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RESUMO 
Os lactobacilos são considerados importantes probióticos com ação inibitória. 

Dada a importância do controle dos psicrotróficos no leite cru resfriado este trabalho 
teve como objetivo avaliar a inibição de Pseudomonas fluorescens e P. putida, 
isoladas de leite cru, por Lactobacillus rhamnosus (Lyofast LRB) em leite após 
refrigeração. P. fluorescens e P. Putida foram isoladas e identificadas por PCR de 
amostras de leite cru refrigerado, ativadas em Caldo Soja Tripticaseína (30°C/ 48 
horas) e a população foi determinada em PCA (30°C 24 horas). Lactobacillus 
rhamnosus (Lyofast LRB) foram ativados em leite UHT até obter população de 8 log 
UFC/mL. Isolou-se as colônias em Agar MRS (37°C/48 horas) e posteriormente 
inoculou-se em Caldo MRS (30°C/24 horas) para uso nos ensaios. Para o 
experimento foram realizados dois ensaios. O primeiro foi com amostras de leite 
estéril reconstituído 12% contendo L. rhamnosus (LLR) e P. fluorescens  (6 log/ 
UFC/mL estocadas a 21°C por 72 horas). O objetivo foi verificar, através da pré 
ativação de diferentes populações de lactobacilos (4, 6 e 8 log UFC/mL) sob 
temperaturas variadas (72 horas a 10° C, 21° C, 30° C e 37°C), a melhor condição 
para produção de compostos com capacidade antimicrobiana. Assim, os inóculos do 
experimento contendo L. rhamnosus (Lyofast LR B) e P. fluorescens, foram 
armazenadas 10°C por 48 horas (T48) e as populações e pH acompanhadas por 24 
(T72) e 48 (T96) horas (10°C). Na temperatura de ativação de 21°C houve redução 
de média de 1ciclo log de P. fluorescens em todos as populações de L. rhamnosus 
(Lyofast LRB) (4, 6 e 8log UFC/mL). Neste ensaio os valores de pH foram menores 
que os obtidos nas temperaturas de 30 e 37°C, e a população de L. rhamnosus 
(Lyofast LRB) manteve-se estável durante o armazenamento. Desta forma optou-se 
por definir 21°C como temperatura de pré ativação de LLR para desenvolvimento do 
Ensaio 2. No Ensaio 2 utilizou-se o mesmo protocolo do Ensaio 1 porém com LLR 
com 4log UFC/mL, pré ativado a 21°C e pseudomonas com 2, 4, 6 log UFC/mL para 
preparo das amostras.  O mesmo ensaio também foi realizado para P. putida. Para 
verificação e identificação das substâncias com capacidade inibitória produzida por 
L. rhamnosus (Lyofast LR B) realizou-se o método de Agar-Spot-Test. A interação 
entre o LLR e o tempo influenciou significativamente as contagens de P. fluorescens 
com população inicial de 2log UFC/ mL, com redução de 2 ciclos logarítmicos, em 
relação ao controle, em T72 e de 3 ciclos logaritmos em T96 com pH final de 6,39. A 
interação entre LLR e o tempo de armazenamento influenciou significativamente as 
contagens do inoculo inicia de 2 log UFC/mL de P. putida com redução de 1 ciclo 
logarítmico em relação ao controle do tempo T48 do experimento. Os valores de pH 
não apresentaram diferenças em relação ao controle. A inibição de P. fluorescens e  
P. putida foi proveniente da presença de ácidos formados por L. rhamnosus (Lyofast 
LRB). O uso Lactobacillus rhamnosus (Lyofast LRB) para controle de P.fluorescens 
e P. putida em leite pode ser efetivo ao longo do tempo de estocagem, quando 
aplicado em matérias primas de qualidade. A temperatura ideal para a ativação da 
cepa de L. rhamnosus (Lyofast LRB) e a produção de compostos inibitórios foi a 
21°C.  

Palavras-chave: Ácidos orgânicos. Bactérias ácido láticas. Psicrotróficos. 
Bioconservantes. 
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ABSTRACT 

 
Lactobacilli are important probiotics with inhibitory action.Given the importance of the 
control of psicrotróficos in raw milk cold this work aimed to evaluate the inhibition of 
Pseudomonas fluorescens and p. putida, isolated from raw milk, Lactobacillus 
rhamnosus (Lyofast LRB) in milk after cooling. P. fluorescens and P. putida were 
isolated and identified by PCR of cooled raw milk samples, activated in Tripticaseína 
Soy Broth (30° C/48 hours) and the population was determined in PCA (30° C /24 
hours). Lactobacillus rhamnosus (Lyofast LRB) were activated in UHT milk until the 
population of log 8 cfu/mL. Isolated colonies on Agar MRS (37° C/48 hours) and 
subsequently inoculated in MRS Broth (30° C/24hs) for use in the tests. The two 
tests were performed. The first one was with sterile milk reconstituted samples 12% 
containing L. rhamnosus (LLR) and p. fluorescens (6/log cfu/mL stored at 21° C for 
72 hours). The objective was to verify, through the pre activation of different 
populations of Lactobacilli (4, 6 and 8 log cfu/mL) under varying temperatures (72 
hours at 10° C 21° C, 30° C and 37° C), the best condition for the production of 
compounds with antimicrobial capacity. Thus, the experiment's Inoculants containing 
L. rhamnosus (LR Lyofast B) and P. fluorescens were stored 10° C for 48 hours 
(T48) and populations and pH accompanied by 24 (T72) and 48 (T96) hours (10° C). 
Activation temperature 21° C reduction in average log 1ciclo of P. fluorescens in all 
populations of L. rhamnosus (Lyofast LRB) (4, 6, and 8 log cfu/mL). In this test the 
pH values were lower than those obtained in temperatures of 30 and 37° C, and the 
population of L. rhamnosus (Lyofast LRB) remained stable during storage. Thus were 
decided to define 21° C as pre activation temperature of LLR to Test Development 2. 
The second test was the same as Test Protocol 1 with LLR with 4log cfu/mL, pre 
activated the 21° C with 2, 4 6 log cfu pseudomonas /mL for preparing the samples. 
The test was also carried out in P. putida. For verification and identification of 
substances with inhibitory capacity produced by L. rhamnosus (Lyofast LR B) the 
method of Agar-Spot-Test. The interaction between the LLR and the time significantly 
influenced scores of P. fluorescens with initial population of 2log cfu/mL, with a 
reduction of 2 log cycles, relative to the control, in T72 and 3 in logarithms T96 cycles 
with end pH of 6.39. The interaction between the storage time and LLR influenced 
significantly the counts of  P. putida with to 2 log cfu/mL, obtaining 1 logarithmic cycle 
reduction in relation to the weather control experiment T48 . The pH did not show 
differences in relation to the control. The inhibition of P. fluorescens and P. putida 
was from the presence of acids formed by L rhamnosus (Lyofast LRB). Using 
Lactobacillus rhamnosus (Lyofast LRB) for control of P. fluorescens and P. putida in 
milk can be effective over time of storage, when applied in quality raw materials. The 
ideal temperature for the activation of the strain of L. rhamnosus (Lyofast LRB) and 
the production of inhibitory compounds was 21°C 
 
Keywords: Organic acids. Lactic acid bacteria. Psychotrophs. Bioconservatives 
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1 INTRODUÇÃO 

O leite é um produto de grande importância na alimentação da população 

brasileira e seu consumo estende-se a todas as faixas etárias. O Brasil possui um 

grande potencial de crescimento para produção leiteira, mas a qualidade deficiente 

do leite produzido no Brasil reduz investimentos e impossibilita um crescimento 

adequado. A qualidade do leite é medida principalmente pelas características 

microbiológicas. 

A implementação da Instrução Normativa 51 em 2002 buscou orientar as 

unidades produtoras e estabelecer um padrão de qualidade para o leite produzido no 

Brasil. Um ponto importante nesta normativa foi a implementação da estocagem do 

leite cru sob refrigeração na fonte de produção, após a ordenha. 

Com esta mudança a população de micro-organismos mesófilos no leite foi 

reduzida, mas proporcionou o desenvolvimento dos psicrotróficos. Os psicrotróficos 

estão presentes no leite cru e são provenientes do meio ambiente, água e 

equipamentos, estes micro-organismos apresentam altas taxas de multiplicação em 

temperaturas de refrigeração inferiores a 7°C, independente da temperatura ótima 

de multiplicação. Dentre as bactérias psicrotróficas o gênero Pseudomonas spp. é 

descrito como o de maior incidência, tratam-se de micro-organismos ambientais e 

geralmente contaminam o leite através da água usada para higienização de 

equipamentos e utensílios. 

Os tratamentos térmicos realizados no leite eliminam os psicrotróficos, mas 

estes micro-organismos, quando em taxas elevadas, produzem enzimas com ação 

lipolítica e proteolítica que são termorresistentes. Estas lipases e proteases 

secretadas provocam alterações sensoriais no leite e consequentes problemas 

tecnológicos nos produtos lácteos industrializados ao longo do armazenamento. 

Para a indústria beneficiadora o controle destes micro-organismos representa ganho 

na qualidade e consequente aumento na vida de prateleira. Apesar da importância 

do controle dos psicrotróficos para indústria, a legislação brasileira vigente não 

contempla limites para estas bactérias. 

O controle biológico de micro-organismos patógenos e deteriorantes vem 

sendo objeto de estudo de vários pesquisadores. Os probióticos, dentre eles as 

bactérias ácido láticas (BAL), além de propiciarem benefícios ao consumidor, podem 

atuar como biocontroladores. As BAL tem a capacidade de produzirem substancias 
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que inibem a multiplicação de outros micro-organismos, inclusive patógenos. Esta 

ação se da através da eliminação do número de células indesejáveis pela produção 

de compostos com atividade antimicrobiana ou por competição de nutrientes.  

Frente à importância do controle dos psicrotróficos no leite cru refrigerado 

durante o armazenamento e a possibilidade de uso de um inibidor natural, torna-se 

importante avaliar a capacidade inibitória de bactérias ácido láticas sobre 

psicrotróficos, assim como definir as melhores condições para efetiva atuação. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 PRODUÇÃO DE LEITE NO BRASIL 

Entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha 

completa e ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas 

e descansadas. O leite de outros animais deve denominar-se segundo a espécie de 

que proceda (BRASIL, 2011). Conforme Zeni, et al. (2013) o leite, por ser 

considerado um alimento completo em nutrientes e de fácil acesso, é um excelente 

alimento para o homem e um meio de cultura para a maioria dos micro-organismos 

encontrados na natureza. 

Nos três primeiros trimestres de 2016 as indústrias de produtos lácteos brasileiras 

processaram cerca de 16,8 bilhões de litros de leite cru refrigerado segundo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016). Apesar da alta produção, o 

problema da baixa qualidade do leite cru produzido é conhecido nacionalmente e 

trazem como consequência produtos beneficiados de qualidade insatisfatória. A 

garantia da qualidade envolve toda cadeia de produção do leite cru e as várias 

etapas de produção, desde a ordenha até a chegada à indústria beneficiadora 

(ARCURI et al., 2006; NERO; VIÇOSA; PEREIRA, 2009; WALSTRA, WOUTERS; 

GEURTS, 2006). 

A importância econômica desta matéria prima e a realidade de uma deficiente 

qualidade do leite produzido no Brasil trouxe a necessidade de melhorias na 

qualidade de produção e armazenamento. Para de atender estes pontos o Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) iniciou na década de 1990 

algumas discussões nacionais para melhorar a qualidade do leite e seus derivados 

(ARCURI et al., 2006; NERO; VIÇOSA; PEREIRA, 2009). 

 

 

2.2 REGULAMENTAÇÃO PARA LEITE CRU REFRIGERADO 

A implementação destes estudos veio através da Instrução Normativa 51 em 

2002, que reúne normas de produção, identidade e qualidade do leite pasteurizado e 

cru refrigerado, além de descrever a prática da estocagem do leite cru refrigerado na 
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fonte de produção (BRASIL, 2002). Esta normativa entrou em vigor em 2005, e 

trouxe avanços em termos de qualidade com a regulamentação dos parâmetros de 

contagem de mesófilos e de células somáticas.  

Em 2011 a legislação brasileira, através da Instrução Normativa 62, aprovou o 

regulamento técnico de identidade e qualidade do leite cru refrigerado, sendo 

estabelecidos requisitos mínimos de qualidade além de limites físico-químicos e 

microbiológicos que este produto deve atender. A Normativa indica que após a 

ordenha o leite deve ser resfriado e armazenado em tanques por expansão direta 

onde a temperatura deve ser igual ou inferior a 4oC ou em tanques de imersão de 

latão em água gelada com temperatura igual ou inferior a 7oC, em até 3 horas após 

a ordenha. O tempo transcorrido entre a ordenha inicial e seu recebimento no 

estabelecimento beneficiador deve ser no máximo de 48 horas, sendo 

recomendando como ideal um período de tempo não superior a 24 horas. O 

transporte deve ser em caminhões isotérmicos respeitando a temperatura máxima 

de 10°C ou inferior, na chegada ao estabelecimento beneficiador (BRASIL, 2011). 

O uso de refrigeração para armazenamento do leite cru reduziu os prejuízos 

por deterioração pela atividade acidificante das bactérias mesófilas. Porém, em 

razão do tempo prolongado de permanência do leite cru em temperatura de 

refrigeração, há o favorecimento para o desenvolvimento de psicrotróficos. 

Atualmente no Brasil, a quantidade de micro-organismos permitidos no leite usa 

como referência os aeróbios mesofilos, não havendo padrões para os psicrotróficos 

(BELOTI, 2015). O número inicial de micro-organismos no substrato é tão importante 

quanto o tempo ou temperatura de armazenamento para a multiplicação bacteriana, 

indicando que a qualidade microbiológica do leite é proporcional ao padrão de 

higiene do leite (SANTANA et al., 2004; PINTO; MARTINS; VANETTI, 2006; ZENI et 

al., 2013).  

Vários trabalhos apontam que em leites com contagens elevadas de 

mesófilos, 2 a 60 milhões de aeróbios mesofilos/mL de leite, a população de 

psicrotróficos aumenta proporcionalmente até ultrapassar a de aeróbios mesófilos.  

Por outro lado em populações com baixas contagens de aeróbios mesófilos, 

população de bactérias psicrotróficas é também reduzida, não ultrapassando 10% 

da de mesófilos, mostrando assim que a maioria das bactérias contaminantes do 

leite possui capacidade psicrotróficas (SANTANA et al., 2004; MATOS et al., 2010; 

SILVA et al., 2011; BELOTI, 2015). De acordo com Arcuri et al. (2008) para a 
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indústria de produtos lácteos a contagem baixa de micro-organismos psicrotróficos 

no leite é imprescindível para a qualidade do produto final, pois a atividade 

metabólica desses micro-organismos resulta em alterações bioquímicas nos 

constituintes do leite que limitam a vida de prateleira. As bactérias psicrotróficas, 

quando em condições ideais, produzem enzimas termorresistentes que mesmo após 

a pasteurização e o tratamento Ultra High Temperature (UHT), continuam causando 

alterações no leite (ZENI et al., 2013). 

 

2.3 MICRO-ORGANISMOS PSICROTRÓFICOS NO LEITE CRU  

As bactérias psicrotróficas são aquelas que apresentam altas taxas de 

multiplicação em temperaturas de refrigeração, 7°C ou menos, independente da 

temperatura ótima de multiplicação (ZACHAROV; HALPERN, 2007). A maioria 

destas bactérias são aeróbias mesófilas, ao serem submetidas a temperaturas de 

refrigeração ativam um metabolismo alternativo (BELOTI, 2015). Os psicrotróficos 

não constituem um grupo taxonômico específico de micro-organismos. Os 

psicrotróficos são representados por bactérias Gram positivas e Gram negativas. Os 

principais gêneros isolados no leite são: Pseudomonas, Aeromonas, Serratia, 

Alcaligenes, Flavobacterium, Bacillus, Clostridium, Crynebacterium, Microbacterium, 

Streptococcus, Listeria e Yersinia (SUHREN, 1989; MUIR, 1996). 

As bactérias psicrotróficas presentes no leite cru são provenientes do meio 

ambiente, equipamentos de ordenha, tanques de expansão e água residual em 

latões, juntamente com a má higienização dos tetos, sendo importantes fontes na 

contaminação do leite cru. Ambientes úmidos, como locais de permanência de 

animais, instalações de ordenha e indústria, também favorecem o crescimento 

destes micro-organismos (SANTANA et al., 2001; BELOTI, 2015).   

No leite cru os psicrotróficos representam menos de 10 % da microbiota total, 

quando em condições sanitárias adequadas. Porém em condições higiênicas não 

satisfatórias os micro-organismos psicrotróficos podem ultrapassar 75% (NIELSEN, 

2002). Pseudomonas são micro-organismos presentes no ambiente e a água é a 

principal fonte de contaminação do leite (BELOTI, 2015). Em estudo realizado por 

Arcuri et al. (2008) os resultados demonstraram que os grupo psicrotróficos inclui 

uma grande variedade de gêneros bacterianos, com predominância do gênero 
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Pseudomonas spp. (43%), sendo Pseudomonas fluorescens a espécie 

predominante (37,6%). Jaspe et al. (1993) indicaram que as Pseudomonas spp. 

como os psicrotróficos de maior frequência no leite cru refrigerado, sendo 

considerado um importante micro-organismo deteriorante nesta matéria prima.  

Stulova et al. (2010), também apontou o gênero Pseudomonas spp. como principal 

micro-organismo contaminante de leite cru refrigerado, sendo a Pseudomonas 

fluorescens a espécie de maior incidência. Em seu estudo Almeida (2014) analisou a 

frequência do gênero Pseudomonas spp. e da espécie P. fluorescens em leite cru 

refrigerado, como indicador de qualidade e da aplicação correta de boas práticas de 

ordenha. Os resultados foram contrários aos trabalhos até então apresentados, a 

porcentagem de Pseudomonas spp. foi de 17,93%, sendo a espécie P. fluorescens 

apenas 3,42% deste total, não constituindo assim a espécie predominante nas 

amostras analisadas.  

 As bactérias Gram-negativas, particularmente Pseudomonas spp., são 

citadas como os principais responsáveis pela deterioração de leite refrigerado. Em 

seu estudo Acuri et al. (2008) avaliaram a atividade lipolítica de P. fluorescens nas 

temperaturas de 4°C, 7°C, 10°C e 21°C, os autores concluíram que esta espécie 

possui atividade lipolítica em todas as temperaturas estudadas, sendo que a 

atividade proteolítica nestas temperaturas foi verificada, respectivamente, em 66%, 

74,5%, 88,3% e 95,7%. Cerca de 60,57% das Pseudomonas spp., apresentaram as 

duas atividades, proteólitica e lipólitica. Os três isolados identificados como P. putida 

foram proteolíticos e lipolíticos. Os autores concluíram que, embora, P. fluorescens 

esta comumente associada à deterioração de leite, outras espécies como P. putida, 

P. fragi e P. maltophila são também comuns (WIEDMANN, et al., 2000; ACURI et al., 

2008). 

Dogan e Boor (2003) observaram a diversidade genética e a produção de 

enzimas extracelulares por Pseudomonas spp. em amostras de leite cru e 

pasteurizado, a maioria dos isolados encontrados foram de P. fluorescens e P. 

putida, das cepas identificadas 51% foram protease positiva, 47% lecitinase positiva 

e 67% lipase positiva, as atividades, lipolíticas e proteolíticas, foram variadas entre 

as linhagens de Pseudomonas spp.. O gênero Pseudomonas spp. é citado como 

dominante por diversos autores, ultrapassando outras bactérias como Aeromonas, 

Listeria, Enterococus e gêneros da família Enterobacteriaceae, constituindo cerca de 

70% a 90% da microbiota psicrotrófica do leite cru (ARCURI et al., 2008; JONGHE et 
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al., 2010) sendo assim, é um dos gêneros mais utilizados para provar a capacidade 

de inibição das BAL (JASPE et al., 1993). As bactérias psicrotróficas são capazes de 

produzir enzimas extracelulares, sendo as lipases e proteases as mais importantes, 

considerando à deterioração do leite e de produtos lácteos (WALSTRA; WOUTERS; 

GEURTS, 2006). 

2.3.1 Enzimas psicrotróficas  

As enzimas produzidas pelas bactérias psicrotróficas são termorresistentes, 

após o processamento térmico do leite, um número expressivo de enzimas mantém-

se ativas e íntegras, tornando-se um problema para a manutenção da qualidade 

durante a estocagem do produto (MUIR, 1996; SANTOS; FONSECA, 2001; 

SANTOS et al., 2009; JONGHE et al., 2011). A produção enzimática de proteases, 

lipases e fosfolipases estão relacionadas com a temperatura de armazenamento, 

fase de multiplicação do micro-organismo, disponibilidade de oxigênio e composição 

do meio (NUÑEZ; NUÑEZ, 1983).  

Pinto, Martins e Vanetti (2006) compararam os dados disponíveis na literatura 

e concluíram que é imprudente a fabricação de produtos a partir do leite cru 

refrigerado com contagem de psicrotróficos superior a 106 UFC/mL, pois neste caso 

é grande a possibilidade da presença de enzimas degradativas extracelulares. Os 

autores também constataram que a população de psicrotróficos no leite cru 

refrigerado varia com o binômio tempo/temperatura e sua estocagem por períodos 

prolongados reflete negativamente na qualidade do produto final. 

Kumaresan, Annalvilli e Sivakumar (2007) avaliaram a deterioração do leite 

cru por psicrotróficos, assim como as atividades lipolítica e proteolítica destes micro-

organismos e concluíram que na temperatura de 2°C houve menor multiplicação 

bacteriana e menores atividades lipolítica e proteolítica quando comparado ao 

armazenamento a 4° e 7°C, determinando assim a temperatura de 2°C como 

protetora contra a multiplicação psicrotróficos. Em seu estudo Arcuri et al. (2008) 

isolaram, quantificaram e caracterizaram bactérias psicrotróficas contaminantes em 

leite cru refrigerado, sendo verificada a predominância do gênero Pseudomonas spp. 

Os resultados indicaram que 60.57% das Pseudomonas spp. apresentaram 

atividade lipolítica e proteolítica nas diferentes temperaturas estudadas. Pesquisa 

realizada por Stulova et al. (2010), mostrou o gênero Pseudomonas spp. como 
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principal micro-organismo contaminante de leite cru mantido sob refrigeração, sendo 

que Pseudomonas fluorescens a espécie de maior prevalência. 

 

Figura 1. Pseudomonas fluorescens 52A (a)  e Pseudomonas Putida A (b)   isoladas e 
identificadas por Pereira (2016). 

 

 

Fonte: do autor (2016). 

 

Pereira (2016) isolou e identificou cepas de P. fluorescens e P. putida em leite 

cru refrigerado (figura 1) e em seguida analisou a capacidade lipolítica de cepas de 

P. fluorescens e P. putida isoladas do leite cru refrigerado e incubadas nas 

temperaturas de 2°C, 4°C e 8°C durante a estocagem por 96 horas, o estudo 

apontou que o tempo máximo de estocagem, para evitar a ação das enzimas 

lipolíticas, deve ser de até 72 horas nas três temperaturas não ocorrendo um 

aumento significativo neste período. Os maiores índices de lipólise foram 

observados nos inóculos contendo P. fluorescens (106 UFC/mL), sendo que tempo 

de incubação influenciou sobre a lipólise a partir de 4°C. O quadro 1 apresenta os 

resultados obtidos pos Sorhaug e Stepaniak (1997), os autores relacionaram as 

principais alterações causadas nos derivados lácteos pela ação e acúmulo de 

enzimas extracelulares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 
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Quadro 1- Efeito do crescimento de psicrotróficos no leite cru antes do tratamento térmico sobre a 
qualidade dos produtos lácteos  
 

Produto 
Psicrotróficos em 

leite cru 
(log UFC/mL) 

Efeito sobre a qualidade 

Leite UHT  5,9  Geleificação após 20 semanas.  

Leite UHT  6,9-7,2  Geleificação após 2-10 semanas.  

Leite em pó  6,3-7,0  Estabilidade térmica reduzida, 

aumento da capacidade espumante 

em leite reconstituído.  

Leite 

pasteurizado  

5,5  Sabor inferior quando comparado com 

leite pasteurizado produzido com leite 

fresco.  

Queijos duros  6,5-7,5  Rancidez  

Queijos duros  7,5-8,3  Defeitos de sabor, especialmente 

rancidez e gosto de sabão; redução no 

rendimento do queijo.  

Queijo cottage  5,0-7,8  Correlação significativa entre a 

contagem de psicrotróficos no leite cru 

e sabor amargo no produto final.  

Manteiga  Não determinado  Desenvolvimento rápido de rancidez 

em manteiga proveniente de leite 

refrigerado comparado a manteiga 

fabricada com leite fresco.  

Iogurte  7,6-7,8  Gosto amargo, sujo ou de fruta, em 

função da microbiota específica.  

Fonte: Adaptado de Sorhaug e Stepaniak (1997). 

 

As alterações evidenciadas no leite ocorrem devido à degradação da gordura 

e proteínas. As lipases e proteases secretadas por essas bactérias provocam 

alterações sensoriais no leite e assim consequentes problemas tecnológicos nos 

produtos lácteos. A estabilidade do leite é uma das principais preocupações das 

indústrias de leite UHT, por limitar a vida de prateleira do produto (DATTA; DEETH, 

2001, WALSTRA; WOUTERS; GEURTS 2006, IZIDORO et al., 2013). Além dos 

defeitos sensoriais, outros problemas tecnológicos podem ocorrer devido à presença 
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destas enzimas.  

Frente a este problema tecnológico vários estudos sugerem formas de reduzir 

a população de bactérias psicrotróficas em leite cru e consequentemente as enzimas 

psicrotróficas. Viana et al. (2012) observaram que a adição de CO2 ao leite cru, 

causou efeito inibitório nos psicrotróficos reduzindo as proteases termorresistentes, 

aumentando a estabilidade do leite UHT durante o armazenamento. Champagne 

(1990) utilizou células de bactérias ácido láticas (BAL), imobilizadas em alginato de 

cálcio, para redução de psicrotróficos no leite cru, obtendo como resultado uma 

inibição de aproximadamente 50% destes micro-organismos. As BAL são bactérias 

Gram positivas e amplamente utilizadas como culturas starters em carnes e produtos 

lácteos fermentados, cerca de 400 espécies de BAL já foram identificadas. Um outro 

beneficio das BAL é a sua ação probiótica, estas bactérias colonizam o intestino 

humano, fermentam lactose e produzem ácidos tornando o ambiente adverso para 

micro-organismos indesejáveis (IVANOVA, et al. 2013; BELOTI, 2015).  

 

2.4 BACTÉRIAS PROBIOTICAS E A INIBIÇÃO MICROBIANA 

Probióticos são atualmente definidos como “micro-organismos vivos que, 

quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios a saúde do 

hospedeiro.” (HILL et al., 2014). Um dos mecanismos de atuação dos probióticos “in 

vivo” principalmente, é a eliminação do número de células viáveis através da 

produção de compostos com atividade antimicrobiana e a competição por nutrientes 

(FULLER, 1989; SAAD, 2006).  

Além da ação probiótica, as BAL têm ação sobre micro-organismos 

deteriorantes e patógenos. A inibição de deteriorantes em alimentos pode ser 

resultante da competição por nutrientes e/ou pela produção de compostos 

antimicrobianos como ácidos orgânicos, peróxido de hidrogênio, antibióticos e 

bacteriocinas, considerados como bioconservantes (SCHILLINGER; GEISEN; 

HOLZAPFEL, 1996; JAMUNA; JEEVARATNAM, 2004; PEREIRA; GÓMEZ, 2007; 

SARIKA; LIPTON; AISHWARYA, 2010). Este comportamento das BAL e os produtos 

obtidos tem grande importância para a conservação de alimentos. 

As BAL são normalmente encontradas em alimentos fermentados, a grande 

maioria não formam esporos e produzem ácido lático como o principal produto final 
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durante a fermentação, (AXELSSON, 2004; SAAD, 2006; PEREIRA; GÓMEZ, 2007; 

JOHN; NAMPOOTHIRI; PANDEY, 2007; EL-DAMERDASH, 2012) o gênero 

Lactobacillus spp. constitui um importante grupo de BAL, são de grande importância 

para uma alimentação saudável dos humanos e estão presente em diversas 

tecnologias na produção de alimentos (IVANOVA, et al. 2013).  

 

2.4.1 Substâncias inibidoras produzidas por BAL 

 

Com base na sua natureza de fermentação, as BAL são classificadas em 

homofermentativa e heterofermentativa. BAL caracterizadas como 

homofermentativas produzem um único produto, ácido lático, esta produção é 

realizada por um grande grupo de bactérias anaeróbias facultativas como 

estreptococos, lactotocos, pedicocos e alguns lactobacilos. As bactérias 

heterofermentativas além do ácido lático produzem o ácido acético, álcool etílico e 

dióxido de carbono (CO2), esta fermentação é realizada por algumas BAL, incluindo 

o gênero Leuconostoc e várias espécies de lactobacilos (GOMES; MALCATA, 1999; 

JOHN; NAMPOOTHIRI; PANDEY, 2007; BELOTI, 2015). O ácido acético inibe com 

maior intensidade as bactérias, bolores e leveduras do que o ácido lático. A inibição 

por ácidos tem como princípio o aumento da permeabilidade da membrana, o 

aumento de ânions no citoplasma reduz a síntese de macromoléculas e afeta o 

transporte através da membrana (BELOTI, 2015).  

As BAL são capazes de produzir o peróxido de hidrogênio (H2O2) na presença 

de oxigênio, o efeito bactericida atribuído ao peróxido de oxigênio se da ao seu 

poder oxidante sobre os lipídeos da membrana das bactérias. Outro efeito atribuído 

ao peróxido de hidrogênio é a redução de oxigênio no ambiente, durante o processo 

de produção do peróxido de hidrogênio pode ocorrer o consumo aumentado de 

oxigênio, criando assim um ambiente desfavorável para bactérias aeróbias (JASPE, 

et al., 1993. BELOTI, 2015).  

Shirai e Masson (2010) concluíram que o uso carbonatação é uma alternativa 

viável para aumentar a vida de prateleira do leite cru durante o armazenamento 

refrigerado. O dióxido de carbono (CO2) é produzido principalmente por BAL 

heterofermantativas, sua ação ocorre por criar um ambiente anaeróbio, as bactérias 

Gram negativas são as mais sensíveis ao uso de CO2 (BELOTI, 2015). 

Dentre todas as substancias com capacidade inibitória produzidas por BAL as 
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bacteriocinas são as de maior importância, devido ao seu potencial na conservação 

de alimentos. As bacteriocinas são compostos proteicos produzidos por bactérias 

que possuem atividade antimicrobiana, no geral, sua atividade é dirigida contra 

espécies Gram positivas, a ação contra bactérias Gram negativas geralmente está 

relacionada ao comprometimento da integridade da membrana externa (COTTER; 

HILL; ROSS, 2005; BELOTI, 2015). A Classificação das bacteriocinas é dada em 

três classes. A Classe I chamados de lantibióticos, ou seja, pequenos peptídeos que 

contém aminoácidos raros não encontrados na natureza. Classe II, é caracterizada 

por peptídeos pequenos termoestáveis e a Classe III, são grandes proteínas 

termoestáveis, atualmente existem poucos estudos sobre esta classe (BELOTI, 

2015). 

A nisina é um lantibiótico de Classe I produzida cepas de Lactococcus latis 

subsp. lactis, esta bacteriocina vem sendo usada em vários produtos na indústria de 

laticínios, sobretudo em queijos processados e produtos de queijo. A ação inibitória 

da nisina está ligada a inibição da síntese de componentes da parede celular das 

bactérias Gram positivas (GÁLVES et al., 2008; JOZALA et al., 2008; BELOTI, 

2015). As bacteriocinas produzidas por bactérias Gram positivas, em particular, por 

BAL possuem um amplo espectro inibitório na preservação de alimentos (GÁLVES 

et al., 2008). 

Chioda et al. (2007) avaliaram a atividade inibitória in vitro de cinco cepas de 

Lactobacillus acidophilus sobre Escherichia coli produtora toxina shiga (STEC). Os 

autores concluíram que as cepas de Lactobacillus acidophilus possuem alto 

potencial de aplicação na produção de alimentos pela sua habilidade de produzir 

compostos antimicrobianos e de promover a atividade antagonista contra patógenos 

como Escherichia coli, podendo assim ser empregadas como bioconservantes. 

Ogawa et al. (2001) observaram que Lactobacillus acidophilus YIT 0070 possui 

efeito inibitório sobre Escherichia coli (STEC) O157: H7, propondo que a inibição do 

crescimento e atividade bactericida de Lactobacillus acidophilus sobre Escherichia 

coli (STEC) ocorreu devido à produção de ácido lático e à consequente redução do 

pH. Os autores relataram que a competição promovida pelas bactérias ácido láticas 

é importante para a tecnologia de alimentos, estando diretamente relacionado com a 

capacidade de produzir e tolerar uma concentração elevada de ácido lático, 

permitindo assim inibição de outros micro-organismos e favorecendo a competição. 
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Han et al. (2007) analisaram e caracterizaram a bacteriocina Acidocin 1B 

produzida por Lactobacillus acidophilus GP1B. Os resultados apresentados mostram 

que a bacteriocina possui atividade inibidora contra uma variedade de BAL e 

agentes patogénicos, incluindo bactérias Gram negativas, como Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Shigella sonnei, e Yersinia enterocolitica, atuando sobre 

a parede celular destas bactérias. Acidocin 1B mostrou-se termorresistente, quando 

submetida a 95°C durante 60 minutos, manteve sua atividade estável por 10 dias de 

armazenamento a 4°C e cerca de 67% de sua atividade após 30 dias nesta mesma 

temperatura.  

Bacteriocinas de Classe II possuem um espectro de ação reduzido, entre os 

mais importantes estão a lacticina produzida por Lactococcus lactis e a sakacina 

produzida pelo Lactococcus sake. As de Classe III, ainda com poucos estudos, tem 

sido isoladas a partir do gênero Lactobacillus (BELOTI, 2015). Apesar de possuir 

propriedades promotoras à saúde e da produção. Lactobacillus rhamnosus pode ser 

encontrado em vários habitats, contudo, apenas alguns artigos foram publicados 

sobre bacteriocinas produzidas por esta estirpe (TODOROV; DICKS, 2005). 

 

2.4.1 Lactobacillus rhamnosus 

O gênero Lactobacillus spp foi descrito pela primeira vez por Moro em 1900. 

Lactobacillus rhamnosus fazem parte do chamado “Grupo Lactobacillus casei” e 

possuem importante valor comercial para a indústria alimentícia (FERRERO et al., 

1996; VÁSQUEZ et al., 2005). Sarika, Lipton e Aishwarya (2010) isolaram e 

caracterizaram Lactobacillus rhamnosus de casca de uva e observaram a 

estabilidade das bacteriocinas produzidas a diferentes temperaturas e valores de 

pH, assim como as melhores condições para produção deste composto. A cepa de 

Lactobacillus rhamnosus isolada foi caracterizada como Gram positiva, catalase 

negativa e não formadora de esporos. A linhagem foi denominada como 

Lactobacillus rhamnosus GP1. A bacteriocina produzida foi designada como GP1 

bacteriocina. Os autores concluíram que a produção da bacteriocina teve inicio após 

24 horas de incubação e o pico se deu em 72 horas, a temperatura de 30°C e pH 6,0  

foram considerados ideais para a máxima produção da bacteriocina. Todorov e 

Dicks (2005) avaliaram os efeitos dos nutrientes orgânicos, inorgânicos e o pH 
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médio sobre a produção destas duas bacteriocinas,  ST461BZ e ST462BZ, 

produzidas por linhagens de L. rhamnosus ST461BZ e ST462BZ isoladas de boza, 

bebida fermentada a base de cereais e açúcar.  Os autores concluíram a produção 

das bacteriocinas foi estimulada quando cultivada em meio com pH inicial de 6,5. A 

figura 02 mostra Lactobacillus rhamnosus em Agar DeMan-Rogosa-Sharpe (MRS). 

 

Figura 02. Lactobacillus rhamnosus em Agar DeMan-Rogosa-Sharpe (MRS) 

 

Fonte: do Autor (2016). 

 

Ao avaliar a atividade antifúngica de Lactobacillus rhamnosus sobre diversas 

cepas de Penicillium spp. em iogurte durante o armazenamento a 5°C pelo período 

de 30 dias, El-Damerdash (2012) observou uma clara inibição sobre o 

desenvolvimento dos fungos, concluindo que o uso deste micro-organismo seria 

uma opção para melhorar a segurança dos produtos fermentados. O autor atribui o 

efeito inibitório não somente a produção de bacteriocinas, mais também aos ácidos 

orgânicos e o peróxido de hidrogênio produzidos, em uma ação combinatória. 

Cichosz, Aljewicz e Nalepa (2014) observaram que o uso de Lactobacillus 

rhamnosus na produção de queijo curado não afetou os valores de pH do produto, 

mantendo-se estável durante todo o armazenamento.  

A atividade antimicrobiana é um critério importante para escolha de 

antagonistas naturais contra bactérias prejudiciais (GEORGIEVA et al., 2015). 

Martinez et al. (2013) salienta que devido ao fato de algumas bacteriocinas de 

afetarem, tanto culturas starters como bactérias láticas probióticas, deve-se ter 

atenção quanto a concentração e tipo de cepa utilizada, principalmente ao se tratar 
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de produtos fermentados, a fim de evitar que estas não sejam o alvo principal ao 

invés dos patógenos e ou deteriorantes. O avanço da biotecnologia e da tecnologia 

de alimentos, assim como busca de uma alimentação saudável e livre de 

conservantes e inibidores artificiais, vem motivando nos últimos anos pesquisas com 

micro-organismos para que além de propiciar benefícios a saúde, possam melhorar 

a qualidade dos alimentos. 
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3 OBJETIVOS 

Avaliar a inibição de Pseudomonas fluorescens e P. putida, isoladas de leite 

cru refrigerado, por Lactobacillus rhamnosus (Lyofast LRB) em leite após 

refrigeração. 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar as melhores condições de temperatura na qual observa-se a 

inibição ou redução do crescimento de Pseudomonas fluorescens e 

Pseudomonas putida em leite refrigerado 

 Verificar qual bioconservante produzido pelo Lactobacillus rhamnosus 

promove efeito inibitório sobre as bactérias psicrotróficas estudados. 
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ARTIGO 

EFEITO INIBITÓRIO DE Lactobacillus rhamnosus SOBRE Pseudomonas 

fluorescens e Pseudomonas putida ISOLADAS DE LEITE CRU REFRIGERADO 

 

Anna Laura D’Amico de ALCÂNTARA1, Elsa Helena Walter SANTANA2 

 

RESUMO 

Os lactobacilos são considerados importantes probióticos com ação inibitória. 
Dada a importância do controle dos psicrotróficos no leite cru resfriado este trabalho 
teve como objetivo avaliar a inibição de Pseudomonas fluorescens e P. putida, 
isoladas de leite cru, por Lactobacillus rhamnosus (Lyofast LRB) em leite após 
refrigeração. P. fluorescens e P. Putida foram isoladas e identificadas por PCR de 
amostras de leite cru refrigerado, ativadas em Caldo Soja Tripticaseína (30°C/ 48 
horas) e a população foi determinada em PCA (30°C 24 horas). Lactobacillus 
rhamnosus (Lyofast LRB) foram ativados em leite UHT até obter população de 8 log 
UFC/mL. Isolou-se as colônias em Agar MRS (37°C/48 horas) e posteriormente 
inoculou-se em Caldo MRS (30°C/24 horas) para uso nos ensaios. Para o 
experimento foram realizados dois ensaios. O primeiro foi com amostras de leite 
estéril reconstituído 12% contendo L. rhamnosus  (LLR) e P. fluorescens  (6 log/ 
UFC/mL estocadas a 21°C por 72 horas). O objetivo foi verificar, através da pré 
ativação de diferentes populações de lactobacilos (4, 6 e 8 log UFC/mL) sob 
temperaturas variadas (72 horas a 10° C, 21° C, 30° C e 37°C), a melhor condição 
para produção de compostos com capacidade antimicrobiana. Assim, os inóculos do 
experimento contendo L. rhamnosus (Lyofast LR B) e P. fluorescens, foram 
armazenadas 10°C por 48 horas (T48) e as populações e pH acompanhadas por 24 
(T72) e 48 (T96) horas (10°C). Na temperatura de ativação de 21°C houve redução 
de média de 1ciclo log de P. fluorescens em todos as populações de L. rhamnosus 
(Lyofast LRB) (4, 6 e 8log UFC/mL). Neste ensaio os valores de pH foram menores 
que os obtidos nas temperaturas de 30 e 37°C, e a população de L. rhamnosus 
(Lyofast LRB) manteve-se estável durante o armazenamento. Desta forma optou-se 
por definir 21°C como temperatura de pré ativação de LLR para desenvolvimento do 
Ensaio 2. No Ensaio 2 utilizou-se o mesmo protocolo do Ensaio 1 porém com LLR 
com 4log UFC/mL, pré ativado a 21°C e pseudomonas com 2, 4, 6 log UFC/mL para 
preparo das amostras.  O mesmo ensaio também foi realizado para P. putida. Para 
verificação e identificação das substâncias com capacidade inibitória produzida por 
L. rhamnosus (Lyofast LR B) realizou-se o método de Agar-Spot-Test. A interação 
entre o LLR e o tempo influenciou significativamente as contagens de P. fluorescens 
com população inicial de 2log UFC/ mL , com redução de 2 ciclos logarítmicos, em 
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relação ao controle, em T72 e de 3 ciclos logaritmos em T96 com pH final de 6,39. A 
interação entre LLR e o tempo de armazenamento influenciou significativamente as 
contagens do inoculo inicia de 2 log UFC/mL de P. putida com redução de 1 ciclo 
logarítmico em relação ao controle do tempo T48 do experimento. Os valores de pH 
não apresentaram diferenças em relação ao controle. A inibição de P. fluorescens  e  
P. putida foi proveniente da presença de ácidos formados por L. rhamnosus (Lyofast 
LRB). O uso Lactobacillus rhamnosus (Lyofast LRB) para controle de P.fluorescens 
e P. putida em leite pode ser efetivo ao longo do tempo de estocagem, quando 
aplicado em matérias primas de qualidade. A temperatura ideal para a ativação da 
cepa de L. rhamnosus (Lyofast LRB) e a produção de compostos inibitórios foi a 
21°C.  
 

Palavras chaves: Ácidos orgânicos. Bactérias ácido láticas. Pseudomonas spp. 

Psicrotróficos. Bioconservantes. 

1.INTRODUÇÃO 

O leite é uma importante fonte econômica no Brasil, contudo sua qualidade 

ainda é motivo de preocupação das autoridades. O Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) visando a melhoria da qualidade na produção 

leiteira, instituiu em 2011 a Resolução Instrução Normativa 62, estabelecendo que o 

leite deve ser resfriado em tanques de refrigeração por expansão direta (temperatura 

igual ou inferior a 4°C) ou tanques de imersão (temperatura igual ou inferior a 7°C), 

devendo ser recolhido e transportado por caminhões isotérmicos (temperatura igual 

ou inferior a 10°C),  para o laticínio em um tempo máximo de até 48 horas (BRASIL, 

2002; BRASIL, 2011). O tempo prolongado de armazenamento refrigerado do leite 

cru reduz os micro-organismos mesófilos, havendo um favorecimento para o 

desenvolvimento de psicrotróficos. Apesar dos psicrotróficos serem encontrados em 

quantidade superiores, não há padrões para estas bactérias na legislação brasileira 

(BELOTI, 2015). 

As bactérias psicrotróficas tem a capacidade de produzir enzimas 

extracelulares, estas enzimas são termorresistentes e mantem-se ativas após o 

processamento térmico do leite (WALSTRA; WOUTERS; GEURTS, 2006; SANTOS 

et al., 2009; JONGHE et al., 2011). As enzimas secretadas pelas bactérias 

psicrotróficas provocam alterações na estabilidade do leite e derivados lácteos além 

de causar defeitos sensoriais e problemas tecnológicos, limitando assim a vida de 

prateleira dos produtos (DATTA; DEETH, 2001, WALSTRA; WOUTERS; GEURTS 

2006; IZIDORO et al., 2013). Dentre as bactérias psicrotróficas, Pseudomonas 

fluorescens e Pseudomonas putida são citadas como espécies de grande relevância 
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e destacam-se por apresentar um curto tempo de geração nas temperaturas de 

refrigeração (SORHAUG; STEPANIAK, 1997). 

As bactérias ácido láticas (BAL) possuem ação sobre micro-organismos 

deteriorantes e patógenos, sua ação se dá pela produção de compostos com 

capacidade antimicrobiana como ácidos orgânicos, peróxido de hidrogênio, 

antibióticos e bacteriocinas (SCHILLINGER; GEISEN; HOLZAPFEL, 1996; JAMUNA; 

JEEVARATNAM, 2004; PEREIRA; GÓMEZ, 2007; SARIKA; LIPTON; AISHWARYA, 

2010). Lactobacillus rhamnosus pode ser encontrado em diversos habitats 

(TODOROV; DICKS, 2005a). A capacidade de inibição desta BAL está relacionada a 

a produção de bacteriocinas, aos ácidos orgânicos e ao peróxido de hidrogênio, em 

uma ação combinatória, estudos apontam que a utilização de Lactobacillus 

rhamnosus em produtos lácteos mantem a estabilidade do produto e aumenta a vida 

de prateleira  (EL-DAMERDASH, 2012; NALEPA, 2014).  

Frente ao problema tecnológico causado pela presença de bactérias 

psicrotróficas no leite e a possibilidade do uso de um inibidor natural, este trabalho 

teve o objetivo de avaliar a capacidade inibitória de cepas de Lactobacillus 

rhamnosus frente à multiplicação de Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas 

putida isoladas de leite cru. 

 

2.MATERIAL E MÉTODOS 

a) Seleção e obtenção de cepas de P.fluorescens, P. putida e Lactobacillus 

rhamnosus (Lyofast LRB) 

As espécies de P. fluorescens e P. putida foram isoladas e identificadas de 

amostras de leite cru refrigerado coletado de tanques de expansão de produtores de 

leite da região Norte do Paraná (ALMEIDA, 2014). Para identificação da espécie P. 

fluorescens, os isolados bacterianos foram submetidos a reações de PCR conforme 

protocolo descrito por Scarpellini et al., 2004, com modificações. Os 

oligonucleotídeos 16SPSEfluF (5’-TGCATTCAAAACTGACTG-3’) e 16SPSER (5’-

AATCACACCGTGGTAACCG-3’) utilizados nas reações são espécie específicos e 

amplificaram um fragmento de 800 pb do gene 16S rDNA, típica de P. fluorescens. 

P. fluorescens ATCC 13525 foi empregado como controle positivo. 

Já para identificação de P. putida, seguiu-se protocolo descrito por 

Yamamoto e Harayama (1995), com modificações. Os oligonucleotídeos usados 

foram: P734 (5’-CAACTCGGGCGTTGGCATTCTGCT-3’) e P1455r (5’-
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CAAGATCGCCTGGGTACGACGGTT-3’), visando amplificação de um fragmento de 

744 pb do gene gyrB, típico de P. putida. P. putida ATCC 31483 foi empregado 

como controle positivo 

As cepas liofilizadas de Lactobacillus rhamnosus (Lyofast LR B) foram 

adquiridas por meio de doação da empresa SACCO/Itália. As cepas permaneceram 

armazenadas em temperatura de congelamento até o uso. 

 

b) Ativação das cepas  

As cepas de P. fluorescens e P. putida estocadas em Caldo BHI (Himedia, 

Mumbai, Índia) e glicerol (0⁰C), foram recuperadas no momento do uso a partir da 

inoculação em Caldo Soja Tripticaseína TSB (Himedia, Mumbai, Índia) 30°C/ 48 

horas. Posteriormente, determinou-se a população através do plaqueamento em 

superfície em Ágar Contagem Padrão (Himedia, Mumbai, Índia) seguido de 

incubação em Demanda Bioquímica de Oxigênio (BOD) a 30°C por 24 horas 

(FRANK; CHRISTEN; BULLERMAN, 1992; FAGUNDES et al., 2006) 

Para a ativação da cepa probióticas foram preparados os inóculos com as 

bactérias probióticas liofilizadas de BAL Lactobacillus rhamnosus (Lyofast LRB). As 

culturas probióticas foram pesadas de acordo com a proporção pré definida, com 

intuito de obter uma população de 108 UFC(Unidade formadora de Colônias )/mL, e 

solubilizadas em 50 mL de leite UHT, seguido de leve homogeneização, o 

plaqueamento foi realizado pela técnica de  esgotamento com alça de platina em 

meio sólido Agar DeMan-Rogosa-Sharpe (MRS) (Neogen, Laising, Michigam) 

seguido de incubação em BOD na temperatura de 37°C por 48 horas 

(INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION, 1995). Após o período incubação inicial e 

a formação das respectivas colônias, seguiu-se com a inoculação em Caldo DeMan-

Rogosa-Sharpe (MRS) (Neogen, Laising, Michigam) na temperatura de 30°C por 24 

horas (SARIKA; LIPTON; AISHWARYA, 2010). As bactérias foram mantidas nos 

respectivos caldos até seu uso. 

 

2.1 ENSAIO 1 

O primeiro ensaio foi realizado com amostras de leite contendo L. rhamnosus 

e P. fluorescens. O objetivo foi verificar, através da pré ativação de diferentes 

populações de lactobacilo sob temperaturas variadas, a melhor condição para 

produção de compostos com capacidade antimicrobiana. 
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a) Preparo dos inóculos de L. rhamnosus (Lyofast LR B) e P. fluorescens 

Populações de 4 log, 6 log e 8 log UFC/ mL de L. rhamnosus (Lyofast LR B) 

foram inoculados em 50 mL de leite estéril (Molico, Nestlé, Brasil) reconstituído a 

12% (LESR) (SANTOS et al., 2010). Em seguida os erlenmayers foram estocados 

por 72 horas a 10° C, 21° C, 30° C e 37°C (SARIKA; LIPTON; AISHWARYA, 2010) 

para pré ativação do L. rhamnosus (Lyofast LR B). 

Simultaneamente, amostras contendo 150 mL de LERS foram inoculadas com 

6 log UFC/mL de P. fluorescens estocadas a 21°C por 72 horas. Esta população 

inicial foi utilizada pois estudos indicam que uma quantidade de psicrotróficos 

superior a 5 log UFC/ mL pode ser prejudicial, causando defeitos de sabor nos 

produtos a partir de 7 log UFC/mL de psicrotróficos. (WALSTRA; WOUTERS; 

GEURTS, 2006; NÖRNBERG; TONDO; BRANDELLI, 2009).   

 

b) Preparo das amostras 

Após 72 horas do preparo dos inóculos com L. rhamnosus (Lyofast LR B) e P. 

fluorescens, preparou-se as amostras que foram utilizadas nesta pesquisa para 

avaliação do efeito inibitório dos lactobacilos sobre os isolados de pseudomonas. 

Para isto, adicionou-se aos 150 mL do LERS contendo P. fluorescens, 50 mL de 

leite contendo as diferentes populações de L. rhamnosus (Lyofast LR B) 

previamente ativadas sob diferentes temperaturas. Os erlenmayers contendo as 

amostras foram armazenadas 10°C por 48 horas. 

Para verificação da viabilidade do estudo, uma amostra controle de leite 

estéril reconstituído a 12% contendo população inicial de 6 UFC/mL de P. 

fluorescens também foi estocada a 21°C por 72 horas, e posteriormente foi 

armazenada no mesma temperatura e tempo do estudo.  

Determinou-se a população de L. rhamnosus (Lyofast LR B) e P. fluorescens 

das amostras após estocagem a 10°C por 48 horas (T48). As amostras ainda foram 

mantidas por 24 (T72) e 48 (T96) horas adicionais a 10°C, onde acompanhou-se a 

população de P. fluorescens (T72 e T96) e L. rhamnosus (T 96). 
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c) Análises microbiológicas 

Todas as amostras foram diluídas em solução de peptona bacteriológica 

(Oxoid, Basingstoke, Inglaterra) a 0,1% (BRASIL, 2003). As análises foram 

realizadas em duplicata e os resultados foram expressos em log de UFC/mL. 

Avaliação da população P. fluorescens  

O meio de cultura Ágar Contagem Padrão (Himedia, Mumbai, Índia) foi 

utilizado para a contagem de P. fluorescens com incubação a21°C por 48 horas 

(FRANK; CHRISTEN; BULLERMAN, 1992; BRASIL, 2011). 

Avaliação da população de L. rhamnosus (Lyofast LR B) 

Foi utilizado Lactobacillus MRS Agar (Neogen, Laising, Michigam) com 

incubação a 37°C por 48 horas (INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION, 1995). 

 

d) Determinação de pH  

O pH foi determinado pela concentração de íons de Hidrogênio (H+) nas 

amostras. As leituras foram realizadas em triplicata com auxílio de um pHmetro 

(Tecnal, Piracicaba, Brasil) (BRASIL, 2006) nos tempos T48, T72 e T96. 

 

2.2 ENSAIO 2 

 

No Ensaio 2 utilizou-se o mesmo protocolo do Ensaio 1 para preparo dos 

inóculos de L. rhamnosus (Lyofast LR B) e P. fluorescens, preparo das amostras do 

experimento, análises microbiológicas e determinação de pH. Porém, optou-se pelo 

uso de população de L. rhamnosus (Lyofast LR B) no inóculo de ativação em 104 

UFC/mL e temperatura de ativação em 21°C, baseado nos resultados obtidos no 

Ensaio 1. No Ensaio 2 também se variou a população inicial de pseudomonas (2, 4 e 

6 logs UFC/mL) para preparo das amostras contendo os inóculos de L. rhamnosus 

(Lyofast LR B) e P. fluorescens.  O mesmo ensaio também foi realizado para os 

isolados de P. putida.  

 

a) Agar- Spot- test 

Para verificação e identificação das substâncias com capacidade inibitória 

produzida por L. rhamnosus (Lyofast LR B) realizou-se o método de Agar-Spot-Test 

descrito por Todorov e Dicks (2005b). A figura 01 mostra o fluxograma da 

metodologia 
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Para realização do Agar-Spot –Test, os isolados de L. rhamnosus (Lyofast LR 

B), P. fluorescens e P. putida foram previamente ativados e incubadas, 

respectivamente em Caldo MRS (Neogen, Laising, Michigam) e Caldo Soja 

Tripticaseína TSB (Himedia, Mumbai, Índia). As temperaturas de ativação do L. 

rhamnosus (Lyofast LR B) e P. putida testadas foram de 21° e 30°C. 

O caldo contendo L. rhamnosus (Lyofast LR B) foi inoculado nas mesmas 

condições que os inóculos de pré ativação em leite (30oC/72 h). Os isolados de P. 

fluorescens e P. putida, foram mantidas na temperatura de 30°C por 24 horas ou até 

a turvação do meio e possível produção de compostos. 

 

Figura 01: Fluxograma Agar-Spot-Test descrito por Todorov e Dicks (2005b). 

 

Fonte: do autor (2017). 

 

Após homogeneização leve, alíquotas de 2000µL foram inseridas em 

microtubos estéreis, seguido de centrifugação por 5 minutos a 10.000 rotações por 

minuto RPM (Eppendorf-modelo 5840, Westbury, EUA). Após a centrifugação, 
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alíquotas de 500µL do sobrenadante foram retiradas e colocadas novamente em 

microtubos estéreis e submetidos ao aquecimento na temperatura de 80°C em 

banho-maria por 10 minutos. Este processo teve o objetivo de eliminar peróxido de 

hidrogênio e as proteases.  

Os microtubos foram resfriados em temperatura ambiente e imediatamente 

utilizados. Para eliminar a ação de ácidos orgânicos, como inibidores, uma parte dos 

microtubos foi neutralizado até pH 7,0 com NaOH 1M estéril. O composto obtido foi 

inoculado por difusão em poços nas placas contendo as bactérias a serem inibidas, 

P. fluorescens e P. putida, inoculadas por profundidade em Agar Infusão Cérebro e 

Coração (BHI) (Himedia, Mumbai, Índia). As placas foram incubadas na temperatura 

de 30°C por 24 horas. 

 

2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

ENSAIO 1 

No Ensaio 1, com objetivo de avaliar a inibição do crescimento de P. fluorescens 

e pH das amostras ao longo do tempo e em diferentes temperaturas de pré ativação 

de L. rhamnosus (Lyofast LRB), foi adotado um delineamento do tipo Spilt-plot, 

sendo que a subparcela foi obtida pela incorporação do fator tempo de 

armazenamento (t). As análises foram realizadas T48, T72 e T96.  

O teste de F-ANOVA foi usado para avaliar as diferenças entre o tratamento 

dado ao inóculo (diferentes temperaturas de ativação), entre os tempos de 

armazenamento e a interação tempo versus tratamento. O teste de Tukey a 5 % de 

probabilidade de comparações múltiplas foi utilizado para agrupar tratamentos e/ou 

tempos com médias cujas diferenças foram estatisticamente significativas.  

 

ENSAIO 2 

Para o ensaio 2, avaliou-se a inibição da população de P. fluorescens e P. 

putida e o pH da amostra, ao longo do tempo, através do delineamento do tipo Split-

plot, sendo que a subparcela foi obtida pela incorporação do fator tempo de 

armazenamento (t). As análises foram realizadas no tempo T48, T72 e T96. O teste 

de F-ANOVA foi usado para avaliar as diferenças entre o tratamento controle e 

amostras com 4 log UFC/mL de L. rhamnosus (Lyofast LRB), entre os tempos de 

armazenamento e a interação tempo versus tratamento. O teste de Tukey a 5 % de 

probabilidade de comparações múltiplas foi utilizado para agrupar tratamentos e/ou 
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tempos com médias cujas diferenças foram estatisticamente significativas. Todos os 

testes foram realizados com auxílio do programa Statistica (STATSOFT, 2008). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 ENSAIO 1 

A tabela 01 apresenta os resultados do comportamento de P. fluorescens ao 

longo do tempo de armazenamento na presença de L. rhamnosus (Lyofast LRB) nas 

populações de 4 log, 6 logs e 8 log UFC/ mL pré-ativado em diferentes temperaturas 

de estocagem.  

 

Tabela 1 - Comportamento de P. fluorescens em amostras de leite integral 

reconstituído, ao longo do tempo de armazenamento (10°C/48 h) e na presença de 

L. rhamnosus (Lyofast LRB) (4, 6, 8 logs UFC/ml) pré-ativado em diferentes 

temperaturas (10°C, 21°C, 30°C e 37°C). 

log UFC/ 

mL 

Tempo  

(h) 

  

Amostra 

controle* 

4 log UFC/mL de L. rhamnosus (Lyofast LRB) 

10 °C 21 °C 30 °C 37 °C 

P. 

fluorescens  

T48 8,85 a, A 8,85 b, A 8,85 b, A 8,85 a, A 8,85 b, A 

T72 9,41 b, A 8,93 a, B 8,93 a, B 8,87 a, B 8,82 c, B 

T96 9,68  c, A 8,51 c, C 8,81 c, B 8,84 a, B 8,89 a, D 

log UFC/ mL   
6 logUFC/mL de L. rhamnosus (Lyofast LRB) 

10 °C 21 °C 30 °C 37 °C 

P. 

fluorescens  

T48 8,11 b, A 8,11 a, A 8,11 a, A 8,11 a, A 8,11 a, A 

T72 9,37 a, A 8,71 a, B 8,52a, BC 8,33 a, C 8,62 a, B 

T96 9,46  a, A 8,70 a, B 8,59 a, B 8,62 a, B 8,69 a, B 

log UFC/ mL   

8 log UFC/mL de L. rhamnosus (Lyofast LRB) 

10 °C 21 °C 30 °C 37 °C 

P. 

fluorescens  

T48 8,50 c, A 8,50 a, A 8,50 c, A 8,50 a, A 8,50 b, A 

T72 9,28 b, A 8,64 a, AB 8,90 a, AB 8,26 a, B  8,83 a, AB 

T96 9,68  a, A 8,48 a, C 8,79 b, BC 8,79 a, BC 9,23 a, B 

* Amostra controle de leite com população inicial de 6 log UFC/mL de P. fluorescens (21°C/ 72 

h) seguida de estocagem a 10oC.Médias com letras minúsculas e gregas (a, b, c; x, y, z; α, β), em 

comum, na mesma coluna, não diferem significativamente entre si (p>0,05).Médias com letras 

maiúsculas em comum (A, B, C, D), na mesma linha, não diferem significativamente entre si (p>0,05). 

 



40 

 

 

 Os valores obtidos com inóculo de 104 UFC/mL de L. rhamnosus (Lyofast 

LRB) mostraram que a interação entre o tratamento do inóculo, pré-ativação de L. 

rhamnosus nas diferentes temperaturas, e o tempo de armazenamento influenciou 

significativamente (p=0,000) nas contagens de P. fluorescens ao nível de 5 % de 

significância. Todas as amostras diferiram significativamente do controle, ao 

observarmos a inibição em uma mesma temperatura de ativação (Tabela 1) 

Ainda, o inóculo contendo população de 4 log UFC/mL de L. rhamnosus 

(Lyofast LRB), na temperatura de ativação de 10°C e 21°C, a contagem de P. 

fluorescens foi de 8,51 e 8,81 logs UFC/mL respectivamente, ao final de T96, uma 

redução de 12,08% e na população de P. fluorescens em relação ao controle. Após 

T96, todas as amostras mantiveram a redução de 1 unidade logarítmica em relação 

ao controle (Tabela 1).  

Quando se avaliou a população inicial de 6 log UFC/mL de L. rhamnosus 

(Lyofast LRB) para estocagem a 10oC (Tabela 1), nas diferentes temperaturas de 

ativação, observou-se uma inibição significativa em relação ao controle no tempo 

T96, contudo o tratamento do inóculo e o tempo de armazenamento não influenciou 

significativamente (p=0,3530) nas contagens de P. fluorescens ao nível de 5 % de 

significância. Observa-se que a inibição ocorreu após T72 a 10oC e com T96, e 

todas as amostras diferiram significativamente do controle, contudo não diferiram 

entre si. 

Todas as amostras apresentaram uma redução de 1 ciclo logarítmico em 

relação ao controle, ao longo do período de estocagem refrigerado à 10°C (tabela 1). 

No Brasil o transporte de leite até a indústria beneficiadora deve ser em caminhões 

isotérmicos com a temperatura máxima de 10°C ou inferior (BRASIL, 2011). Pereira 

(2016) concluiu que na temperatura de 2⁰C não ocorreu um aumento da população 

de P. fluorescens, já na temperatura de 8⁰C foi observado aumento populacional 

significativo com 48 horas. Os resultados apresentados por Izidoro et al. (2013) 

relataram uma contagem maior de bactérias psicrotróficas em leites armazenados na 

temperatura de 12⁰C, quando comparado com amostras estocadas a 4⁰C e 8⁰C. 

Este aumento ocorreu ao longo do tempo de armazenamento. 

Ao utilizarmos uma população maior de L. rhamnosus (Lyofast LRB) (8 log 

UFC/ mL) a inibição ao longo do tempo de armazenamento não ultrapassou 1 ciclo 

logarítmico (Tabela 1), resultado semelhante ao encontrado nos experimentos com 

populações de L. rhamnosus (Lyofast LRB) 4 e 6 log, contudo os valores de pH e 
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acidez foram afetados (tabela 2). Todorov e Dicks (2005a) associaram uma menor 

atividade das bacteriocinas aos valores de pH do meio, valores de pH inicial entre 

5,5 e 6,0 aumentam a produção destes compostos e valores de pH inferiores a 5,0 

reduziram significativamente a produção de bacteriocinas.  

As amostras contendo 4 log UFC/mL de L. rhamnosus (Lyofast LRB), 

observou-se interação entre o tratamento do inóculo e o tempo de armazenamento, 

influenciando significativamente os valores de pH (p=0,001) do leite, na temperatura 

de ativação de 30° e 37°C, ao final de T96 (Tabela 2) 

 

Tabela 2- Valores de pH em amostras de leite integral reconstituído inoculado com 

P. fluorescens, e na presença de L. rhamnosus (4, 6 e 8 logs UFC/ml) pré-ativado 

em diferentes temperaturas (10°C, 21°C, 30°C e 37°C), ao longo do tempo de 

armazenamento (10°C/48 h) 

Parâmetro 

Tempo  

(h) 

  

Amostra 

controle* 

4 log UFC/mL de L. rhamnosus (Lyofast LRB) 

10 °C 21 °C 30 °C 37 °C 

pH 

T48 6,34 α, B 6,62  α A 6,48 α, B 5,59 α, C 5,52 α, C 

T72 6,30 α, A 6,43 β, B 6,46 α, B 5,60 α, C 5,30 β, D 

T96 6,28 α, A 6,43 β, B 6,46 α, B 5,59 α, C 5,29 β, D 

 
  

6 log UFC/mL de L. rhamnosus (Lyofast LRB) 

10 °C 21 °C 30 °C 37 °C 

pH 

T48 6,53 α, A 6,33 α, A 6,12 α, A 5,39 α, B 5,24 α, B 

T72 6,47 α, A 6,48 α, A 6,39 α, A 5,24 α, C 5,08 α, C 

T96 6,52 α, A 6,49 α, A 6,31 α, A 5,19 α, B 5,10 α, B 

 

Tempo 

(h) Controle 

8 log UFC/mL de L. rhamnosus (Lyofast LRB) 

10 °C 21 °C 30 °C 37 °C 

pH 

T48 6,55 α, A 6,48  α B 6,15 α, C 5,29 α, D 5,20 α, E 

T72 6,47 β, A 6,38 α β, B 6,10 β, C 5,23 α, D 5,19 α, D 

T96 6,41 γ, A 6,29 β, B 6,04 γ, C 5,11 β, D 4,99 β, E 

* Amostra controle de leite com população inicial de 106 UFC/mL de P. fluorescens (21°C/ 72 

h) seguida de estocagem a 10oC.Médias com letras minúsculas e gregas (a, b, c; x, y, z; α, β), em 

comum, na mesma coluna, não diferem significativamente entre si (p>0,05).Médias com letras 

maiúsculas em comum (A, B, C, D), na mesma linha, não diferem significativamente entre si (p>0,05). 
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Nas amostras com inoculo de 6 log UFC/mL de L. rhamnosus (Lyofast LRB), a 

interação entre o tratamento do inóculo e o tempo de acompanhamento não 

influenciou significativamente os níveis de pH (p=0,214) (Tabela 2). As temperaturas 

de ativação de 30° e 37°C diferiram significativamente das demais temperaturas e 

do controle, para pH ao longo de todo o experimento. Segundo estudo de Sarika, et 

al. (2010) a temperatura ideal para uma maior produção de compostos com 

capacidade inibitória pelo L. rhamnosus (Lyofast LRB) é de 30°C, justificando assim 

o aumento dos valores de pH. Contudo os resultados obtidos mostram que mesmo 

nas temperaturas inferiores de ativação, ocorreu a inibição. 

Os inóculos com 8 log UFC/mL de L. rhamnosus (Lyofast LRB)  submetidos a 

temperaturas de ativação de 10° e 21°C apresentaram valores de pH inicial de 6,48 

e 6,15 respectivamente o que pode justificar uma maior inibição quando comparado 

as temperaturas de ativação de 30° e 37°C. Os valores de pH diferiram 

significativamente entre os tratamentos, chegando ao valor de 4,99 para a 

temperatura de pré ativação de 37°C. Mesmo o pH sendo baixo, as contagens foram 

semelhantes as demais temperaturas de ativação. Jaspe, et al. (1993) afirma que os 

limites de pH para o crescimento de psicrotróficos varia entre 4,0 e 6,4, para 

Pseudomonas spp. o pH mínimo tolerado é de 4,5. 

Assim como as amostras que receberam os inóculos, os controles de todos 

os experimentos apresentaram valores de pH baixos e altos índices de acidez, este 

fato pode ser explicado pela temperatura de ativação. Beloti (2015) afirma que a 

maior parte dos contaminantes do leite, são bactérias mesófilas que tem capacidade 

psicrotrófica. Estes micro-organismos ao serem ativados em temperaturas maiores, 

entre 21° e 30°C, ativam o metabolismo mesofilos, degradando a lactose e liberando 

ácido lático. 

A temperatura ideal para produção de bacteriocinas por cepas de L. 

rhamnosus (Lyofast LRB) é de 30°C (SARIKA, et al., 2010), os dados (Tabela 1) 

apresentados mostram que não houve diferença significativa nas contagens de P. 

fluorescens submetidas a diferentes temperaturas de ativação dos inóculos com L. 

rhamnosus (Lyofast LRB). Porem observa-se diferenças entre os valores de pH nas 

diferentes temperaturas de ativação dos inóculos. 

As populações de L. rhamnosus (Lyofast LRB), ao longo do tempo de 

armazenamento, considerando a população inicial e a temperatura de ativação, 

podem ser observadas na figura 02. O gênero Lactobacillus spp. tem como faixa 
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ótima de temperatura de 30 a 40°C (ANTUNES et al 2007). Observa-se um aumento 

na população, significativo, nas temperaturas de ativação de 30° e 37°C, chegando a 

uma população final de 8,92 Log UFC/mL de L. rhamnosus (Lyofast LRB) no inóculo 

que recebeu a população de 104 UFC/mL no momento da ativação. Nas 

temperaturas de 10° e 21°C, o aumento da população também ocorreu, mostrando a 

capacidade de multiplicação deste micro-organismo em temperaturas inferiores.  

Visto que a temperatura de ativação de 21°C, apresentou em todos as 

populações de L. rhamnosus (Lyofast LRB) (4, 6 e 8 logs UFC/mL), valores de pH 

menores que os obtidos nas temperatura de 30 e 37°C, e a população de L. 

rhamnosus (Lyofast LRB) manteve-se estável durante o armazenamento (Figura 2), 

optou-se por definir esta temperatura para desenvolvimento do Ensaio 2 

 

 

Figura 02 – População de L. rhamnosus(Lyofast LRB)  ao longo do tempo de 

armazenamento, considerando a população inicial e a temperatura de ativação. 

 

 

 

A tabela 03 apresenta a população de P. fluorescens ao longo do tempo, na 

presença de L. rhamnosus (Lyofast LRB)  ativado na temperatura de 21°C. Os 

valores apresentados mostram uma redução significativa, ao longo do tempo, na 

população de P. fluorescens, para a amostra que recebeu o inóculo 4 log UFC/mL 

de L. rhamnosus (Lyofast LRB). Contudo a interação entre a concentração de L. 
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rhamnosus e o tempo de armazenamento não influenciou significativamente 

(p=0,74) a redução na população de P. fluorescens ao nível de 5 % de significância. 

 

Tabela 03 - População de P. fluorescens em amostras de leite integral 

reconstituído, ao longo do tempo de armazenamento (10°C/48 h) e na presença 

de L. rhamnosus(Lyofast LRB)  (4, 6 e 8 log UFC/ml) pré-ativado a 21°C. 

Parâmetro 

 

Tempo (h) 

 

População de L. rhamnosus (Lyofast LRB) 

4 log UFC/mL  6 log UFC/mL  8 log UFC/mL 

P. fluorescens  

(log UFC/mL) 

T48 8,85 b 8,11 a 8,50 c 

T72 8,93 a 8,52 a 8,90 a 

T96 8,81  c 8,59 a 8,79 b 

Redução de  

P. fluorescens  

(log UFC/mL) 

T48 0,000 β, A 0,000 α, A 0,000 γ, A 

T72 0,081 α, A 0,403 α, A 0,407 α, A 

T96 -0,036 γ, A 0,473 α, A 0,293 β, A 

Médias com letras maiúsculas em comum (A, B, C, D), na mesma linha, não diferem 

significativamente entre si (p>0,05). Médias com letras minúsculas e gregas (a, b, c; α, β, γ), em 

comum, na mesma coluna, não diferem significativamente entre si (p>0,05). 

 Sendo assim concluímos que mesmo com uma população reduzida de L. 

rhamnosus (Lyofast LRB) no inoculo de ativação, ocorreu a inibição e uma menor 

degradação do meio.  

 

 

3.2 ENSAIO 2 

 

a) P. putida 

A interação entre o leite contendo Lactobacillus rhamnosus (Lyofast LRB) 

(LLR) (4 log UFC/ml) e o tempo de armazenamento influenciou significativamente 

(p=0,00) as contagens de P. putida com população inicial de 2 log UFC/ mL. 

Observou-se que a amostra que recebeu Lactobacillus rhamnosus (Lyofast LRB), 

apresentou redução de 1 ciclo logarítmico em relação ao controle do tempo T48 do 

experimento. Os valores de pH não foram influenciados pela interação entre o LLR e 

o tempo (p=0,26) ao nível de 5 % de significância.  

Resultados semelhantes foram obtidos nas amostras que receberam 

populações iniciais de P. putida 4 log UFC/ mL durante o tempo de armazenamento. 
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O experimento apresentou uma redução da população de P. putida de 1 ciclo 

logaritmo, os valores finais de pH foram em próximos de 6,0. A interação entre LLR 

e o tempo de armazenamento influenciou significativamente (p=0,01) as contagens 

de P. putida. Os valores de pH não apresentaram diferenças em relação ao controle.  

Nas amostras que foram inoculadas com população inicial de P. putida 6 log 

UFC/ mL a interação entre o LLR e o tempo de não influenciou significativamente as 

contagens de P. putida (p=0,09) e os valores de pH.  

 

b) P. fluorescens 

O comportamento de P. fluorescens ao longo do tempo de armazenamento 

na presença de L. rhamnosus (Lyofast LRB) (104 UFC/ mL), pode ser observado nas 

tabelas 04, 05 e 06. A amostra que recebeu a população inicial de P. fluorescens de 

2 log UFC/ mL (Tabela 4), apresentou uma redução na população de 2 ciclos 

logarítmicos, em relação ao controle, em T72 e uma redução 3 ciclos logaritmos em 

T96. A interação entre o LLR e o tempo influenciou significativamente (p=0,00) as 

contagens de P. fluorescens. 

 

Tabela 04 - Comportamento de população inicial de 2 log UFC/mL de P. 

fluorescens ao longo da estocagem na presença de L. rhamnosus (Lyofast LRB)  

(4 log UFC/mL) pré ativado a 21°C. 

Parâmetro Tempo (h) 
Tratamento 

Controle LLR* 

P. fluorescens 

(log UFC/mL) 

T48 6,54 c, A 6,54 a, A 

T72 7,39 b, A 5,68 b, B 

T96 8,64  a, A 5,75 b, B 

pH 

T48 6,67 α, A 6,36  α, B 

T72 6,68 α, A 6,45 α, B 

T96 6,80 α, A 6,39 α, B 

Médias com letras maiúsculas em comum (A, B, C, D), na mesma linha, não diferem 

significativamente entre si (p>0,05). Médias com letras minúsculas e gregas (a, b, c; x, y, z; α, β), 

em comum, na mesma coluna, não diferem significativamente entre si (p>0,05). * LLR= Amostras 

de leite inoculada com P. fluorescens  e L. rhamnosus(Lyofast LRB) 

 

Leites que apresentam contagens baixas de psicrotróficos são de grande 
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importância para a indústria de produtos lácteos. Arcuri, et al. (2008) verificou que 

as populações de psicrotróficos em tanques de coletivos e individuais variam de 

102 a 107 UFC/mL, sendo que grande parte dos tanques individuais 

apresentaram contagens inferiores a 1x105UFC/ mL e contagens superiores para 

os tanques coletivos, sendo que P. fluorescens foi a espécie de maior ocorrência, 

o autor atribui este fato ao menor tempo de geração desta espécie em relação 

das demais encontradas.  

Vários fatores podem ser atribuídos à inibição ocorrida dentre eles a 

competição por nutrientes, uma população maior de L. rhamnosus (Lyofast LRB) 

em relação à de P. fluorescens pode ter sido importante para uma redução 

significativa da população. Uma das formas de inibição “in vivo” das cepas 

probióticas sobre bactérias patógenas e deteriorantes pode ser a competição por 

nutrientes (JASPEL, et al.,1993; FULLER, 1989; SAAD, 2006)  

A presença de ácidos é comprovada pela queda do pH, ao longo do 

experimento. A interação entre LLR e o tempo não influenciou significativamente 

(p=0,70) os valores de pH. A amostra que recebeu o inóculo com L. rhamnosus 

(Lyofast LRB) apresentou valor inicial de pH de 6,48 e de 6,39 ao final de T96, valor 

próximo ao pH do leite.  

 

Tabela 05 - Comportamento de população inicial de 4 log UFC/mL de P. 

fluorescens  ao longo da estocagem na presença de L. rhamnosus(Lyofast LRB)  

(4 log UFC/mL) pré ativado a 21°C. 

Parâmetro Tempo (h) 
Tratamento 

Controle LLR* 

P. fluorescens 

(log UFC/mL) 

T48 7,12 b, A 7,12 b, A 

T72 8,21 a, A 7,63 ab, A 

T96 8,81 a, A 7,92 a, B 

pH 

T48 6,78 α, A 6,61 α, B 

T72 6,76 α, A 6,56 α, B 

T96 6,84 α, A 6,42 β, B 

Médias com letras maiúsculas em comum (A, B, C, D), na mesma linha, não diferem 

significativamente entre si (p>0,05). Médias com letras minúsculas e gregas (a, b, c; x, y, z; α, β), 

em comum, na mesma coluna, não diferem significativamente entre si (p>0,05). * LLR= Amostras 

de leite inoculada com P. fluorescens  e L. rhamnosus (Lyofast LRB). 
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 Observou-se uma menor inibição em relação à população inicial de 2 log 

UFC/ mL de P. fluorescens com redução da população significativa em relação ao 

controle, somente em T96. A interação entre o LLR e o tempo não influenciou 

significativamente as contagens de P. fluorescens (p=0,11) e os valores de pH 

(p=0,55) (Tabela 5). 

Os resultados (tabela 06) para os inóculos que receberam a população de P. 

fluorescens inicial 6 log UFC/mL, não apresentaram inibição significativa. A interação 

entre LLR e o tempo não influenciou significativamente (p=0,28) nas contagens de P. 

fluorescens e os valores de pH (p=0,18).  

 

Tabela 06 - Comportamento de população inicial de 6 log UFC/mL de P. 

fluorescens ao longo da estocagem na presença de L. rhamnosus (Lyofast LRB) 

(4 log UFC/mL) pré ativado a 21°C. 

Parâmetro Tempo (h) 
Tratamento 

Controle LLR* 

P. fluorescens 

(log UFC/mL) 

T48 8,64 a, A 8,64 a, A 

T72 9,09 a, A 8,52 a, A 

T96 9,31 a, A 8,57 a, A 

pH 

T48 6,71 α, A 6,53 α, B 

T72 6,62 β, A 6,53  α, B 

T96 6,47 γ, A 6,36 α, A 

Médias com letras maiúsculas em comum (A, B, C, D), na mesma linha, não diferem 

significativamente entre si (p>0,05). Médias com letras minúsculas e gregas (a, b, c; x, y, z; α, β), 

em comum, na mesma coluna, não diferem significativamente entre si (p>0,05). * LLR= Amostras 

de leite inoculada com P. fluorescens  e L. rhamnosus(Lyofast LRB). 

 

 c) Agar-Spot-Test 

A resultados apontaram para inibição de P. fluorescens proveniente da 

presença de ácidos formados por L. rhamnosus (Lyofast LRB). Dentre os ácidos 

produzidos pelas bactérias ácido láticas heterofermentativas, grupo que se encontra 

o L. rhamnosus (Lyofast LRB), o ácido acético possui um maior poder antimicrobiano 

que ácido lático, a ação antimicrobiana é associada às moléculas não dissociadas 

capazes de atravessar a membrana plasmática das bactérias (ADAMS; HALL; 1988, 

JASPE, et al., 1993). 
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Os testes com P. putida apresentaram resultados semelhantes realizados 

com P. fluorescens, com inibição decorrente da presença de ácidos. Contudo os 

halos formados apresentaram-se mais discretos, os poços que receberam o 

sobrenadante neutralizado não apresentaram inibição indicando que a inibição não 

ocorreu por bacteriocinas. Testes para a identificação do tipo de ácido causador da 

inibição são necessários para a continuidade da pesquisa. 

 

4.CONCLUSÃO 

Os resultados mostram que o uso Lactobacillus rhamnosus (Lyofast LRB) 

para controle de P.fluorescens e P. putida em leite pode ser efetivo ao longo do 

tempo de estocagem, quando aplicado em matérias primas com menor população 

de pseudomonas.  

L. rhamnosus (Lyofast LRB) mostrou-se capaz de inibir a multiplicação de P. 

fluorescens e P. putida quando em população superior à do micro-organismo 

deteriorante estudado. 

 A temperatura ideal para a ativação da cepa de L. rhamnosus (Lyofast LRB) 

e a produção de compostos inibitórios foi a 21°C. Os resultados indicaram os ácidos 

como compostos inibitórios.  
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CONCLUSÃO GERAL 

O uso de bioconservantes pode ser uma alternativa viável para manter a 

qualidade microbiológica do produto no decorrer do tempo de armazenamento e 

transporte. O uso de cepas probióticas de Lactobacillus rhamnosus para controle de 

micro-organismos deteriorantes, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas putida, 

em leite mostrou-se efetivo quando aplicado em matérias primas de qualidade. 

Lactobacillus rhamnosus mostrou-se capaz de inibir a multiplicação de 

Pseudomonas fluorescens e P. putida, quando utilizado em população superior a do 

deteriorante. 

A acidez e o pH são importantes para a qualidade do leite, neste estudo estes 

parâmetros podem ter sido influenciados pelo tempo de ativação das bactérias 

psicrotróficas estudadas. As bactérias ácido láticas, mesmo em populações 

reduzidas, causam leve acidificação do meio, fator que pode não ser favorável para 

o seu uso em leites que se destinam a produção de leite fluido. Por causarem esta 

acidificação na matéria prima, seu uso pode ser sugerido a leites utilizados na 

fabricação de derivados lácteos onde a acidificação será melhor tolerada. 

A temperatura ideal para a ativação da cepa probiótica estudada e a produção 

de compostos inibitórios foi determinada em 21°C. O tempo de armazenamento 

influenciou nos parâmetros estudados. Os testes realizados mostraram que os 

ácidos formados durante a ativação do Lactobacillus rhamnosus, são responsáveis 

pela inibição. A continuidade da pesquisa se faz necessária para determinação dos 

tipos de ácidos que causam a inibição, além dos demais pontos observados. 

 

 

 


