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Introdução 

A estocagem do leite cru refrigerado por períodos maiores que 48 horas é um 
problema para a qualidade do leite e, principalmente, de derivados, pois aumenta a 
contagem de micro-organismos psicotrópicos, refletindo negativamente na qualidade do 
produto (SANTOS et al., 2009). Os psicotrópicos encontrados no leite são em sua maioria, 
Gram negativos, provenientes do meio ambiente e equipamentos de ordenha (CATANIO et 
al., 2012; SILVA et al., 2011), com aumento na população quando o leite é produzido em 
más condições higiênicas (GUERREIRO et al., 2005; SILVA et al., 2011; YAMAZI et al., 
2010). Os psicotrópicos, a partir de uma população mínima entre 106 e 107 unidades 
formadoras de colônias (UFC)/mL (COSTA et al., 2002; MUIR, 1996), produzem proteases 
e/ou lipases extracelulares termo resistentes (ARCURI et al., 2008; TEBALDI et al., 2008; 
VIDAL- MARTINS et al., 2005). Estas enzimas resultam na perda de qualidade e na redução 
de vida útil do leite e de outros produtos lácteos, pois podem provocar alterações sensoriais, 
perda de consistência e gelificarão (NÖRNBERG, TONDO; BRANDELLI, 2009). Desta 
maneira neste trabalho objetivou-se avaliar a índice de proteólise primária em leite inoculado 
com diferentes populações de Pseudomonas spp. e incubado sob refrigeração durante 96h. 

 
Material e Métodos  

As cepas de Pseudomonas spp. utilizadas neste experimento foram isoladas de 
amostras de leite cru refrigerado de produtores do município de Londrina-PR, (ALMEIDA, 
2014) e estocadas em caldo Brain Heart Infusion (B.H. I), (Himedia, Mumbai, Índia) com 
40% de glicerol a 0ºC. Para recuperação das cepas, realizou-se o inóculo em leite integral 
reconstituído a 12% (21 OC/48 h) e o plaqueamento em superfície, em ágar base para 
pseudomonas com suplemento CFC (Himedia, Mumbai, Índia), a 30 ºC/48h (FAGUNDES et 
al., 2006). A partir da definição da população, foram realizadas diluições decimais em 
solução salina 0,85% até atingir as populações de 102, 105 e 106 UFC/ ml. Cada diluição 
selecionada foi imediatamente utilizada como cultura para o experimento. 

O estudo foi realizado a partir de alíquotas de 400 mL de leite integral reconstituído a 
12%(121 °C/ 15 minutos), inoculado com as três populações determinadas e incubados a 2 
oC, 4 oC, 8 oC. A contagem de Pseudomonas spp. foi em ágar base para pseudomonas com 
suplemento CFC (30 ºC/ 48 h). A proteólise primária foi determinada através do método de 
Kjeldahl com Nitrogênio total e Nitrogênio não caseico (NNC). Os resultados obtidos foram 
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submetidos ao teste de Tukey ao nível de significância de 5% (p<0,05), com auxílio do 
programa Statistica (STATSOFT, 2008). 
 
Resultados e Discussão 

Se considerarmos o efeito da temperatura dentro do mesmo tempo e inóculo, não 
houve diferenças significativas (p> 0,05, letras maiúsculas) no índice de proteólise primária, 
exceto no inóculo de 102UFC de Pseudomonas spp/mL onde no tempo de 24 horas a 
proteólise primária à 24 horas foi menor a 2 ºC que a 8 ºC (Tabela 1) 

 
Tabela 1:  Resultados médios de proteólise primária (%) das amostras de leite 
inoculado com Pseudômonas spp. com 3 diferentes populações (102,105 e 106 UFC/mL), 
incubadas a 2 ºC, 4 ºC e 8 ºC durante 96h 

População Inicial Temperatura Tempo (horas) 

UFC/mL) ºC 24 48 72 96 

102 2 7,65B,a,α 7,67A,a,α 8,65A,a,α 5,41A,a,α 

 4 9,70A,B,a,α 7,71A,a,α 8,70A,a,α 7,02A,a,α 

 8 10,64A,a,α 10,21A,a,b,α 9,58A,a,b,α 5,36A,b,α 

105 2 8,48A,a,α 8,44A,a,α 10,96A,a,α 5,20A,a,α 

 4 9,65A,a,α 8,54A,a,α 7,72A,a,b,α 4,97A,b,α 

 8 10,14A,a,α 9,67A,a, α 10,73A,a,α 4,71A,b,α 

108 2 8,41A,a,α 9,61A,a,b,c,α 8,51A,a,b,α 5,21A,c,α 

 4 7,08A,a,α 7,21A,a,α 8,60A,a,α 4,91A,b,α 

 8 8,42A,a,α 9,44A,a,α 8,79A,a,α 7,07A,b,α 
A,B  Letras maiúsculas diferentes sobrescritas em uma mesma coluna indicam diferença 
significativas (p<0,05) na temperatura  de incubação, em cada inóculo. 
a,b,c  Letras minúsculas sobrescritas em uma mesma  linha indicam diferenças significativas 
(p<0,05)  entre os diferentes  tempos de incubação, para cada inóculo. 
α,β  Letras gregas sobrescritas em uma mesma linha indicam diferenças significativas 
(p<0,05) na mesma temperatura nos diferentes tempo de incubação, entre os três inóculos 
(102,105,106). 

 
A porcentagem de proteólise primária indica a hidrólise da caseína do leite, pois é 

expressa pela relação nitrogênio não caseico em relação ao nitrogênio total da amostra, 
indicando o percentual de hidrólise da caseína. Para Muir (1996) a fração κ-caseína 
localizada na superfície da micela de caseína é preferencialmente hidrolisada por proteases 
de psicotrópicos, e esta hidrólise causa o desenvolvimento de gosto amargo e induz o 
aumento da viscosidade, com eventual formação de gel do leite UAT/UHT, quando 
submetido a prolongado período de armazenamento. 

Ao avaliarmos o efeito do tempo na proteólise primária para o inoculo inicial de 
102UFC/mL, apenas sob refrigeração a 8 ºC foi observada diferença significativa (p<0,05, 
letras minúsculas) com redução neste índice no tempo 96hs, quando comparado com 24 
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horas de incubação.  No inóculo inicial de 105 UFC/mL a estocagem a 4 ºC com 96 horas 
promoveu redução no índice de proteólise primária, com diferença significativa (p< 0,05) do 
tempo de 24 e 48 horas de incubação. No inoculo 106UFC/mL, a redução no índice de 
proteólise primária, quando comparada com as primeiras 24 horas (p< 0,05), aconteceu com 
96 horas (Tabela 1).  

Na proteólise primária, não foi encontrada diferença significativa (p>0,05, letras 
gregas) entre os inóculos testados (102,105 e 106UF/mL) (Tabela 1) quando incubados na 
mesma temperatura nos diferentes tempos. Assim, tempos menores de estocagem a 
temperaturas mais baixas não foram efetivas no controle da proteólise primária quando o 
leite apresenta uma população mais elevada de Pseudomonas spp. 

Assim, de maneira geral, os índices de proteólise primária observadas neste estudo, 
caracterizada pela solubilização da caseína por ação das proteases bacteriana, diminuíram 
somente após 96 horas de estocagem, mantendo-se relativamente estáveis ao longo das 72 
horas, independentemente do inóculo inicial e da temperatura de armazenamento. Na 
proteólise primária, chamada de índice de extensão, grandes micelas de caseína são 
clivadas em peptídeos, solubilizando a caseína. Quanto maior a proteólise primária, mais 
peptídeos solúveis serão liberados da caseína, sendo para- κ- caseína e 
glicomacropeptideos os mais importantes (FOX; McSWEENEY, 1988). Ainda, a temperatura, 
dentro do mesmo tempo de estocagem, não teve efeito no índice de proteólise primária. 
Santos et al. (2009) avaliando o efeito do tempo e da temperatura de refrigeração no 
crescimento de psicotrópicos em leite, encontraram dados, onde leite cru com alta contagem 
de bactérias psicotrópicas e psicotrópicas proteolíticas não possuem atividade proteolítica 
mais elevada em comparação com amostras de contagem baixa.  

 
Conclusão 

Somente o tempo de estocagem influenciou no índice de proteólise primária, com 
índices menores após 96 horas de estocagem. Desta forma independente da população 
inicial de Pseudomonas spp e a temperatura de estocagem, serão observados prejuízos à 
composição proteica do leite, favorecendo defeitos de sabor e redução no rendimento 
industrial. 
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