sua entrada na célula mediada pela enzima citrato permease e 

subsequente hidrólise pela ação da enzima citrato liase, resultando na formação de ácido 

acético e oxalacetato. A produção de ácido acético é uma característica da utilização do 

ácido cítrico e sua presença é considerada um indicativo do metabolismo de citrato em 

produtos fermentados por bactérias lácticas, em especial as cepas heterofermentativas.  

Além do ácido acético originado pela ação da enzima citrato liase, o oxalacetato é 

posteriormente convertido a piruvato que será transformado em diacetil, acetoína e 2,3-

butanodiol, entre outros. Estes compostos influenciam positivamente no aroma e/ou sabor 

dos queijos, o que torna o metabolismo de ácido cítrico durante a maturação um importante 

fator no desenvolvimento das características sensoriais peculiares de diferentes tipos de 

queijos (MCSWEENEY e SOUSA, 1999). 

 Sendo assim, com o objetivo de se verificar o efeito da adição dos micro-

organismos probióticos sobre o metabolismo de ácido cítrico, avaliou-se a concentração  

deste ácido durante o período de maturação dos queijos obtidos sob diferentes condições, 

sendo os resultados apresentados na Figura 17. Observa-se que o ácido cítrico foi 

consumido durante a maturação nos dois grupos de queijos nas estações avaliadas, com 

destaque para os queijos do grupo probiótico.  

Com referência ao efeito da adição das culturas probióticas sobre o consumo de 

ácido cítrico, verifica-se que este consumo foi significativamente maior (p<0,05) no 

decorrer da maturação e nas três estações, em relação ao grupo controle.  Figueroa et al. 

(2000) demonstraram que diversas cepas heterofermentativas de Lactobacillus (L. 

rhamnosus ATCC 11443, L. zeae ATCC 15820 e L. plantarum 8014, L. confusus ATCC 

10881, L. pentosus ATCC 8041) podem utilizar o citrato como única fonte de carbono, ou 

por co-fermentação de lactose, galactose ou glicose, formando baixas concentrações de 

CO2, ácido fórmico e ácido acético, bem como compostos como diacetil. Cabe destacar 

que a formulação probiótica utilizada no presente estudo é constituída de quatro espécies 

heterofermentativas facultativas (L. paracasei, CUL-08; L. plantarum CUL-66; L. casei 

CUL-06 e L. rhamnosus HN001) e uma heterofermentativa obrigatória (L. fermentum 

CUL-67), o que pode justificar o comportamento relativo ao consumo de ácido cítrico 

observado no grupo probióticos. 

De acordo com McSweeney (2004), as bactérias lácticas homofermentativas 

presentes em queijos geralmente não são capazes de utilizar o ácido cítrico no decorrer da 
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maturação. No entanto, diversas cepas que podem estar presentes na microbiota autóctone 

do leite, principalmente bactérias lácticas heterofermentativas facultativas ou obrigatórias 

apresentam esta capacidade. 

 

Figura 17 - Variação da concentração de ácido cítrico no decorrer do processo de 
maturação do Queijo Artesanal da Mantiqueira obtido em diferentes condições 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Palles et al, (1998), ao estudarem o metabolismo de citrato por L. plantarum 1919 e 

L. casei ATCC 393, verificaram que a utilização de citrato aumentou consideravelmente 

quando os micro-organismos eram cultivados na presença de galactose. Os autores também 

observaram que em pH abaixo de 6,0, o consumo de citrato ocorreu de forma mais rápida 

resultando na formação de ácido acético e acetoína. Díaz-Muniz et al. (2006) obtiveram 

resultados semelhantes avaliando a capacidade de L. casei ATCC 334 de metabolizar o 

ácido cítrico, os autores observaram que em condições de cultivo semelhantes às 

encontradas em queijos maturados (baixo pH e alta concentração de sal), a cepa 
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metabolizou o ácido cítrico rapidamente, produzindo ácido acético, ácido láctico, acetoína, 

diacetil, etanol e ácido fórmico, como principais produtos. 

Oh et al. (2016) estudaram o efeito da utilização de cepas probióticas (L. plantarum 

H4 e Lactobacillus fermentum H9) sobre as características físico-químicas e 

microbiológicas de queijo tipo Gouda. Os autores constataram consumo maior e mais 

rápido de ácido cítrico no decorrer da maturação, nos queijos que continham as referidas 

cepas. Também observaram alta taxa de sobrevivência de ambas as culturas probióticas, 

bem como maior produção de ácido propiônico e ácido fórmico. 

Bezerra et al. (2017) avaliaram o efeito da adição de culturas probióticas sobre a 

produção de ácidos orgânicos e consumo de carboidratos e ácido cítrico em queijos de 

coalho e verificaram que nos queijos acidionados de micro-organismos probióticos houve 

consumo mais rápido de ácido cítrico e carboidratos residuais durante a maturação. 

Verificaram também que os queijos inoculaldos com probióticos apresentaram melhor 

perfil sensorial em relação ao controle, devido à produção de compostos que conferem 

aroma, decorrentes do metabolismo de ácido cítrico. 

 Considerando-se as evidências reportadas na literatura pertinente e os resultados 

obtidos no presente trabalho no tocante ao efeito da adição das culturas probióticas sobre o 

consumo de ácido cítrico, infere-se que o maior consumo observado se deve possivelmente 

ao metabolismo das cepas heterofermentativas presentes na prepação probiótica. No 

entanto, outros estudos são necessários para se determinar a contribuição destes micro-

organismos na formação de compostos como acetoína, diacetil e 2,3-butanodiol, dentre 

outros, bem como sua influência sobre as características sensoriais dos queijos. 

 

 

4.4.3 Avaliação da produção de ácidos orgânicos durante a maturação  

 

 O processo denominado acidificação primária ocorre desde a adição da cultura 

“starter” (industrial ou soro-fermento) até o final da prensagem, devido principalmente à 

ação de bactérias lácticas homofermentativas, que fermentam a lactose produzindo quase 

exclusivamente ácido láctico. Por outro lado, as bactérias classificadas como 

heterofermentativas facultativas podem fermentar hexoses exclusivamente a ácido láctico, 

ou a ácido láctico, ácido acético, CO2 e/ou etanol e pentoses a ácido láctico e ácido acético 

e/ou etanol, pois sintetizam tanto a enzima aldolase (enzima da via Embden-Meyerhof-
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Parnas) como a fosfocetolase (enzima da via heteroláctica). Um terceiro grupo, 

compreendido pelas bactérias lácticas heterofermentativas estritas, não sintetiza a enzima 

aldolase, portanto fermentam hexoses exclusivamente pela via heteroláctica, produzindo 

ácido láctico, CO2, ácido acético e/ou etanol (FOX et al., 2017).  

De acordo com Llano et al. (1996), os ácidos orgânicos são os principais 

metabólitos produzidos a partir do catabolismo de carboidratos por bactérias lácticas. Nos 

leites fermentados a produção de ácidos orgânicos e a concomitante queda no pH são 

fatores cruciais para o sucesso destes processos fermentativos. 

Além dos ácidos láctico e acético, outros ácidos orgânicos podem ser produzidos, 

como o ácido fórmico, butírico, e propiônico. Neste contexto, durante a maturação os 

ácidos orgânicos constituem os principais parâmetros fermentativos para se garantir as 

características sensoriais dos vários tipos de queijos. A intensidade de formação de ácidos 

orgânicos pode ser indicativa da atividade e características fermentativas da microbiota 

láctica de queijos maturados e constitui uma valiosa ferramenta no controle de qualidade 

(MCSWEENEY, 2004; FOX et al., 2017). Assim, com o objetivo de se estudar o efeito da 

adição de culturas probióticas sobre a atividade da microbiota do queijo artesanal da Serra 

da Mantiqueira, confeccionado sob diferentes condições, avaliou-se a concentração de 

ácido láctico, propiônico, fórmico, butírico e acético durante o processo de maturação. 

 

 

4.4.3.1 Ácido láctico  

 

De acordo com McSweeney (2004), McSweeney e Fox (2004) e Fox et al. (2017), 

durante o processo de maturação, além de contribuir para o aroma e o sabor característicos 

de diversos tipos de queijos, o ácido láctico atua inibindo a proliferação e a atividade de 

micro-organismos indesejáveis, bem como interfere na textura, sinerese e atividade de 

proteases e lipases. Desta forma, a produção de ácido láctico é o parâmetro mais 

importante para ser monitorado na produção de queijos. 

Considerando-se as implicações da produção de ácido láctico  sobre a qualidade de 

queijos  avaliou-se a concentração deste ácido durante o processo de maturação do queijo 

artesanal da Mantiqueira, confecionados em diferentes condições. Os resultados, 

apresentados na Figura 18, permitem verificar que, no que se refere à estação do ano, a 

composição da microbiota do leite cru (Tabela 5 e Figura 12) interferiu significativamente 
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(p<0,05) nas concentrações observadas no decorrer da maturação, nos diferentes grupos 

estudados, com destaque para maior produção de ácido láctico nos queijos do grupo 

controle no inverno. Assim, é possível que tenha ocorrido maior proporção de espécies de 

Lactobacillus homofermentativas no inverno nos queijos do grupo controle, acarretando 

desta forma, em maiores concentrações de ácido láctico. No tocante ao grupo probiótico 

verifica-se que a produção deste ácido foi significativamente menor (p<0,05) nas mesmas 

condições. Neste contexto, estes resultados sugerem que a incorporação das culturas 

probióticas pode ter exercido efeito inibitório sobre a atividade de espécies 

homofermentativas da microbiota autóctone, resultando assim em menor produção de 

ácido láctico. 

 

Figura 18 - Variação da concentração de ácido láctico no processo de maturação do queijo 
Artesanal da Mantiqueira obtido em diferentes condições. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Com relação aos queijos confeccionados no verão, cuja microbiota do grupo 

controle apresentou percentuais do gênero Streptococcus e Lactococcus de 53,96% e 

5,37%, respectivamente, foi observada produção significativamente maior de ácido láctico 

(p<0,05) em relação ao grupo probiótico, que apresentou percentuais de 51,02% e 2,23% 

dos respectivos gêneros. Esta observação também sugere possível interferência negativa da 

preparação probiótica sobre espécies destes gêneros, caracterizados por ser 

predominantemente homofermentativos. Em contrapartida, nesta mesma estação,  mesmo 

sendo observada maior proporção do gênero Lactobacillus no grupo probiótico (32,07%) 

em relação ao grupo controle (24,07%), verificou-se menor produção de ácido láctico no 

grupo probiótico, o que também sugere que espécies de Lactobacillus homofermentativas 

da microbiota autóctone podem ter sido inibidas por integrantes da preparação probiótica, 

resultando em menor produção de ácido láctico. 

No que se refere aos queijos confeccionados no outono, foi observado que a 

concentração de ácido láctico no queijos do grupo probiótico aos 45 dias de maturação foi 

significativamente maior (p<0,05) do que no gupo controle.  No entanto, vale salientar que 

a concentração de ácido láctico no grupo controle foi significativamente (p<0,05) menor 

no início da maturação. Nesta estação do ano, observou-se que a principal diferença entre a 

composição da microbiota nos dois grupos consistiu na maior proporção do gênero 

Lactococcus (14,23%) no grupo probiótico em relação ao grupo controle (8,87%), ao passo 

que a presença de espécies de Lactobacillus não foi significativamente diferente. Neste 

sentido, maior proporção do gênero Lactococcus, que compreende principalmente espécies 

homofermentativas, pode ter contribuído para que a concentração de ácido láctico tenha 

sido maior no grupo probiótico ao final da maturação. 

Estudos tem demonstrado que no processo de produção de queijos o ácido láctico é 

produzido mais rapidamente e em maior concentração que outros ácidos orgânicos, 

atingindo concentrações que podem variar de 15 a 60 g/L, dependendo do tipo de queijo e 

condições de maturação. Neste contexto, considera-se que as características fermentativas 

das culturas lácticas predominantes no processo são os principais fatores que interferem 

nas concentrações de ácido láctico na maturação (BOUZAS et al., 1991; MULLIN e 

EMMONS, 1997; ZEPPA et al., 2001;AKALIN et al., 2002; BUFFA et al., 2004; ONG, 

HENRIKSSON e SHAH, 2006;ONG e SHAH, 2008; ONG e SHAH, 2009; OH et al., 

2016). 

Em estudos com diferentes tipos de queijos maturados (ONG, HENRIKSSON e 

SHAH, 2006; ONG e SHAH, 2008; ONG e SHAH, 2009; OH et al., 2016), verificou-se 
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que a concentração de ácido láctico pode sofrer alteração expressiva durante o processo de 

maturação, dependendo da atividade e composição da microbiota. 

Tem sido observado que a produção de ácido láctico continua mesmo após o 

consumo total dos carboidratos residuais, como resultado da atividade proteolítica da 

microbiota, que apresenta a capacidade de realizar gliconeogênese a partir de aminoácidos 

resultantes da hidrólise de proteínas durante a maturação. Por outro lado, a capacidade da 

microbiota de catabolisar o ácido láctico pode gerar uma redução significativas na 

concentração (MCSWEENEY, 2004; MCSWEENEY e FOX, 2004; FOX et al., 2017).  

 Vários metabólitos, como ácidos orgânicos, CO2 e H2 podem ser produzidos a 

partir do catabolismo do ácido láctico presente no meio, conforme ilustrado na Figura 19, 

sendo que alguns destes também podem ser catabolisados pela microbiota.  Desta maneira, 

salienta-se que as concentrações de ácidos orgânicos verificadas durante a maturação 

podem oscilar durante todo o processo, em função da produção destes metabólitos e de sua 

participação em outras vias metabólicas, originando outros compostos. 

 

Figura 19 - Principais produtos do catabolismo de ácido láctico em queijos maturados.  

 

Fonte: McSweeney, (2004) e  McSweeney e Fox, (2004). 

 

 Para exemplificar a interferência da microbiota sobre a variação na concentração de 

ácido láctico, cita-se o trabalho conduzido por Oh et al. (2016), que avaliaram o efeito da 

incorporação de duas cepas de Lactobacillus (L. plantarum H4 e L. fermentum H9) como 
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adjunto no processo de fabricação de queijos do tipo Gouda. Os autores verificaram 

oscilações significativas na concentração de ácido láctico no decorrer do processo de 

maturação (56 dias). Especificamente, no grupo controle as concentrações de ácido láctico 

oscilaram em até 2 g/kg durante a maturação, enquanto nos grupos probióticos estes 

valores oscilaram até 6 g/kg. Por outro lado, Ong et al. (2006) avaliaram a incorporação de 

três espécies do gênero Lactobacillus e uma de Bifidobacterium sobre a produção de 

ácidos orgânicos durante a maturação de queijos tipo Cheddar. Ao contrário dos resultados 

reportados por Oh et al. (2016), os autores observaram maior variação na concentração de 

ácido láctico nos queijos do grupo controle. Desta forma, fica evidenciado que a variação 

da concentração de ácido láctico, observada durante o processo de maturação, é 

dependente da composição da microbiota do leite, bem como da atividade das cepas 

probióticas que podem ser incorporadas no processo de produção. 

 

 

4.4.3.2 Ácido propiônico 

 

De acordo com Fröhlich-Wyder e Bachmann (2004), a fermentação propiônica em 

queijos Gruyere e Emmental é desempenhada principalmente por espécies pertencentes ao 

gênero Propionibacterium, ocasionando a formação de olhaduras e compostos que 

conferem sabor e aroma característicos.  A principal forma pela qual bactérias propiônicas 

atuam durante o processo de maturação de queijos é convertendo grande parte do ácido 

láctico formado na acidificação primária em ácido propiônico e CO2. Esta é a via principal 

responsável pela formação de olhaduras características dos queijos suiços, sendo que a 

regularidade e o tamanho destas olhaduras estão associadas a outros fatores (FRÖHLICH-

WYDER, BACHMANN e CASEY, 2002). Neste contexto, Guggisberg et al. (2015) 

demonstraram que a presença de partículas de matéria vegetal no leite, originadas dos 

alimentos oferecidos aos animais nas regiões produtoras de queijos suiços (principalmente 

feno), constitui um fator fundamental para a formação das olhaduras características da 

fermentação propiônica.  

Desta forma, nesta etapa do presente trabalho avaliou-se o efeito dos diferentes 

tratamentos sobre a produção de ácido propiônico durante o processo de maturação, cujos 

resultados encontram-se na Figura 20. Observa-se que a concentração de ácido propiônico 

aumentou em função do tempo de maturação, sendo que os maiores valores de ácido 

propiônico observados aos 45 dias de maturação ocorreram no inverno, outono e verão, 
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respectivamente. Neste contexto é importante ressaltar que o pirossequenciamento revelou 

apenas traços da presença de espécies de Propionibacterium, correspondendo em média a 

< 0,00001% do total de OTUs identificadas em cada estação. 

 

Figura 20 - Variação da concentração de ácido propiônico no processo de maturação do 
queijo Artesanal da Mantiqueira obtido em diferentes condições. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Com relação ao inverno, estação em que se verificou maior predominância (>90%) 

do gênero Lactobacillus na microbiota de ambos os grupos em comparação ao verão e 

outono, as concentrações de ácido propiônico também foram significativamente (p<0,05) 

maiores. Coincidentemente, no verão, quando foi constatada os menores percentuais do 

gênero Lactobacillus (<35%) também foram observados os menores níveis de ácido 

propiônico. Adicionalmente, no outono, quando foram observados percentuais 

intermediários do gênero Lactobacillus em relação às demais estações (≈70%), também 

foram observados valores intermediários de ácido propiônico. Estas observações, aliadas à 

ausência do gênero Propionibacterium em todas as três estações avaliadas, sugerem que a 
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produção deste ácido pode ter sido resultante do metabolismo de espécies do gênero 

Lactobacillus, o que não é comumente relatado na literatura pertinente.  

Com relação ao efeito da incorporação da preparação probiótica,  verificou-se que 

esta não interferiu significativamente sobre a produção de ácido propiônico no verão e no 

outono. Por outro lado, a preparação interferiu negativamente (p<0,05) na produção deste 

ácido no inverno. Vale salientar que, embora no verão o percentual de Lactobacillus tenha 

sido maior no grupo probiótico (32,07%) do que no grupo controle (24,07%), isto não 

resultou em maiores concentrações de ácido propiônico aos 45 dias de maturação. Estes 

resultados sugerem que a maior produção de ácido propiônico observada no queijos do 

grupo controle elaborados no inverno não está diretamente associada ao maior percentual 

do gênero Lactobacillus como um todo, mas sim à presença de integrantes específicos do 

gênero, capazes de produzir ácido propiônico, que podem ter sido antagonizados no 

inverno por ação de uma ou mais cepas presentes na preparação probiótica. 

É importante ressaltar que não foi verificada presença de olhaduras típicas da 

fermentação propiônica em nenhuma das amostras avaliadas, principalmente na estação em 

que se observou maior produção de ácido propiônico durante a maturação, conforme 

mostrado na Figura 21. Estas observações indicam que o mecanismo de produção de ácido 

propiônico no presente estudo não envolveu formação significante de CO2, que é uma 

característica notória da fermentação propiônica por Propionibacterium sp. em queijos 

maturados.  

 

Figura 21 - Aspecto interno dos queijos confeccionados no inverno. a) Queijo controle com 
45 dias de maturação; b) Queijo probiótico com 45 dias de maturação. Nota-se ausência de 
olhaduras típicas da fermentação propiônica. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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As espécies do gênero Propionibacterium não são as únicas capazes de produzir 

ácido propiônico. Corsetti et al. (1998) verificaram a produção de ácido propiônico por 

Lactobacillus sanfranciscensis, em pães artesanais. A literatura pertinente também mostra 

que a associação entre espécies do gênero Lactobacillus pode gerar ácido propiônico por 

meio da produção de 1,2-propanodiol e sua subsequente conversão em ácido propiônico.  

Alguns autores verificaram a produção de 1,2-propanodiol por Lactobacillus buchneri 

(ELFERINK et al., 2001) e Lactobacillus brevis (CUNHA e FOSTER, 1992), enquanto 

outros verificaram a conversão de 1,2-propanodiol a ácido propiônico por Lactobacillus 

reuteri (SRIRAMULU et al., 2008) e Lactobacillus diolivorans (KROONEMAN et al., 

2002) Neste contexto, Zhang et al. (2010) reportaram a produção de ácido propiônico, 

como resultante do metabolismo de L. buchneri e L. diolivorans,  na confecção de pães 

artesanais conforme ilustrado na Figura 22. 

 

Figura 22 - Produção de ácido propiônico por cofermentação por culturas de  L. buchneri e 
L. diolivorans. 

 

Fonte: Adaptado de Zhang et al. (2010). 
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Fröhlich-Wyder (2013) estudaram o efeito da adição de L. buchneri e L. 

parabuchneri como adjunto na fabricação de queijos Gouda e verificaram maior formação 

de olhaduras em relação ao controle, o que foi atribuído à descarboxilação de aminoácidos 

resultantes da proteólise da caseína, resultando em grande formação de CO2. Em 

contrapartida, os autores observaram que a produção de 1,2-propanodiol e sua subsequente 

conversão em ácido propiônico não contribuiu significativamente para a produção de CO2 

e formação de olhaduras.  

Os mecanismos da produção de ácido propiônico e olhaduras por 

Propionibacterium são bem relatados e discutidos na literatura pertinente, (JIMENO et al., 

1995; FRÖHLICH-WYDER et al., 2002; FRÖHLICH-WYDER e BACHMANN, 2004; 

GUGGISBERG et al., 2015 ; FOX et al., 2017). No entanto, existem poucos relatos 

científicos sobre a formação de ácido propiônico em queijos, sobretudo em queijos 

artesnanais brasileiros.  Desta maneira, apesar da possível associação entre espécies do 

gênero Lactobacillus e a produção de ácido propiônico observada no decorrer da 

maturação no presente estudo, não foi possível determinar as espécies responsáveis e o 

mecanismo envolvido. 

 

 

4.4.3.3 Ácidos butírico, fórmico e acético 

 

De acordo com Quiberoni et al. (2008), os gêneros Clostridium e Bacillus são os 

principais responsáveis por excessivas concentrações de ácido butírico em queijos 

maturados. A produção deste ácido em excesso provoca aroma parecido com vômito e 

causa o estufamento dos queijos por meio da produção excessiva de CO2 e de H2 a partir 

do consumo de ácido láctico durante a maturação. No entanto, baixas concentrações de 

ácido butírico podem estar presentes em queijos como resultado da degradação de ácidos 

graxos e podem contribuir com o aroma e o sabor (GUGGISBERG et al., 2015). 

 

De acordo com Fox et al. (2017), Streptococcus é o principal gênero envolvido na 

produção de ácido fórmico em queijos, sendo produzido principalmente nos estágios 

iniciais do processamento e gerando pequenas quantidades de CO2. Durante a maturação, 

as condições adversas e a depleção de carboidratos fazem com que espécies de bactérias 

heterofermentativas produzam ácido fórmico, também em baixas concentrações. O ácido 
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fórmico também pode ser produzido e convertido rapidamente a H2 e CO2 por espécies da 

família Enterobacteriaceae, causando o estufamento precoce dos queijos, os quais 

apresentam inúmeras e pequenas olhaduras antes mesmo de se iniciar a maturação. Llano 

et al. (1996) observaram que queijos elaborados com leite cru apresentam maiores 

concentrações de ácido fórmico e acético em relação aos queijos elaborados com leite 

pasteurizado, salientando que estes ácidos contribuem para o aroma e o sabor quando em 

concentrações moderadas. 

 

No que diz respeito ao ácido acético, de acordo com Buffa et al. (2004) queijos 

elaborados com leite cru apresentam maiores concentrações em relação aos queijos 

elaborados com leite pasteurizado. A presença deste ácido, conforme mencionhado 

anteriormente, é uma característica do metabolismo do ácido cítrico residual durante a 

maturação, sendo que os principais micro-organismos envolvidos em sua produção são as 

bactérias lácticas heterofermentativas (HUGENHOLTZ 1993; MCSWEENEY e SOUSA, 

1999; MCSWEENEY, 2004). Neste contexto, o ácido acético contribui para o aroma dos 

queijos e pode ser produzido também a partir da degradação de ácidos graxos (CURIONI e 

BOSSET, 2002). 

  

 Diante do exposto, no presdente trabalho determinou-se as concentrações dos 

ácidos butírico, fórmico e acético (Figura 23) no queijo Artesanal da Mantiqueira, 

confeccionado sob diferentes condições, com o objetivo de se verificar a interferência das 

culturas probióticas,  tempo de maturação e estação do ano sobre a formação destes ácidos 

orgânicos. 

 Com relação ao ácido butírico, observa-se que nas condições avaliadas as 

concentrações máximas ficaram abaixo de 0,5 g/kg, indicando que não houve produção 

expressiva deste ácido. De fato, o sequenciamento dos genes do rRNA 16S (Tabela 5 e 

Figura 12) não revelou presença representativa de OTUs do gênero Clostridium e Bacillus, 

os quais são os principais gêneros associados à produção de ácido butírico em queijos 

(QUIBERONI et al., 2008). De acordo com Fox et al. (2017), a presença dos gêneros 

Clostridium e Bacillus é comum no leite cru como resultado da contaminação da matéria-

prima por material vegetal ou partículas provenientes do solo, constituindo problema 

recorrente na produção de queijos maturados. Sendo assim, os resultados obtidos no 
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presente estudo permitem constatar a ausência de células vegetativas metabolicamente 

ativas destes dois gêneros na matéria prima empregada para a confecção dos queijos. 

 

 No tocante à produção de ácido fórmico aos 45 dias de maturação, pode-se observar 

na Figura 23 que concentrações significativamente maiores (p<0,05) foram verificadas no 

grupo probiótico nas estações inverno e verão (0,86 e 0,91 g/kg, respectivamente), em 

relação ao outono (0,30 g/kg). Observa-se também que, nestas estações, houve 

interferência significativa (p<0,01) das culturas probióticas sobre a concentração de ácido 

fórmico com 45 dias de maturação, sendo observado que os queijos do grupo probiótico 

apresentaram concentrações de 0,86 g/kg e 0,91 g/kg  e o grupo controle  0,10 g/kg e 

0,13g/kg no inverno e no verão respectivamente. Por outro lado, não foram verificadas 

diferenças significativas entre os grupos controle e probiótico no outono, no que se refere à 

produção de ácido fórmico, sugerindo desta forma que a diversidade da microbiota 

autóctone também interfere de maneira significativa sobre a produção deste ácido durante a 

maturação. 

 Buffa et al. (2004) estudaram a formação de ácido fórmico e de outros ácidos 

orgânicos, em queijos confeccionados com leite de cabra cru, pasteurizado e tratados com 

alta pressão, em 3 tempos de maturação (1, 30 e 60 dias). Os autores constataram 

diferenças na formação dos ácidos orgânicos nas diferentes condições estudadas. 

Reportaram, nos queijos elaborados com leite cru e tratados com alta pressão, 

concentrações crescentes de ácido fórmico até o final da maturação. Por outro lado, nos 

queijos elaborados com leite pasteurizado observaram consumo de parte do ácido fórmico 

presente nos queijos até os 30 dias de maturação, seguido de aumento da concentração 

deste ácido em 190% até 60 dias de maturação. Desta forma, demonstrou-se que a 

concentração deste ácido varia no decorrer da maturação, principalmente em função da 

atividade de diferentes espécies na microbiota.  

Akalin et al. (2002) por outro lado, estudando queijos elaborados com leite cru 

constataram produção acentuada de ácido fórmico nos primeiros 2 meses de maturação, 

seguida de pequenas oscilações até o 12º mês. Oh et al. (2016) estudaram queijos tipo 

Gouda elaborados com leite cru adicionados de culturas probióticas e observaram que os 

queijos controle não apresentaram concentrações significativas de ácido fórmico no 

decorrer de 56 dias de maturação. Em contrapartida, no grupo probiótico a concentração de 

ácido fórmico atingiu 0,55g/kg, e oscilou durante o processo de maturação.  
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Figura 23 - Variação das concentrações de ácido butírico, acético e fórmico no decorrer do 
processo de maturação do queijo Artesanal da Mantiqueira confeccionado em diferentes 
condições. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Llano, Rodriguez e Cuesta (1995) estudaram o efeito da adição de culturas lácteas 

dos gêneros Lactococcus e Leuconostoc sobre a produção de ácidos orgânicos em queijos 

elaborados com leite cru e pasteurizado e não encontraram diferenças significativas entre 

os tratamentos. Os autores observaram que a concentração de ácido fórmico variou pouco 

durante o processo de maturação, permanecendo em torno de 0,4 g/kg nos períodos de 

maturação avaliados.  Os autores também reportaram que os tratamentos avaliados não 

influenciaram significativamente a formação de ácido acético e consumo de ácido cítrico. 

Assim, concluíram que a variação da concentração de ácido fórmico pode estar relacionada 

à presença de micro-organismos heterofermentativos capazes de metabolizar o ácido 

cítrico. 
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 Com relação à produção de ácido acético  observa-se (Figura 23) que a adição das 

culturas probióticas interferiu significativamente (p<0,05) nas concentrações observadas ao 

final da maturação. Verifica-se que, nas três estações estudadas, as maiores concentrações 

de ácido acético foram encontradas nos queijos do grupo probiótico, com 45 dias de 

maturação. Este incremento na produção de ácido acético pode ter sido ocasionado pelo 

maior consumo de ácido cítrico, bem como pelas características heterofermentativas de 

cinco integrantes da preparação probiótica (L. paracasei, CUL-08; L. plantarum CUL-66; 

L. casei CUL-06; L. fermentum CUL-6; L rhamnosus HN001). Neste contexto, conforme 

mencionado anteriormente, a produção de ácido acético é um sinal característico do 

metabolismo do ácido cítrico, assim como também é uma característica do metabolismo de 

carboidratos por bactérias lácticas heterofermentativas. 

  No que diz respeito à produção de ácido acético durante o período de maturação de 

queijos adicionados de duas combinações de culturas probióticas, Ong et al. (2006) 

reportaram resultados semelhantes aos do presente estudo. Os autores avaliaram o emprego 

de uma preparação constituída de L. acidophilus, L. paracasei, L. casei, Bifidobacterium 

longun e Bifidobacterium lactis como adjunto no processo de produção de queijos do tipo 

Cheddar.  Os resultados demonstraram maiores concentrações de ácido acético nos queijos 

produzidos com os micro-organismos probióticos. Contudo, por se tratar de uma 

preparação probiótica composta por diferentes cepas, não conseguiram atribuir a uma cepa 

específica a maior produção de ácido acético.  

 Ong e Shah (2008) também estudaram o efeito da adição de culturas probióticas 

sobre a produção de ácidos orgânicos durante a maturação de queijos tipo Cheddar, 

produzidos com leite pasteurizado. Neste caso, avaliaram separadamente os efeitos da 

adição de Bifidobacterium longum, Bifidobacterium animalis, duas cepas de Lactobacillus 

casei e duas cepas de L. acidophilus e um controle constituído de culturas starters padrão. 

Os resultados demonstraram que os queijos confeccionados com as culturas de L. casei 

(heterofermentativa facultativa) e as duas cepas de Bifidobacterium apresentaram 

concentrações mais elevadas de ácido acético. 

Oh et al. (2016) avaliaram o efeito da adição de L. plantarum H4 

(heterofermentativa facultativa) e L. fermentum H9 (heterofermentativa estrita) sobre o 

perfil de ácidos orgânicos em queijo tipo Gouda produzido com leite pasteurizado. Os 

autores perceberam oscilações nas concentrações de ácido acético, principalmente nos 

queijos probióticos, as quais foram atribuídas à participação do ácido acético como 

intermediário em outras vias metabólicas, após depleção dos carboidratos residuais. Os 
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autores também constataram que somente nos queijos adicionados de probióticos foi 

detectada produção expressiva de ácido fórmico e ácido propiônico, o que não foi 

observado nos queijos controle.  

Demers-Mathieu et al. (2016) avaliaram a incorporação de 5 cepas potencialmente 

probióticas, destacando-se Bifidobacterium animalis subsp lactis e espécies L. plantarum, 

L. paracasei e L. rhamnosus, individualmente, sobre as características de queijos Cheddar 

produzidos com leite pasteurizado. Neste estudo, foram verificadas diferenças no tocante à 

produção de ácido acético e ácido láctico em relação ao controle. Os autores observaram 

que queijos produzidos com a cepa L. plantarum Lb38C (heterofermentativa facultaltiva) 

apresentaram concentrações de ácido acético superiores aos demais, bem como menores 

concentrações de ácido láctico ao final de 60 dias de maturação. 

Com base nos dados obtidos no presente estudo, constata-se que a microbiota do 

Queijo Artesanal da Mantiqueira, bem como a atividade das respectivas espécies que a 

compõe, em especial na formação de ácidos orgânicos, variam consideravelmente de 

acordo com a estação do ano. Adicionalmente, verifica-se que o efeito da adição de 

culturas probióticas sobre as concentrações destes metabólitos pode variar em função da 

interação das cepas probióticas com os diversos micro-organismos que integram a 

microbiota natural do leite, bem como os que são empregados como culturas “starter” ao 

processo, neste caso o soro-fermento. 

 

  

  

  

  



98 
 

5 CONCLUSÕES 

 

  Os resultados obtidos no presente estudo permitem concluir que: 

 

- Os gêneros mais prevalentes na microbiota do Queijo Artesanal da Mantiqueira, 

elaborado nas condições descritas são Lactobacillus, Streptococcus e Lactococcus. 

 

- As cepas presentes na preparação probiótica estabeleceram diferentes relações 

interespecíficas com espécies integrantes dos gêneros Lactobacillus, Streptococcus e 

Lactococcus nas estações avaliadas, resultando em efeitos diferentes sobre a prevalência 

destes gêneros nas três estações. 

 

- Os efeitos das culturas probióticas sobre o consumo de carboidratos, bem como sobre a 

produção de ácido láctico, fórmico e propiônico foram diferentes em decorrência da 

variabilidade da microbiota autóctone do leite e do soro fermento. Contudo, a adição das 

culturas probióticas resultou consistentemente em maior consumo de ácido cítrico e maior 

produção de ácido acético nas três estações. 

 

- O pH e teor de umidade foram importantes fatores que influenciaram negativamente a 

viabilidade de coliformes a 35o e 45o nas diferentes estações. 

 

- A incorporação das cepas probióticas resultou em redução expressiva da carga 

microbiana de Enterobacteriaceae durante a maturação, em relação ao controle. Contudo, 

este efeito não pôde ser inteiramente atribuído ao pH, visto que os queijos probióticos 

apresentaram pH superior ao do grupo controle em todas as estações ao fim da maturação. 

 

- Foi verificada produção de ácido propiônico durante a maturação de modo proporcional à 

presença do gênero Lactobacillus e independente da presença do gênero 

Propionibacterium. 

 

- O queijo Artesanal da Mantiqueira elaborado nas diferentes condições do presente estudo 

se manteve dentro dos padrões microbiológicos estabelecidos na legislação partir do 15º 

dia de maturação, isto é, 45 dias antes do exigido pela legislação 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

Os resultados obtidos no presente estudo permitem sugerir novos experimentos, tais 

como: 

 

- Avaliar os efeitos da utilização de outras combinações de micro-organismos probióticos 

em outros tipos de queijos artesanais e suas implicações sobre a qualidade microbiológica, 

físico-química e sensorial, bem como sobre os parâmetros fermentativos. 

 

- Avaliar a viabilidade de micro-organismos probióticos em queijos artesanais por meio de 

técnicas independentes do cultivo de células. 

 

- Isolar e caracterizar as espécies de Lactobacillus responsáveis pela produção de ácido 

propiônico no Queijo Artesanal da Mantiqueira, com o objetivo de elucidar seu mecanismo 

de produção. 

 

- Avaliar o efeito da adição de bacteriocinas sobre as variáveis estudadas no presente 

trabalho, como alternativa à utilização de probióticos na melhoria da qualidade 

microbiológica de queijos artesanais.  
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