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RESUMO 

 

RAIMUNDO, D.C. Estudo comparativo entre a eficiência da filagem da 
Mozzarella e da pasteurização lenta do leite na inativação do Mycobacterium 
fortuitum e da Listeria monocytogenes experimentalmente inoculados no leite 
de búfala. [Comparative study between the efficiency of the Mozzarella stretching 
and the holder pasteurization of milk in the inhibition of Mycobacterium fortuitum and 
Listeria monocytogenes experimentally inoculated into buffalo milk]. 2008. 58f. 
Dissertação. (Mestrado em Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

 

Leite integral de búfala foi experimentalmente contaminado com Mycobacterium 
fortuitum e Listeria monocytogenes. Foi feita a análise quantitativa dos agentes 
imediatamente antes e depois de dois tratamentos térmicos: pasteurização (do leite) 
e filagem (da Mozzarella). Na análise da Listeria, foi empregada metodologia 
adaptada para a obtenção do NMP, usando os meios UVM, Fraser e Palcam como 
pré-enriquecimento, enriquecimento seletivo e isolamento, respectivamente. O 
Mycobacterium foi semeado em placas com meio Löwenstein-Jensen modificado. Os 
resultados mostraram que a pasteurização do leite reduziu em média 6,0 log 
NMP/mL de Listeria sp e 4,0 log UFC/mL de Mycobacterium sp. A filagem da 
coalhada reduziu em média 8,37 log NMP/g de Listeria sp e 6,3 log UFC/g de 
Mycobacterium sp. Concluiu-se que a filagem da Mozzarella foi mais eficiente que a 
pasteurização do leite na redução do inóculo de Listeria monocytogenes e 
Mycobacterium fortuitum em cerca de 2 logaritmos de cada agente. 

 

 

 

Palavras-chave: Pasteurização. Filagem. Mycobacterium fortuitum. Listeria    
monocytogenes.  Inativação térmica. 

 



ABSTRACT 

 

RAIMUNDO, D. C. Comparative study between the efficiency of the Mozzarella 
stretching and the holder pasteurization of milk in the inhibition of the 
Mycobacterium fortuitum and the Listeria monocytogenes experimentally 
inoculated into buffalo milk. [Estudo comparativo entre a eficiência da filagem da 
Mozzarella e da pasteurização lenta do leite na inativação do Mycobacterium 
fortuitum e da Listeria monocytogenes experimentalmente inoculados no leite de 
búfala]. 2008. 58f. Dissertação. (Mestrado em Medicina Veterinária) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

 

Whole buffalo milk was experimentally contaminated with Mycobacterium fortuitum 
and Listeria monocytogenes. The quantitative analysis of the agents was made 
immediately before and after two thermal treatments: pasteurization (of milk) and 
stretching (of Mozzarella). In the analysis of the Listeria, methodology adapted for the 
attainment of the MPN was used, employing UVM, Fraser and Palcam as not 
selective enrichment, selective enrichment and isolation, respectively. The 
Mycobacterium was plated onto modified Löwenstein-Jensen. The results had shown 
that the pasteurization of milk reduced 6,0 log MPN/mL Listeria sp on average, and 
4,0 log CFU/mL de Mycobacterium sp. The stretching of the curd reduced 8,37 log 
MPN/g de Listeria sp on average, and 6,3 log CFU/g de Mycobacterium sp. It has 
been concluded that the stretching of Mozzarella was more efficient than the 
pasteurization of milk in the reduction of Listeria monocytogenes inoculum and 
Mycobacterium fortuitum in about 2 logarithms of each agent.  

 

 

Key words: Pasteurization. Stretching. Mycobacterium fortuitum. Listeria 
monocytogenes. Thermal inhibition. 

 







1Informação fornecida em sala de aula por CITRO, A. curso de fabricação de mozzarella. em Curitiba: 
ABUPAR em maio de 1993. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
 

A pasteurização do leite é obrigatória para a fabricação de queijos frescos ou com 

maturação inferior a 60 dias e destina-se a reduzir a microbiota deteriorante e 

eliminar a patogênica que eventualmente possa estar presente no leite (BRASIL, 

1952). 

A filagem é uma etapa da fabricação de alguns queijos, como a mozzarella, e 

consiste em adicionar água quente à massa coalhada e madura (que foi obtida pela 

ação do coalho, ácido e/ou fermento láctico sobre o leite) e submetê-la à tração de 

modo a provocar a formação dos “fios” (WALSTRA et al., 1999). 

Na Itália, berço da mozzarella de búfala, foi permitida a fabricação desse queijo com 

leite cru, desde que a contagem bacteriana fosse inferior a 500.000UFC/cm3 

(CITRO1, 1992). Isso encontrou justificativa em trabalhos que comprovaram a 

dificuldade, a despeito de tentativas tecnológicas, de repor uma cultura fermentadora 

que garantisse as características organolépticas particulares e inerentes ao produto, 

bem como devido às alterações que a pasteurização do leite acarreta às 

características reológicas do queijo (PARENTE et al., 1989; COPPOLA et al., 1990; 

THANKER et al., 1991; CITRO1, 1992). 

Em pesquisa para averiguar a eficiência da filagem da mozzarella de búfala, Ramos 

e Silva et al. (1999) constataram que a filagem determina a inativação da enzima 

fosfatase alcalina; enzima que é testada para comprovar que a pasteurização do 

leite atingiu temperatura mínima estabelecida pela legislação nacional, conferindo 

segurança ao produto. 

O gênero Listeria compreende oito espécies, mas a L. monocytogenes é a que 

causa maior preocupação no que concerne às enfermidades transmitidas por 

alimentos. A espécie foi isolada de vários ambientes, incluindo vegetação em 

decomposição, terra, ração animal, esgoto e água; já foi encontrada em vários  
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alimentos, crus e processados, e pode se multiplicar em temperaturas de 

refrigeração (FORSYTHE, 2000). 

O Mycobacterium é considerado, juntamente com a Coxiella burnetti, a bactéria não 

esporulada mais termoresistente que comumente contamina o leite; os parâmetros 

atualmente empregados de tempo e temperatura de pasteurização do leite têm 

como referência a sensibilidade térmica desses agentes (BEHMER, 1991).  

Para estudos preliminares com o gênero Mycobacterium, a espécie M. fortuitum é a 

recomendada pela Organização Mundial da Saúde, por ser menos patogênica e 

apresentar rápido crescimento nos meios de cultura (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1984). Além disso, a literatura cita que o padrão de formação de 

grumos dessa espécie não influencia a cinética de inativação térmica, quando 

comparado com o M. bovis, embora influencie quando se compara M. bovis com 

outras espécies (GRANT; BALL; ROWE, 1996). 

Pelos motivos expostos propõe-se o estudo comparativo do efeito da pasteurização 

do leite de búfala e da filagem da mozzarella de búfala sobre o Mycobacterium 

fortuitum e a Listeria monocytogenes. 
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2 OBJETIVO 

 

 

Avaliar a eficiência da pasteurização do leite de búfala em comparação à da filagem 

da mozzarella de búfala na redução da carga microbiana de Listeria monocytogenes 

e Mycobacterium fortuitum experimentalmente inoculados no leite integral de búfala. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

A produção de leite de búfala gira em torno de 10,5% de todo o leite produzido no 

mundo. Desse montante, 92,12% são produzidos na Índia, China e Paquistão, que 

possuem aproximadamente 78% da população mundial de búfalos; na Índia, 55% do 

leite produzido é de búfala (SILVA et al., 2003). 

O rendimento do leite bubalino é cerca de 40-50% maior na elaboração de derivados 

que o leite bovino. Por conter um teor de gordura maior, são necessários apenas 14 

litros de leite de búfala para produzir 1 kg de manteiga, ao passo que para obter a 

mesma quantidade de manteiga com leite de vaca bovina, são necessários mais de 

20 litros. Por outro lado, com apenas 5,0 litros de leite de búfala pode-se obter 1 kg 

de queijo mozzarella de alta qualidade (SILVA et al., 2003).  

A sua coloração totalmente branca, devido à ausência total de pigmentos 

carotenóides, o que também confere coloração branca à manteiga e ao queijo 

produzidos, e o sabor levemente adocicado são as características marcantes do leite 

de búfala (RAO; DASTUR, 1984). 

A mozzarella é um queijo fresco de massa filada e não maturado, originário do sul 

da Itália (no século XVI) na região de Campana, próxima a Nápoles. A fabricação 

naquele país é feita com a adição do soro-fermento ao leite de búfala integral. 

Posteriormente são realizadas as etapas de adição do coalho, e após a formação da 

coalhada procede-se ao corte da massa, drenagem do soro, filagem da massa com 

pH entre 5,2 e 5,4, com água a 85 °C e por fim molde e salga (opcional) da massa 

em solução a 2% de NaCl (CONSORZIO DI TUTELA, 2008). 

A obtenção higiênica do leite é um primeiro ponto crítico no processo de fabricação 

de queijos e outros derivados lácteos, uma vez que animal, equipamentos e 

ambiente de ordenha podem representar importantes fontes de contaminação 

(LANGE et al., 2003). A pasteurização elimina os patógenos do leite, mas pode 

ocorrer recontaminação durante o processamento (FOX, 1993). Dessa forma, as 
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boas práticas de fabricação e as medidas de sanificação durante o processamento 

são cruciais para a garantia de um produto de qualidade. 

A acidificação da massa é uma etapa muito importante e deve ser cuidadosamente 

controlada, pois a conversão da dicálcio-paracaseína em monocálcio-paracaseína, 

realizada pelo ácido láctico (produzido na fermentação) durante a exposição à alta 

temperatura da água, é que dará a elasticidade adequada ao queijo. A mozzarella 

feita com leite de búfala que tenha, por exemplo, 3% de gordura, apresentará cerca 

de 18% de gordura, 53,6% de umidade, 22,1% de proteína total e 0,3% de lactose 

em sua composição (KOSIKOWSKI, 1979; VERRUMA et al., 2000), ao passo que a 

mozzarella produzida com leite de búfala integral apresenta umidade entre 55-60%; 

23 a 27% de gordura e 19 a 20 % de proteína total (DEL PRATO, 1998). 

 

 

3.1 Micobactérias 

 

 

Pertencentes a família Mycobacteriaceae, as micobactérias são bacilos curtos que 

medem em seu comprimento aproximadamente 0,5µm a 0,7µm e 0,3µm na sua 

largura. São aeróbias, não flageladas, sem cápsula e quando coradas apresentam 

aspecto granular. A quantidade e os tipos de lipídeos complexos que compõe sua 

parede celular são propriedades que as diferem das demais bactérias (KANTOR, 

1979). A resistência à descoloração com álcool acidificado quando coradas com 

carbolfuccina (álcool ácido-resistência) é a característica fundamental para a 

classificação do microrganismo em micobactéria (KONEMAN et al., 2001). 

Além dos prejuízos registrados há muitos anos tanto para a saúde animal quanto 

para a humana pelas micobactérias de crescimento lento, como M. bovis, M. 

tuberculosis e o complexo M. avium, observa-se um aumento da ocorrência de 

doenças associadas às micobacterias de crescimento rápido, como o M. fortuitum, 

M. chelonae e M. abcessus (BALIAN et al., 2002; BLANCO et al., 2002). 
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Estas micobactérias são patógenos oportunistas, encontram-se disseminadas no 

ambiente, como na água (rios, lagos e água tratada) e no solo (BLANCO et al., 

2002). Conseguem crescer em um amplo intervalo de temperatura, salinidade, pH e 

tensão de oxigênio (FALKINHAM, 1996).  

Ball, em 1943, relata que a máxima contaminação natural do leite por M. bovis pode 

chegar a 104 UFC/mL; uma vez infectado, o animal é capaz de eliminar o agente 

pelo leite mesmo antes do desenvolvimento de lesões teciduais (ROXO, 1997). 

A ingestão de leite cru contaminado constitui uma das principais formas de infecção 

humana pelo bacilo bovino (COVISI et al., 1998; SOUZA et al., 1999).  Suspeita-se 

que o Mycobacterium bovis seja responsável por cerca de 4.000 dos 80.000 casos 

de tuberculose humana relatados a cada ano (LEITE et al., 2003). 

A tuberculose está disseminada por todo o território nacional embora a prevalência e 

distribuição regional não estejam ainda bem caracterizadas (BRASIL, 2008) nos 

bovinos. Lau (1990) enfatiza que pouco se sabe sobre a sanidade dos rebanhos 

bubalinos no país e a maioria dos rebanhos é tratada sem controle sanitário 

específico para a espécie. Por ser associado á rusticidade, surgiu entre vários 

criadores a idéia de que os bubalinos são resistentes a várias doenças que atingem 

os bovinos, entretanto, os búfalos são susceptíveis à maioria dos agentes 

infecciosos que acometem os bovinos (VALE, 1994).  

Mota et al. (2002) isolaram o M. bovis de pool de fragmentos de linfonodos de 

búfalos provenientes das 7 propriedades estudadas (Parintins - AM), o que, segundo 

os autores, enfatiza tratar-se de uma doença relevante nos bubalinos. 

Freitas et al. (2001) realizaram um estudo anatomopatológico e microbiológico sobre 

tuberculose em búfalos abatidos para consumo em Belém - PA. O isolamento do 

agente ocorreu em 7,7% dos animais; o M. bovis foi a espécie predominante, 

correspondendo a 67,3%, 16,3% eram M. fortuitum, 8,2% eram do complexo M. 

avium e 4,1% de M. gordonae. 
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3.2 Listeria monocytogenes 
 

 

O gênero Listeria é constituído por organismos de morfologia cocóide a cocobacilar, 

gram-positivos, não formadores de esporos, anaeróbios facultativos (FARBER; 

PETERKIN, 1991). Este gênero compreende oito espécies, no entanto apenas a L.. 

monocytogenes tem interesse em saúde pública como agente transmitido por 

alimentos (FRANCO; LANDGRAF, 1996). 

A atividade de água (Aw) mínima para sua multiplicação é 0,90, com ótimo entre 

0,94 e 0,99. O potencial hidrogênio (pH) tolerado encontra-se na faixa de 4,3 e 9,6 

(FABER et al., 1989; FABER; HARWING, 1996). Ela é psicrtrófica e pode se 

multiplicar em temperaturas entre - 4oC e 50oC (FARBER; PETERKIN, 1991) com 

ótimo entre 30 e 37ºC (SEELINGER; JONES, 1986). Isso é importante à medida que 

os queijos frescos, como a mozzarella, atendem essas características, permitindo a 

multiplicação do agente. 

São conhecidos 13 sorotipos de L. monocytogenes com base na presença de 

antígenos O e H (FARBER; PETERKIN, 1991). Segundo Person e Marth (1990) o 

sorotipo comumente isolado de leite cru é o 4b.  

A L. monocytogenes é um agente ubiqüitário e tem como reservatório o meio 

ambiente, encontra-se amplamente disseminada em plantas, solo, amostras de água 

superficiais, assim como, silagem, esgoto, resíduos de abatedouro, leite de vacas 

saudáveis e com mastite, e fezes de humanos e animais (FABER; PETERKIN, 1991; 

GRAY; KILLINGER, 1966; CHASSEIGNAUX et al., 2001). Um úbere infectado pode 

eliminar entre 103 a 106 L. monocytogenes por mililitro de leite (BEMRAH et al., 

1998).  

A dose necessária para causar a doença ainda não está bem definida, estima-se 

que varia de 103 a 109 organismos por grama ou mililitro (FARBER; PERKIN, 1991). 

Além do fator virulência da cepa, a dose infectante pode ainda variar em função da 

susceptibilidade do hospedeiro (FARBER; PERKIN, 1991).  
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A contaminação de produtos lácteos por L. monocytogenes tem sido amplamente 

estudada, dentre estes produtos, os queijos frescos são os mais pesquisados devido 

à grande associação destes com casos de listeriose humana (MARSHALL; 

SCHMIDT, 1988; GERMANO; GERMANO, 2003). Quando no queijo, seu 

crescimento pode ser retardado pela cultura lática starter, mas não cessado 

(PERSON; MARTH, 1990). Este patógeno tem sido relatado em muitas variedades 

de queijos importados e exportados nos Estados Unidos (KOZAK et al., 1996).  

Kabuki (2004) descreve que estudos sobre a ocorrência de L. monocytogenes em 

queijos tipo frescal têm revelado grande variação, de 0,0 a 41,2%, podendo ser 

explicada pelas diferentes metodologias utilizadas na detecção da bactéria, 

diferença entre as amostras devido a diferenças no processamento e pelo uso de 

leite cru ou pasteurizado. 

 

 

3.3 Resistência Térmica 

 

 

Pasteurização é “emprego conveniente do calor, com fim de destruir totalmente a 

flora microbiana patogênica sem alteração sensível da constituição física e do 

equilíbrio do leite, sem prejuízo de seus elementos bioquímicos, assim como de 

suas propriedades organolépticas normais”; o controle do processo deve ser 

confirmado pelas enzimas fosfatase alcalina e peroxidase, que devem resultar, 

respectivamente, negativa e positiva no leite pasteurizado (BRASIL, 1952). 

Filagem é uma etapa da fabricação de alguns queijos e consiste em fundir massa da 

coalhada, previamente esmiuçada, em água quente e sob tração (WALSTRA et al., 

1999), causando seu alongamento e formação dos “fios” até a obtenção de uma 

massa homogênea e brilhante. 

Os critérios de tempo e temperatura da pasteurização lenta empregados em 

diversos países foram definidos com base nos estudos de North e Park, em 1927, de 
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Huebner et al. em 1949, e Enright, Sadler e Robert em 1957. Esses estudos de 

inativação térmica do Mycobacterium e Coxiella burnetti realizados no século 

passado deram origem aos critérios de tempo x temperatura de pasteurização do 

leite em vários países. Esses são os microrganismos patogênicos não formadores 

de esporos mais resistentes que comumente contaminam o leite (BEHMER, 1991). 

No ano de 1927 North e Park mostraram que o tratamento a 61,1ºC/30minutos era 

eficaz contra o M. tuberculosis, mas em 1949 Huebner et al. mostraram que a 

Coxiella burnetti sobrevivia a 61,7ºC/30 minutos. Enright, Sadler e Robert 

recomendaram, em 1957, a elevação da temperatura da pasteurização lenta nos 

EUA, de 61,7ºC para 62,8ºC, pois essa temperatura foi eficaz para eliminar uma 

concentração de cerca de 106 células da Coxiella sp por mililitro. 

Devido à escassez de dados, Kells e Lear estudaram, em 1960, a curva de tempo de 

morte térmica do M. tuberculosis var. bovis em leite bovino. Os resultados 

mostraram que binômio 61,6ºC/30min. oferecia uma margem de segurança de 

aproximadamente de 25,5 minutos, partindo de uma população de 104 UFC/mL de 

leite. 

Em 1965, Harrington e Karlson testaram a sobrevivência de M. bovis, M. avium e M. 

fortuitum frente à pasteurização lenta e rápida em leite desnatado, pelo método do 

tubo-teste, concluindo que houve a desvitalização completa das 3 espécies. 

Entre as décadas de 60 e 90, pouco foi reportado sobre a resistência térmica das 

micobactérias. Aspectos importantes que podem afetar a cinética de inativação 

térmica do M. bovis foram pouco testados desde então, embora a literatura mostre a 

importância das características do substrato sobre a resistência térmica de outros 

microrganismos, como a Listeria monocytogenes (DONNELLY; BRIGGS, 1986; 

MACDONALD; SUTHERLAND, 1993; CHHABRA, et al. 1999).  

Nos anos 90 do século passado, vários estudos sobre a resistência do M. 

paratuberculosis à pasteurização foram realizados, tendo em vista a suspeita de que 

o consumo do leite contaminado com o agente estivesse relacionado com a 

ocorrência da doença de Crohn no homem (GRANT; BALL; ROWE, 1996; SUNG; 

COLLINS, 1998, 2000; LUND; GOULD; RAMPLING, 2002; STABEL, 2003). 
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Em análise dos resultados desses estudos sobre a resistência térmica do M. 

paratuberculosis, Lund, Gould e Rampling (2002) ressaltaram que as diferenças 

reportadas (que variaram de <2 reduções decimais à >10, considerando 

63ºC/30min), poderiam estar relacionadas, entre outros fatores, ao método de 

pasteurização empregado em cada trabalho (tubo teste, tubo selado submerso, tubo 

capilar), ao tempo requerido para atingir a temperatura desejada, bem como às 

diferenças nos métodos de quantificação do agente. 

O M. fortuitum, segundo a literatura, apresenta um o padrão de formação de grumos 

que não influencia a cinética de inativação térmica quando comparado com o M. 

bovis, embora influencie quando se compara M. bovis com outras espécies (GRANT; 

BALL; ROWE, 1996). Isso mostra que os dados de comportamento térmico obtidos 

com essa espécie oportunista são comparáveis aos da espécie patogênica. Além 

disso, o a Organização Mundial da Saúde recomenda que se use o M. fortuitum em 

testes iniciais com micobactérias, por ser menos patogênico e apresentar rápido 

crescimento nos meios de cultura (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1984).  

Surtos provocados por Listeria monocytogenes justificaram estudos sobre sua 

resistência térmica. Em 1986, Donnelly e Briggs observaram pouca diferença no 

tempo de morte térmica para o agente em leite desnatado e integral quando a 

gordura foi estudada como único fator afetando sua resistência térmica. No entanto, 

Chhabra et al. (1999) estudaram os efeitos do pH, gordura do leite e temperatura na 

inativação da L. monocytogenes e verificaram que o efeito protetor da gordura foi 

importante na região de máxima morte térmica da curva de sobreviventes; 

observaram também que às temperaturas mais altas, as curvas de sobreviventes 

tendem a ser mais lineares.  

Em 1993, MacDonald e Sutherland pesquisaram o efeito do aquecimento a 65oC em 

método de tubo-teste sobre bactérias gram negativas e L. monocytogenes em leite 

da espécie bovina, caprina e ovina, com diferentes níveis de gordura. Concluíram 

que a gordura aumenta a resistência térmica dos agentes, embora nenhuma Listeria 

tenha sido recuperada após 30 minutos de tratamento; que não é somente a 

quantidade de gordura que afeta a resistência térmica, mas também a composição 

dos ácidos graxos; e que o leite de ovelha apresenta fatores que protegem a 

bactéria do aquecimento. Isto foi concluído porque a adição da gordura do leite de 
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ovelha aos leites desnatados de vaca, cabra e ovelha resultaram em valor D (tempo 

em minutos para reduzir um ciclo logarítimico do agente, a uma dada temperatura) 

maior do que quando a gordura do leite de vaca, ou de cabra, foi adicionada aos 

leites desnatados.  

A variabilidade na resistência térmica reportada nos estudos do M. paratuberculosis, 

anteriormente citada, também foi reportada sobre a resistência térmica da Listeria 

monocytogenes. Pearson e Marth (1990) fizeram uma revisão sobre a ameaça 

representada pela Listeria monocytogenes à segurança dos alimentos e ressaltam 

que as divergências a respeito da sobrevivência desse agente à pasteurização, 

encontradas em algumas publicações, deve-se, pelo menos parcialmente, aos 

métodos usados para determinar sua resistência térmica e o estado fisiológico da 

bactéria durante o aquecimento. Esses autores relatam a técnica do plaqueamento 

direto, após o tratamento térmico, tende a não recuperar o agente, enquanto que o 

uso de técnicas de enriquecimento, antes do plaqueamento, aumenta o índice de 

recuperação porque usam um volume maior de amostra e permitem a recuperação 

de células termicamente injuriadas.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

Leite cru integral de búfala foi cedido pelo Laticínio Di Búfala (6 litros) e dividido em 

duas alíquotas. Um litro foi fervido e empregado no teste de pasteurização e os 5 

litros restantes foram mantidos crus e empregados na fabricação da mozzarella. 

Uma amostra do leite cru foi submetido à pesquisa qualitativa dos agentes em 

estudo e à determinação do teor de gordura (BRASIL, 2006). 

 

 

4.1 Obtenção dos Inóculos e Contaminação do Leite 

 
 

Foi empregado um inóculo previamente padronizado de Listeria monocytogenes e 

um inóculo de Mycobacterium fortuitum a fim de obter aproximadamente 107 UFC/ 

mL de cada agente.  

 

 

4.1.1 Obtenção do Inóculo de Listeria monocytogenes 

 

 

Foi empregada uma cepa de Listeria monocytogenes (ATCC 19115, 4b), mantida 

em ágar estoque semi-sólido, cedida pelo Laboratório de Sanidade Suína 

(FMVZ/USP). O agente foi semeado em caldo BHI (Brain Heart Infusion) e incubado 

à 37oC/24 horas. Uma alçada desta cultura foi semeada em Ágar Palcam, que foi 

incubado à 37oC/24 horas. Após, inoculou-se 2 colônias do agente em caldo BHI, 

que foi incubado à 37oC/24 horas. 
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4.1.2 Obtenção do Inóculo do Mycobacterium fortuitum 

 

 

Foi empregada uma cultura de Mycobacterium fortuitum (NCTN 8573) com até sete 

dias de cultivo em tubos com meio Lowënstein-Jensen, proveniente do Centro 

Panamericano de Zoonoses, cedida pelo Laboratório de Zoonoses Bacterianas 

(FMVZ/USP). 

O preparo do inóculo foi realizado conforme padronizado por Nishimoto (2006) e 

Starikoff (2006). Cerca de 0,600g da cultura de Mycobacterium fortuitum foi 

macerado em cadinho estéril com 1mL solução salina 0,85% com 0,05% de tween 

80. Em seguida, adicionados 24mL de solução salina 0,85%, completando 25 mL de 

volume do inóculo, que foi transferido para Erlenmeyer esterilizado com pérolas de 

vidro para evitar formação de grumos.  

 

 

4.2 Pasteurização 

 
 

4.2.1 Contaminação do Leite 

 

 

Um volume de 100mL de leite integral de búfala, previamente fervido, foi 

contaminado com 4 mL do inóculo de M. fortuitum e 0,2 mL do inóculo de L. 

monocytogenes, previamente homogeneizados. 
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4.2.2 Pasteurização Propriamente Dita 

 

 

O leite contaminado foi homogeneizado e distribuído em 11 de tubos estéreis 

16x160 mm, 5 mL em cada tubo. Um tubo foi empregado para análise do controle da 

contaminação e os outros 10 foram submetidos ao tratamento térmico em banho-

maria à 65ºC. 

Como o processo térmico foi a variável pesquisada, a pasteurização foi repetida 5 

vezes, num mesmo dia. Em cada processo foram empregados 2 tubos, um para 

análise do leite ao atingir 65ºC (tempo 0 – T0) e o outro ao final dos 30 min à 65ºC 

(tempo 30 – T30).  

Os tubos foram colocados em banho-maria à 65o C, com leve inclinação, para que 

todo o seu conteúdo estivesse submerso, inclusive as paredes vazias do tubo, 

ficando para fora da água somente as tampas seladas por “parafilm”. Ao serem 

retirados do banho-maria os tubos foram colocados em gelo para cessar o efeito 

térmico sobre as células e mantidos em geladeira até o momento da análise.  

 

 

4.2.3 Controle do Processo de Pasteurização 

 

 

Para verificar a propriedade com que o tratamento térmico foi realizado, em cada 

repetição do processo foram empregados 4 tubos contendo 5 mL de leite cru e não 

inoculado. A um deles foi acoplado um termômetro, certificando-se que o bulbo não 

estivesse em contato com as paredes do tubo, para controlar a temperatura de 

aquecimento do leite. As outras 3 amostras de leite foram submetidas à pesquisa 

das enzimas fosfatase alcalina (Laborclin-Biodiagnóstica) e peroxidase (BRASIL, 

2003) após o tratamento térmico.  
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4.2.4 Análise Microbiológica do Leite 

 

 

As amostras de leite (controle da contaminação, T0 e T30) foram homogeneizadas e 

submetidas à diluição decimal seriada em água peptonada a 0,1%. A diluição da 

amostra controle foi realizada até 10-10; a amostra T0 até 10-5 e  a amostra T 30 até 

10-3. 

 

 

4.2.4.1 Quantificação da Listeria monocytogenes 

 

 

Foi empregada a metodologia oficial (BRASIL, 2003), que é qualitativa, adaptada 

para a quantificação do agente pelo método do NMP (Número Mais Provável), 

apresentada na figura 1.  

Etapa de pré-enriquecimento: após homogeneização das diluições em vórtex por 10 

segundos, 1 mL de cada diluição foi semeada, em triplicata, em caldo UVM (9 mL) e 

os tubos incubados a 37ºC/24h. 

Etapa de enriquecimento seletivo: Cada um dos tubos de UVM foi semeado (0,1mL) 

em outro tubo contendo caldo Frazer (10mL), que foram incubados a 30ºC/24h.  

Etapa de isolamento: cada tubo Fraser foi semeado em ágar Palcam pela técnica de 

esgotamento. As placas foram incubadas a 37ºC/48h. Considerou-se positivo o tubo 

que apresentou, na placa, pelo menos uma colônia característica de 

L.monocytogenes. Como se trata de inoculação experimental de leite negativo para 

o agente, considerou-se como Listeria todo crescimento de colônias com 

característica do agente no referido ágar. 
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O resultado foi obtido após consulta à tabela específica, conforme Brasil (2003) e 

expresso em NMP/mL. 

A figura 1, a seguir, ilustra o procedimento de quantificação deste agente, pela 

técnica de NMP. 
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Diluição decimal 
seriada da amostra 
(leite contaminado 
ou massa filada) 
com solução salina 
peptonada á 0,1% 

100 

 

10-1 

        

10-2 

 

10-3 

 ... 
           

Pré 
enriquecimento: 
1 mL de cada 
diluição semeado 
em triplicata no 
caldo UVM (9mL) 

 100        100       100 

  1         2       3 

 ... 

   

 
Incubação 
37ºC/ 24h 

 

 

   

Enriquecimento 
seletivo: 
0,1 mL de cada 
tubo UVM 
semeado em caldo 
Fraser (9mL) 

 100      100        100 

  1        2         3 

 ... 

   

Incubação 
37ºC/ 24h 

 

 

   

Isolamento: 
semeadura por 
esgotamento em 
placa de ágar 
Palcam 

100       100        100   

 1         2         3    
 
  

... 

   

       Incubação 
37ºC/ 24h e leitura      
 
 
 
 
 
Figura 1- Esquema da técnica de quantificação do agente pelo método de Número 
Mais Provavél 
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4.2.4.2 Quantificação do Mycobacterium fortuitum 

 

 

O meio empregado foi o Lowenstein-Jensen, preparado segundo a técnica do 

Centro Pan-americano de Zoonoses (CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS, 

1985), modificado. A modificação consistiu na adição de quatro antibióticos ao meio, 

antes de sua distribuição e coagulação: Anfoterricina B (5µg/mL), Àcido Nalidíxico 

(60µg/mL), Polimixina B (50U/mL) e Trimethoprim (5µg/mL). 

Razões da modificação: bactérias láticas (para fabricação da mozzarella há adição 

de fermento lático) crescem demasiadamente no meio em questão, comprometendo 

os resultados de quantificação do agente alvo. Assim, foram realizados vários testes 

de adição dos antibióticos ao meio de cultura Lowenstein-Jensen, até se obter uma 

fórmula que não afetasse a enumeração do agente alvo e inibisse a contaminação 

lática. A metodologia e os resultados do piloto estão apresentados nos APÊNDICES  

A e B. Usou-se como referência a pesquisa de Donaghy, Totton e Rowe (2003), que 

obtiveram sucesso na supressão das bactérias láticas de queijo Cheddar pela 

adição de antibióticos ao meio de cultura para detecção de Mycobacterium avium 

subsp. paratuberculosis.  

Análise: 0,1 mL de cada diluição foi semeado, em duplicata,  na superfície do meio 

de cultura Lowenstein-Jensen (placas) modificado. Foi realizada a incubação a 

37°C/5 dias, de acordo com Koneman et al. (2001). Após 24 horas todas as placas 

foram vedadas com parafilm, para impedir o ressecamento do meio.   

Contagem e registro de resultados: foi considerada a média das UFC entre as 

placas da diluição que apresentaram entre 15 e 150 colônias. O resultado foi 

multiplicado pelo inverso da diluição e, no fim, multiplicado por 10 (fator de correção 

do volume semeado: 0,1mL) e expresso em UFC/mL 
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4.3 Filagem 
 
 

4.3.1 Contaminação do Leite e Fabricação da Mozzarella 

 

 

Cinco litros de leite cru e integral de búfala foram aquecidos à 38oC e então 

contaminados com 7,5 mL do inóculo de L. monocytogenes e 150 mL do inóculo de 

M. fortuitum. Após homogeneização, foram adicionados 5,0 mL de fermento (ST-

M7/Chr. Hansen) e após 30 minutos, foi adicionado 1,5 mL de coalho (estrela/Chr. 

Hansen), que foram doados pelo laticínio DI BÚFALA. Passados 45 minutos, a 

massa foi cortada em X e depois de 15 minutos, foi cortada em quadrados de 1,5 a 

2,0 cm, e a massa revirada com a faca de forma a cortar “cubos” de 1,5 a 2,0cm. 

Após 20 minutos, o soro foi retirado e a massa permaneceu em descanso por 

aproximadamente 2 horas e 30 minutos, quando os testes de filagem foram iniciados 

e repetidos a cada 30min. Quando a coalhada estava madura para filagem (4h30 

após a dessoragem), ela foi transferida para uma bandeja de polietileno onde foi 

esmiuçada com a faca e homogeneizada. Neste momento foi retirada uma alíquota 

de 25 gramas para análise microbiológica. O restante da coalhada foi dividido em 

cinco partes aproximadamente iguais para a filagem (5 repetições). 

A filagem consistiu em adicionar à massa da coalhada esmiuçada, água fervente 

(97ºC) para “derreter” a massa. A coalhada foi submetida à tração em a água quente 

até formar uma massa lisa e brilhante, da qual foram retiradas 25 gramas para 

análise.  

Todo material empregado na fabricação do queijo no laboratório foram previamente 

esterilizado. Foram usadas duas panelas de alumínio, sendo que uma serviu de 

banho Maria para a outra, onde o queijo foi elaborado.  

O banho Maria foi mantido sobre uma fonte de calor (bico de Bunsen) para que 

fosse possível a manutenção da temperatura a 34-36ºC, durante a produção da 

coalhada; havia um termômetro na água para o monitoramento da temperatura. 
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A filagem foi realizada em recipientes de alumínio (todos os 5 do mesmo tamanho), 

com o auxílio de dois garfos estéreis para realizar a tração.  

 

 

4.3.2 Análise da Coalhada e Massa Filada 

 

 

As amostras (25g) foram homogeneizadas em stomacher, com 225mL de água 

peptonada a 0,1% (diluição 10-1). A partir desta, foram  realizadas as diluições 

decimais e seriadas em água peptonada a 0,1%, até 10-10 na coalhada e até 10-3 nas 

massas filadas. 

A análise de L. monocytogenes e do M. fortuitum  seguiu o mesmo método descrito 

no item análise microbiológica do leite (3.2.4.1 e 3.2.4.2). O resultado de L. 

monocytogenes foi expresso em NMP/g e do M. fortuitum, em UFC/g. 

 

 

4.3.3 Medidas de Segurança Durante a Fabricação da Mozzarella Contaminada 

 

 

Duas pessoas foram responsáveis pela fabricação do queijo, no laboratório. Não 

houve saída ou entrada de outras pessoas no recinto, até finalizar o processo. 

Ao ficarem prontas, a massa da coalhada e a massa filada foram pesadas em sacos 

de stomacher e imediatamente entregues, pela porta do laboratório, para a análise 

microbiológica. 

Durante toda a fabricação, foram usados os seguintes EPIs: avental de mangas 

compridas com fechamento atrás, touca, luvas e máscara air safety, todos 
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descartáveis, além de calças compridas e botas de borracha. Após o uso, todo o 

material descartável foi acondicionado em sacos plásticos autoclaváveis e, no final 

das atividades, foram autoclavados e colocados no lixo em sacos brancos. As botas, 

meias e calças, foram lavadas com água sanitária (2,5% de hipoclorito de sódio) 

diluída 1:10 v/v. 

Todos os utensílios empregados na fabricação, exceto alumínios, e os resíduos da 

fabricação, bem como o soro e as sobras de massa, sofreram uma desinfecção 

química com água sanitária (1:2 v/v), overnight, antes da desinfecção física em 

autoclave (121ºC/15min.). Essa diluição foi empregada porque Pinheiro (2001) 

mostrou que, embora a uma solução de água sanitária (2,5% de cloro) a 1:10(v/v) 

seja eficiente contra M. avium, a presença de matéria orgânica reduz sua eficácia 

bactericida. Nos alumínios foi empregado Lysoform (1:10 v/v).  

O ambiente foi fumigado com formol (permanganato de potássio acrescido de 

lisoform) e o laboratório permaneceu fechado por 24 horas. Todo o material a ser 

submetido à desinfecção física permaneceu fechado nesse laboratório até o 

momento da autoclavagem. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Todas as repetições de pasteurização mostraram-se com resultado enzimático em 

concordância com os parâmetros oficiais, ou seja, fosfatase alcalina negativa e 

peroxidase positiva. 

O leite cru resultou negativo para ambos os gêneros Listeria spp e Mycobacterium 

spp e o teor de gordura foi de 6,0%. 

As tabelas 1 e 2 apresentam os resultados quantitativos da redução dos agentes, 

respectivamente, frente à pasteurização lenta e a filagem. 

Nota-se na tabela 1, que houve uma grande redução da Listeria durante o 

aquecimento do leite, em média de 3,7 ciclos logarítmicos, e durante o tratamento 

propriamente dito (65ºC/30min.) houve uma redução de 2,6 ciclos. Já com relação 

ao Mycobacterium, o aquecimento ocasionou uma redução de 0,9 ciclo logarítmico 

enquanto a pasteurização reduziu 3,1 ciclos. 

Considerando o efeito do processo térmico como a somatória das taxas de 

mortalidade durante aquecimento e tratamento propriamente dito, a pasteurização 

lenta em banho-maria foi capaz de determinar uma redução de 6,0 ciclos 

logarítmicos, em média, da Listeria sp, e 4,0 ciclos do Mycobacterium sp. 

Há pouca informação disponível sobre a resistência desses agentes à esses 

tratamentos térmicos, especialmente em leite de búfala. 

MacDonald e Sutherland (1993) investigaram a sobrevivência de 3 cepas Listeria 

monocitogenes em leites de vaca, cabra e ovelha com variados níveis de gordura, 

tratados termicamente. Os resultados mostraram uma redução de 4 a 5 ciclos 

logarítmicos quando os leites eram tratados a 65ºC/30minutos (partindo de uma 

contaminação inicial igual a 107UFC/mL), considerando teores de gordura de 7 a 

10%. 
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Ao contrário do que registrado nesta pesquisa, Grant, Ball e Rowe (1996) não 

observaram sobreviventes de M. bovis ou M. fortuitum quando submetidos à 

pasteurização (63°C/30 minutes), empregando uma contaminação inicial semelhante 

(107 CFU/mL). 

Nishimoto (2006) obteve reduções de M. fortuitum em leite integral de vaca 

submetido à 65ºC/30minutos na ordem de 3,3 a 4,4 ciclos logarítmicos e Starikoff 

(2006), em trabalho semelhante realizado em leite integral de cabra, obteve 

reduções de 3,7 a 5,0 ciclos. Nesses trabalhos, a redução durante o aquecimento do 

leite, foi de 0,3 ciclos no leite de cabra e de 2,0 no leite de vaca. 

Harrington e Karlson (1965) estudaram a inativação de vários tipos de 

Mycobacterium pela pasteurização, em leite desnatado. Os resultados mostraram 

que certas cepas foram totalmente inativadas (M. bovis, M. tuberculosis, M. 

fortuitum, M. avium, entre outras), mas que um pequeno número de algumas cepas 

de micobactérias não classificadas sobreviveram à pasteurização lenta e, menos 

freqüentemente, ao processo rápido de pasteurização. 

Paolicchi (200_) relata que a pasteurização a 63ºC/30 minutos diminui a viabilidade 

de Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis em 5 ciclos logarítmicos em 

alguns estudos, mas que em outros a redução é de apenas 2 ciclos.  

Considerando a máxima contaminação natural do leite por M. bovis, que segundo 

Ball (1943) é de 104UFC/mL, e por Listeria monocytogenes, que segundo Bemrah et 

al. (1998) é de 103 a 106 UFC/mL, poderia se dizer que tanto a pasteurização do leite 

de búfala quanto a filagem da mozzarella de búfala seriam capazes de reduzir a 

contaminação à níveis não detectáveis dos dois agentes. 

Pesquisando grupos de bactérias de interesse higiênico-sanitário à alguns 

tratamentos térmicos realizados por fábricas de queijos (60ºC/10min. e 63ºC/20min.) 

Ambrosili, em 1991, obteve redução de cerca de 2 ciclos logarítmicos de 

Staphylococcus em cada. 
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Tabela 1 - Resultado da enumeração de Listeria monocytogenes e Mycobacterium fortuitum             
em leite integral de búfala experimentalmente contaminado submetido à 
pasteurização lenta em banho-maria (65ºC/30minutos) - São Paulo - ago 2008 

 
Listeria monocytogenes 

(log NMP/mL)  
Mycobaterium fortuitum 

(log UFC/mL) Processo/repetição Leite 
controle leite T0* leite T30** Leite 

controle leite T0 leite T30 

Pasteurização 1 3,0 0,0*** 5,4 3,3 
Pasteurização 2 3,0 0,7 6,2 3,4 
Pasteurização 3 2,6 1,4 7,9 3,9 
Pasteurização 4 3,0 0,7 7,9 4,1 
Pasteurização 5 

6,6 

3,0 0,0 

7,7 

6,4 4,0 
Média - 2,9 0,6 - 6,8 3,7 

* quando o leite chegou a 65ºC 
** fim da pasteurização 
*** indica que a contaminação estava abaixo do limite de quantificação da técnica empregada, ou seja 
<0,3NMP/mL. 
 

Quanto à filagem, a tabela 2 revela que houve inativação completa do inóculo de 

Listeria em 4 das 5 repetições realizadas e em 3 repetições, de Mycobacterium, que 

somado aos valores médios de redução da carga microbiana (8,37 ciclos 

logarítmicos para Listeria sp e 6,3 ciclos para Mycobacterium sp) revela que a 

filagem é mais eficiente que a pasteurização na redução desses agentes. 

Aos dois tratamentos térmicos o Mycobacterium sp mostrou-se mais resistente que a 

Listeria sp, conforme esperado. 

O comportamento de uma mistura de 4 cepas de Listeria monocytogenes foi 

estudado durante a produção tradicional de mozzarella de búfala por Villani et al. 

(1996). Os autores registraram uma redução de cerca de 2 ciclos logarítmicos após 

a filagem em água quente (95ºC). Esse grau de redução está muito abaixo do que 

foi encontrado na presente pesquisa. Aqueles autores ressaltam que a filagem 

apresenta um perfil de tempo/temperatura irregular, não eliminando completamente 

o agente.  

Estudando o efeito da filagem da mozzarella na redução de Salmonella javiana 

inoculada no leite (104, 105 e 106 UFC/mL), Eckner et al. (1990) concluíram que o 

processo foi capaz de eliminar toda a população presente e que a pasteurização foi 

capaz de reduzir o agente em níveis superiores a 9 ciclos logarítmicos. 



 
41 

 

Ramos e Silva (1997) mostrou que a filagem da mozzarella de búfala foi capaz de 

reduzir a carga de Staphylococcus na ordem de 99,88%, que significa 

aproximadamente 3 ciclos logarítmicos. 

Ramos e Silva et al. (1999) pesquisaram o efeito microbiocida da filagem na 

fabricação de mozzarella de búfala a partir de leite cru, em condições naturais de 

produção, e concluíram que o potencial microbiocida da filagem, somado aos 

resultados da análise das enzimas fosfatase alcalina e peroxidase na massa filada, 

sugerem que a eficiência desse tratamento é comparável à pasteurização do leite. 

Após a filagem, reduções de cerca de 5, 2 e 4 ciclos logarítmicos, respectivamente 

de Salmonella thyphimurium, Staphylococcus aureus e Escherichia coli, foram 

reportadas por Caserio et al. (1977). Segundo os autores, a filagem em água quente 

não deve ser um substituto para a pasteurização devido à existência de várias 

variáveis que tornam os resultados da filagem desiguais. 

Esse fato foi registrado na presente pesquisa, quando se observa que, mesmo 

fixada variáveis importantes como característica do leite, ponto da de maturidade da 

coalhada, carga microbiana inicial e temperatura da água, ainda em dois processos 

houve inativação sensivelmente menor (4,72 e 2,3 log de UFC/g de Mycobacterium) 

quando comparada com as outras 3 repetições. Uma possível explicação para o 

fato, é que a relação volume de água adicionada e volume de massa tratada não 

tenha sido igual nas repetições e/ou o tempo de contato da água com a massa. 

Tabela 2 - Resultado da enumeração de Listeria monocytogenes e Mycobacterium fortuitum 
na coalhada e na massa filada de mozzarella elaborada com leite cru integral de 
búfala - São Paulo - ago 2008 

 
Listeria monocytogenes 

(log NMP/g)  
Mycobaterium fortuitum 

(log UFC/g) Processo/repetição 
coalhada massa filada coalhada massa filada 

Filagem 1 0,0* 0,0* 
Filagem 2 0,0 4,72 
Filagem 3 0,15 2,3 
Filagem 4 0,0 0,0 
Filagem 5 

8,4 

0,0 

7,7 

0,0 
Média - 0,03 - 1,4 

* indica que a contaminação estava abaixo do limite de quantificação da técnica empregada, ou seja 
<3,0NMP/g e <5,0x101UFC/g.  
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Os resultados mostram que, segundo as condições desse experimento, seria segura 

a fabricação de mozzarella a partir de leite cru, se o rebanho fosse proveniente de 

área indene para as principais zoonoses e se fossem atendidas as regras das Boas 

Práticas de Fabricação, com especial atenção à não ocorrência de contaminação 

cruzada entre as etapas antes e depois da filagem. 
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6 CONCLUSÃO 
 

 

Nas condições dessa pesquisa, a filagem da mozzarella foi mais eficiente que a 

pasteurização do leite na redução do inóculo de Listeria monocytogenes e 

Mycobacterium fortuitum em cerca de 2 logaritmos de cada agente. 
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APÊNDICES 

 
 

 

APÊNDICE A - Projeto piloto de padronização do meio Lowënstein-Jensen 
modificado 

 

 

Objetivo 

 

 

Testar a eficiência de três formulações de Lowënstein-Jensen contendo antibióticos 

para inibir o crescimento de da microbiota de queijo frescal de búfala, permitindo o 

crescimento do Mycobacterium fortuitum: 

 

 

Material e Métodos 

 

 

Um queijo frescal de leite de búfala foi homogeneizado com salina peptonada a 

0,1% (25g:225mL) e realizada diluição decimal e seriada até 10-4. Cada diluição, 0,1 

mL, foi semeada em triplicata em placas contendo cada um dos meios testados (e 

incubados a 37ºC/7dias), descritos a seguir. A triplicata foi constituída por: a) 

antibiótico aplicado na superfície do meio já preparado; b) antibiótico previamente 

incluído ao meio, antes da coagulação, e c) meio sem antibiótico. 



 
55 

 

Fórmula 1: antibióticos propostos por Donaghy et al. (2003) para inibir lactobacilos 

em pesquisa de M. avium subsp. paratuberculosis, exceto a azlocilina porque esse 

antibiótico não foi encontrado: ácido nalidíxico 60µg/mL; anfoterricina B 5µg/mL; 

polimixina B 50U/mL; trimetoprim 5µg/mL. 

Fórmula 2: antibióticos propostos por Knigth et al. (1983) para inibir contaminantes 

de trato respiratório em pesquisa de Pasteurella multocida: clindamicina 5mg/L; 

gentamicina 0,75 mg/L; telutito de potássio 2.5 mg/L; anfoterricina B  5mg/L 

Fórmula 3: antibióticos propostos por Donaghy et al. (2003) adicionado de Telurito 

de Potássio, que está presente no meio usado por Knigth et al. (1983) e tem bom 

efeito seletivo no meio Baird Parker, para pesquisa de Staphylococcus spp, inclusive 

quando se analisa queijos: ácido nalidíxico 60µg/mL; anfoterricina B 5µg/mL; 

polimixina B 50U/mL; trimetoprim 5µg/mL e telurito de potássio 0,25x10-5 µg/mL 

Para avaliar se o meio inibia o crescimento do M. fortuitum, cada meio foi semeado 

com uma alçada de uma suspensão do agente em salina (controle positivo).  

Os resultados obtidos na inibição da microbiota do queijo comparando as três 

formulações do meio Lowënstein-Jensen estão descritos a seguir na tabela 3. 

Tabela 3 – Resultados que mostram a eficiência das três formulações de Lowënstein-
Jensen modificado contendo antibióticos para inibir o crescimento de da 
microbiota de queijo frescal de búfala - São Paulo- jun. 2008. 

†*- crescimento entre 8 e 10 colônias;† †**- crescimento entre 20 e 40 colônias; † † †***- crescimento entre 100 e 
250 colônias; † † † †****- crescimento acima de 300 colônias; 0*****- não houve crescimento.OBS: O controle 
positivo de M. fortuitum cresceu na mesma proporção abundante em todas as diluições e fórmulas do meio. 

 

Fórmula 1 Fórmula 2 Fórmula 3 Meio 

 

Diluições 

Adicionado   
ao  meio 

Distribuído 
na superfície

Adicionado 
ao meio 

Distribuído 
na superfície

Adicionado 
ao meio 

Distribuído 
na superfície

10-1 † † †*** † † †*** †* †* † † †*** † †** 

10-2 4 colônias † † †*** †* †* † † † †**** † †** 

10-3 1 colônia † † †*** † †** † †** † † † †**** † †** 

10-4 0***** 0***** 0***** 0***** 0***** 0***** 
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Conclusão  

 

 

As fórmulas 1 e 3 foram capazes de impedir o crescimento da microbiota do queijo e 

permitir o crescimento de M. fortuitum. 

A adição do antibiótico ao meio, antes da coagulação, mostrou-se aparentemente 

mais eficiente na inibição da microbiota do queijo. 
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APÊNDICE B - Projeto piloto para teste de quantificação do M. fortuitum no meio 
com antibiótico 

 

 

Objetivo 

 

 

Testar desempenho das fórmulas 1 e 3, com antibiótico adicionado ao meio antes da 

coagulação, na quantificação de M. fortuitum comparado ao meio tradicional. 

 

Material e Métodos 

 

O inóculo padronizado (como o empregado no projeto) de M. fortuitum foi diluído 

com salina peptonada a 0,1% e realizada diluição decimal seriada até 10-7. Cada 

diluição, 0,1 mL, foi semeada em duplicata dos meio preparado com antibióticos e 

duplicata do meio sem antibiótico (controle positivo) e as placas incubadas a 

37ºC/7dias. 

 

Resultados 

 

Os resultados (Tabela 4) mostram que não houve diferença na quantificação do 

agente nos 3 meios estudados.  
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Tabela 4 - Média das UFC/mL de Mycobacterium fortuitum semeado em Lowënstein-Jensen 
modificado (2 fórmulas) e tradicional. São Paulo, jun. 2008 

Meio 
Diluição 

Tradicional  Fórmula 1 Fórmula 3 

10-5 282 307 267 

10-6 29 15 16 

10-7 3 3 4 

 

Conclusão 

 

Os 3 meios mostraram a mesma eficiência na quantificação do Mycobacterium 

fortuitum. 

Assim, escolheu-se a fórmula 1, para ser empregada no projeto, por ser mais fácil e 

barata que a 3, já que não tem adição de Telurito de Potássio. 




