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RESUMO 

 

 

O presente estudo, teve por objetivo descrever a microbiota do leite cru de raças bovinas 

naturalizadas, como Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro, permitindo ampliar a valorização dos 

rebanhos, seu uso como bancos genéticos específicos de micro-organismos com atenção à 

possível aplicação tecnológica de populações microbianas presentes no úbere e leite destas 

raças. Foram avaliadas 6 amostras de leite do rebanho Curraleiro Pé-Duro coletadas na 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Aquidauana, e 15 

amostras do rebanho Pantaneiro coletadas do Núcleo de Conservação de bovinos Pantaneiro 

de Aquidauana pertencente à Universidade estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade 

Universitária de Aquidauana. De acordo com os resultados encontrados neste estudo, foi 

possível determinar a Contagem de Células Somáticas, composição centesimal, identificar 

Bactérias Ácido Láticas presentes no leite cru, reconhecer fenotípica e genotipicamente 

bactérias ácido láticas isoladas, produtoras de bacteriocinas com atividade inibitória frente 

a patógeno alimentar e sua suscetibilidade a antimicrobianos, além da descrição dos genes 

presentes e sequências proteicas. Os resultados obtidos sugerem que, mesmo sendo um 

rebanho de baixa produção leiteira, apresenta qualidade. A microbiota que compõe as raças 

Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro é especificamente interessante quanto ao uso funcional de 

bactérias ácido láticas. Enterococcus faecium foi a espécie dominante, havendo 

variabilidade fenotípica para produção de bacteriocinas e resistência à vancomicina e 

penicilina. Os isolados de gado Pantaneiro foram reconhecidamente produtores de 

bacteriocinas anti-Listeria monocytogenes e com elementos no genoma que aferem dupla 

aptidão para uso agroindustrial, bem como risco à saúde animal e humana. 

 

 

Palavras chave: Raças Locais, Bactéria Ácido Lática, Microbioma, Genoma. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present study was to describe the microbiota of raw milk from naturalized 

bovine breeds, such as Curraleiro Pé- Duro and Pantaneiro and to increase the value of these 

herds, through their use as specific genetic banks of microorganisms. Attention is also given 

to the possible technological application of microbial populations present in the udder and 

milk of these breeds. Six samples of milk from the Curraleiro Pé-Duro herd were collected at 

the State University of Mato Grosso do Sul, University Unit of Aquidauana, while 15 samples 

from the Pantaneiro herd were collected from the Aquidauana Center for Pantaneiro Cattle 

Conservation also belonging to the State University of Mato Grosso do Sul, University Unit 

of Aquidauana .From the results found in this study, the Somatic Cell Count and the 

centesimal composition were determined to identify lactic acid bacteria present in the raw 

milk and to recognize those isolated lactic acid bacteria both by phenotype and genotype that 

produce bacteriocins with inhibitory activity against food pathogens and their susceptibility 

to antimicrobials. In addition, the genes present and protein sequences were described. The 

results suggest that, even though it is a herd of low milk production, it presents quality. The 

microbiota that makes up the Curraleiro Pé-Duro and Pantaneiro breeds is specifically 

interesting with regard to the functional use of lactic acid bacteria. Enterococcus faecium was 

the dominant species, with phenotypic variability for the production of bacteriocins and 

resistance to vancomycin and penicillin. Pantaneiro cattle isolates were known to produce 

bacteriocins anti- Listeria monocytogenes and with genome elements that show double 

suitability for agroindustrial use, as well as risk to animal and human health. 

Keywords: Local Breeds, Lactic Acid Bacteria, Microbioma, Genome. 
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CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

No relatório da Organização das Nações Unidas, Agenda 20301, os representantes 

de governos expuseram a necessidade de estruturação de estratégias para a manutenção da 

diversidade das espécies animais existentes, como subsídio à produção de alimentos e 

diminuição do número de pessoas subalimentadas. Entende-se que a busca por manutenção de 

recursos genéticos no âmbito da produção animal ou de comunidades microbianas instaladas 

nos diversos habitats das espécies animais, perpassa pela necessidade do planeta de buscar 

alternativas para manutenção da segurança alimentar cuja ação precípua é prover alimento em 

quantidade e em qualidade. 

Dentre os recursos genéticos disponíveis para a pecuária, destacam-se os bovinos 

de raças locais, que descendem de raças ibéricas introduzidas no Brasil durante o período da 

colonização pelos portugueses e espanhóis, sofreram um processo de seleção natural imposto 

pelo clima, enfermidade, disponibilidade de alimento e intervenção humana2,3,4. 

A diversidade dos recursos genéticos animais é de extrema importância para suprir 

as necessidades humanas básicas de alimento5. Aproximadamente 70% da população pobre 

do mundo dependem do gado para sua sobrevivência6. 

Cerca de 7.000 raças de animais são criadas por agricultores e pastores, 

representando hoje combinações únicas de genes. Entretanto, a ausência de critérios sobre o 

melhoramento genético em questão, resultou na redução significativa e até no quase 

desaparecimento de algumas raças locais brasileiras, como Curraleiro Pé-Duro e 

Pantaneiro4,7. Tais raças receberam uma atenção especial da rede de pesquisa Pró-Centro-

Oeste Caracterização, Conservação e uso das Raças Bovinas Locais Brasileiras: Curraleiro 

Pé-Duro e Pantaneiro, criada para promover a conservação e uso sustentável dos recursos 

naturais do Cerrado e Pantanal8. 

Conhecido no Nordeste como Pé-Duro e no Centro-Oeste como Curraleiro o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) em 2012, por publicação da 

portaria no 1.150, de 14 de dezembro de 2012, reconheceu a raça como “Curraleiro Pé-

Duro”9. Devido aos resultados de pesquisas genéticas. O parentesco entre os dois rebanhos 

comprovou a existência de características comuns, entretanto, a principal diferença 

observada é devido ao isolamento geográfico entre eles10. A partir disso, a Associação 

Brasileira de Criadores de Bovinos Curraleiros Pé-Duro (ABCPD) recebeu o direito de 

realizar trabalhos, ressaltando a importância desses animais, priorizando a conservação 

genética dos mesmos11. 
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A raça Curraleiro Pé-Duro origina-se da união das raças Alentajana e Galega, 

que são raças portuguesas e estão adaptadas às condições do Cerrado e Semiárido (ao calor 

e à seca), sendo dócil, resistente e rústica. Possui um baixo custo de produção, pois são 

bovinos criados no regime extensivo possuindo baixo controle sanitário e sem alimentação 

específica12, 13, 14, 15. 

São animais pequenos, com o macho apresentando altura e pesos médios de 

1,13m e 395 kg e as fêmeas 1,17m e 253 kg, possuem pelagem de cor variada sendo a mais 

comum a vermelha clara com extremidades escuras, chifres em forma de coroa e curto, 

barbela reduzida e orelha pequena. Possuem habilidade materna e mesmo a produção de leite 

sendo baixa beneficia famílias rurais que criam esses animais como fonte de alimento e de 

geração de renda 12. 

 

 

FIGURA 1 - Exemplares de bovinos Curraleiro Pé-Duro. 

 Fonte: Rede Pró-Centro Oeste Caracterização, Conservação e Uso das Raças Bovinas            

 Locais Brasileiras: Curraleiro e Pantaneiro.  

 

Outra raça local é o bovino Pantaneiro, Tucura ou Cuiabano, esses animais 

descendem de raças ibéricas dos primeiros bovinos europeus vindos ao Brasil7. A adequação 

ao ambiente do Pantanal ocorreu de forma natural com o passar dos anos e a disseminação 

sucedeu-se após a abertura da rota entre Assunção (Paraguai) e Lima (Peru), através dos 

imigrantes que levavam consigo seus animais16,17. 

Observando a necessidade de conservação desta raça, pesquisadores e criadores da 

Embrapa desenvolveram a ABCBP no ano de 2012. A associação tem se esforçado para ter o 

reconhecimento do rebanho como raça de interesse zootécnico pelo governo brasileiro e 
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conservação da raça junto ao MAPA. Assim intensificando a produção e valorizando a riqueza 

cultural da região, além de promover uma maior utilização desses bovinos na pecuária 18,19,20. 

Assim como o Curraleiro Pé-Duro, o bovino Pantaneiro tem características de 

animais rústicos de pequeno a médio porte, capacidade de reprodução considerável mesmo em 

condições térmicas estressantes, sendo as fêmeas sexualmente precoces comparando com 

outras raças, possui chifres curtos e finos, pelagem predominante amarelo avermelhada com 

pelos mais claros na região dorsal e ventral7, 17,21,22. Apesar de muito esforço, os bovinos das 

raças Pantaneiro ainda sofrem o risco de extinção, avalia-se que exista cerca de 500 

exemplares23. 

 

 

FIGURA 2  -  Exemplares de bovinos Pantaneiro. 

Fonte: Rede Pró-Centro Oeste Caracterização, Conservação e Uso das Raças Bovinas 

Locais Brasileiras: Curraleiro e Pantaneiro  

 

Algumas pesquisas já foram realizadas com o intuito de caracterizar as raças 

Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro, antes da Rede Pró-Centro-Oeste de Pós-Graduação, Pesquisa 

e Inovação, que foi instituída no ano de 2009 por meio da Portaria MCT-MEC no 1.038 de 10 

de dezembro de 2009. Essas pesquisam visavam analisar as raças quanto à origem, perfil 

sanitário, adaptação, comportamento e inserção social dos criadores24,25,26, porém, em relação 

ao leite detectou-se escassez de informações quanto à produção e qualidade. Por esse motivo 

o desejo de conhecer, compreender e caracterizar a microbiota do leite aumentou 

significantemente na última década27, 28, 29. 

O leite é definido como a secreção das glândulas mamárias, sendo sua função 

primária e natural a nutrição30. As ações biológicas do leite decorrem da presença de células 

imunes e de uma variedade de moléculas, incluindo açúcares, nucleotídeos, lipídeos, 

imunoglobulinas, proteínas, substâncias com características antimicrobianas, e outras 



  4  

  

substâncias que são influenciadas durante o processo de síntese do leite na glândula mamária 

e micro-organismos2,30,31,32, 33,34.  

Devido à sua importância para a saúde animal e suas correlações com a qualidade, 

o MAPA, por intermédio da Instrução Normativa no62 e Instrução Normativa no07, estabelece 

como forma de avaliação a Contagem de Células Somáticas (CCS), a composição centesimal, 

aspectos microbiológicos e resíduos de antibióticos35. 

Relativo a microbiota do leite cru, deve-se considerar que ela tem características 

específicas, decorrentes da alimentação, do ambiente, do estado sanitário dos animais e, 

sobretudo, dos tipos de micro-organismos que habitam o úbere, compondo um rico sistema 

ecológico ou microbioma36. Desta forma, vários estudos têm sido estruturados com o propósito 

de analisar a microbiota do leite e suas inter-relações com a qualidade do alimento, dos animais 

e prováveis ações na saúde dos consumidores. A identificação do microbioma, permite definir 

micro-organismos presentes no leite26,37, além da modulação com outros sistemas de interface 

à composição do leite cru, como o microbioma do rúmen, por exemplo38. 

Um grupo de bactérias encontrada na microbiota do leite são as Bactérias Ácido 

Láticas (BAL), que estão presentes na natureza e em pequenas quantidades na microbiota 

inicial de alimentos ricos em proteínas, carboidratos e vitaminas, sendo esses, na maioria das 

vezes produtos lácteos, originando-se principalmente de leite cru e culturas inicias 

endógenas39,40, 41. 

Este grupo de bactérias é composto pelos gêneros Lactobacillus, Lactococcus 

Carnobaterium, Enterococcus, Lactosphera, Leuconostoc, Melissococcus, Oenococcus, 

Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, Vagococcus, Weisella, Microbacterium, 

Bifidubaterium e Propionibacterium39, porém no estudo do genoma dessas bactérias e das 

características fisiológicas, demonstram que poderiam existir cerca de 20 gêneros de BAL42. 

As BAL apresentam características comuns, tanto morfológicas, fisiológicas, 

metabólicas e bioquímicas, são classificadas como Gram-positivas, não esporuladas, 

desprovidas de citocromo, catalase e oxidase negativa, apresentam-se na forma de cocos ou 

bacilos, microaerófilas e anaeróbias facultativas, ácido tolerantes, e com metabolismo 

estritamente fermentativo, sintetizam vários compostos antimicrobianos, incluindo ácidos 

orgânicos, sendo o principal produto da fermentação o ácido lático. Geralmente são mesófilas, 

tendo a temperatura ótima de crescimento entre 30oC a 35oC, contudo é capaz de se 

desenvolver numa ampla faixa de temperatura entre 5°C e 45oC43,44,45,46.  

Estas bactérias toleram com facilidade baixos valores de pH e possuem 

metabolismo estritamente fermentativo, podendo ser classificadas como homofermentativas e 



  5  

  

heterofermentativas, de acordo com o produto final da fermentação que é originado. As 

bactérias homofermentativas produzem ácido láctico como produto final da fermentação e 

nesta classificação estão incluídos os gêneros Streptococcus, Lactococcus, Enterococcus e 

Pediococcus. Já as heterofermentativas produzem ácido láctico, dióxido de carbono, ácido 

acético e etanol, com isso são responsáveis pelo desenvolvimento da acidez dos produtos e 

também pelo aparecimento de aromas e sabores específicos. As bactérias classificadas como 

heterofermentativas são: Leuconostoc, Oenococcus, Weissella, Carnobacterium e 

Lactosphaera47,48,45. 

Dentre todos os gêneros identificados o Streptococcus com o avanço da Biologia 

Molecular foi subdividido em três grupos: Streptococcus que corresponde a maioria das 

espécies conhecidas, Enterococcus spp., para o grupo de estreptococos entéricos e Lactococcus 

spp., para os estreptococos lácteos. 

O gênero Enterococcus spp. abrange bactérias que fazem parte da microbiota 

natural do trato gastrointestinal de animais e humanos, sendo também encontrado em água, 

solos e alimentos49. Algumas espécies são patogênicas sendo as mais frequente E.faecalis e E. 

faecium50. Na indústria de alimentos os Enterococcus são utilizados como cultura strater e 

probióticos, desenvolvendo características organolépticas e contribuindo para o balanço da 

microbiota intestinal, tratando gastroenterites em humanos e animais48. 

As BAL têm atividade antagonista sobre outros microrganismos, essa atividade 

ocorre por inúmeros mecanismos, como exemplo competição por nutrientes e sítios de adesão, 

sensibilidade às interações microbianas e produção de substâncias inibitórias, sendo as 

principais os ácidos orgânicos (lático, acético e propiônico), diacetil, dióxido de carbono, 

peróxido de hidrogênio, substâncias antimicrobianas de baixo peso molecular e 

bacteriocinas51,52. 

A diversidade microbiana do leite cru de diferentes espécies representa um vasto 

ecossistema, com exploração infinita considerando a abordagem microbiológica quanto às 

ciências ômicas37. Para o leite de origem bovina, acredita-se que este ecossistema, mais amplo 

que a centralização em bactérias ácido lácticas, possa estar relacionado inclusive à raças 

específicas. O que aponta para recursos genéticos de origem animal com potencial uso de 

populações bacterianas menos conhecidas ou em menor densidade, que são dificilmente 

identificadas em culturas pela diversidade, interação e dinâmica populacional.  

As recentes premissas da Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura53 (FAO) quanto à regionalização, produção de alimentos, segurança alimentar e 

desenvolvimento humano, congregam eficiência para produção, combate à exclusão social, 
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desinformação, fome, como forma de valorizar a população mundial, principalmente aquela 

que está marginalizada ao acesso ao alimento. Tais apontamentos, recaem na necessidade de 

buscar soluções à exploração animal, à elaboração de alimentos com subprodutos, ao estudo 

de novas situações de exploração quanto aos rebanhos mundiais e à manutenção destes e novos 

recursos.   

Por tais afirmações, objetivou-se com o presente estudo descrever a microbiota do 

leite cru de raças bovinas localmente adaptadas, como Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro, 

permitindo ampliar a valorização dos rebanhos, seu uso como bancos genéticos específicos de 

micro-organismos com atenção à possível aplicação tecnológica de populações microbianas 

presentes no úbere e leite destas raças. 
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CAPÍTULO 2 – CARACTERIZAÇÃO E MICROBIOMA DO LEITE DAS RAÇAS 

CURRALEIRO PÉ-DURO E PANTANEIRO   

 

Resumo 

 

Buscou-se neste estudo avaliar as características do leite em relação a contagem de células 

somáticas e composição, além de identificar Bactérias Ácido Láticas presentes no leite cru 

das raças de rebanhos bovinos Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro. Foram analisadas 6 amostras 

de leite do rebanho Curraleiro Pé-Duro, coletadas na Universidade estadual de Mato Grosso 

do Sul, Unidade Universitária de Aquidauana e 15 amostras do rebanho Pantaneiro, foram 

coletadas do Núcleo de Conservação de bovinos Pantaneiro de Aquidauana pertencente à 

Universidade estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Aquidauana. Após a 

realização das análises de contagem de células somáticas e composição, as amostras foram 

encaminhadas para análise do microbiana. Em relação aos parâmetros analisados nos leites 

pode-se observar que as duas raças, Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro, demonstraram 

variabilidade nos constituintes analisados, especialmente no teor de gordura, com média de 

1,03±0,45% para Curraleiro Pé-Duro e 1,94±1,16% para Pantaneiro. Pode-se afirmar que 

todas as amostras analisadas do leite da raça Curraleiro Pé-Duro em relação a contagem de 

células somáticas estão dentro dos padrões e da raça Pantaneiro, 95% das amostras estão 

dentro dos padrões estabelecidos. Quanto ao microbioma, um total de 783.806 sequências 

brutas foram formadas e uma média de 25.284,06 sequências foram identificadas por amostra. 

Os filos predominantes foram Firmicutes e Proteobacteria. Os resultados obtidos para o 

microbioma, evidenciam que a complexidade da microbiota do leite cru pode ser individual 

e/ou agrupada por raça ou espécie. Diante dos resultados obtidos que o leite das Raças 

Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro, mesmo sendo um rebanho de baixa produção leiteira, 

apresenta qualidade, o baixo teor de gordura encontrado nas amostras é um padrão da raça e 

em relação a CCS o leite das raças possuem valores que atendem os limites estabelecidos pela 

Instrução Normativa n°07. A microbiota que compõe as raças Curraleiro Pé-Duro e 

Pantaneiro é especificamente interessante quanto ao uso funcional de bactérias ácido láticas. 

Enterococcus faecium foi a espécie dominante. 

 

 

Palavras-chave: contagem de células somáticas, qualidade do leite, raças bovinas locais, 

microbiota. 
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CHAPTER 2 – THE CHARACTERIZATION AND MICROBIOME OF MILK FROM 

THE CURRALEIRO PÉ-DURO AND PANTANEIRO BREEDS   

  

  

Abstract 

  

The aim of this study was to evaluate the characteristics of milk in relation to its composition 

and somatic cell count, as well as identifying Lactic Acid Bacteria present in the raw milk 

from the Curraleiro Pé-Duro and Pantaneiro cattle breeds. Six milk samples from a Curraleiro 

Pé-Duro herd, collected in the State University of Mato Grosso do Sul, University Drive 

Aquidauana and 15 samples from a Pantaneiro herd, collected from cattle at the Aquidauana 

Center for Pantaneiro Cattle Conservation belonging to the State University of Mato Grosso 

do Sul, University Unit of Aquidauana were analyzed. After the analysis of the composition 

and somatic cell counts, the samples were sent for microbial analysis to 

Neoprospecta Microbiome Technologies, located in Florianópolis, SC, Brazil. The 

parameters analyzed in the milk showed that both breeds, the Curraleiro Pé-Duro and the 

Pantaneiro, demonstrated a variability in the constituents analyzed, especially in the fat 

content, with a mean of 1.03 ± 0.45 % for Curraleiro Pé -Duration and 1.94 ± 1.16 % for 

Pantaneiro. All the samples of milk analyzed from the Curraleiro Pé-Duro breed in relation to 

somatic cell count were within the standards and, for the Pantaneiro breed, 95 % of the 

samples were within the established standards. For the microbiome, 783 806 sequences were 

formed and an average of 25284.06 sequences were identified per sample. The predominant 

phyla were Firmicutes and Proteobacteria. The results for the microbiome showed that the 

complexity of the raw milk microbiota can be individual and/or grouped by race or 

species. The milk of both the Curraleiro Pé-Duro and Pantaneiro breeds, despite them being 

low milk producers, presents quality, the low fat found in the samples is standard for the breed 

and, in relation to somatic cell count, the milk of the breeds have values that meet the 

limits established by Normative Instruction n ° 07. The microbiota that make up the Curraleiro 

Pé-Duro and Pantaneiro breeds are especially interesting in terms of the functional use of 

lactic acid bacteria. Enterococcus faecium was the dominant species. 
  
  
Keywords: somatic cell count, milk quality, local bovine breeds, microbiota.  
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2.1 Introdução 

 

Os bovinos das raças Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro são caracterizados pela sua 

rusticidade e aptidão dulpa. Quanto à produção de leite os animais são pouco explorados, 

havendo escassez de informação relacionados a qualidade do mesmo1,2,3. 

O leite é um dos alimentos mais complexos e completos existente, sendo fonte de 

proteínas, carboidratos, lipídeos, sais minerais e vitaminas, com isso se torna vulnerável às 

alterações físico-químicas e microbiológicas4,5. A caracterização da composição láctea é de 

fundamental importância, auxiliando na determinação da sua qualidade, além da sua 

relevância do ponto de vista nutricional. Devido à sua composição, constitui-se meio de 

cultivo para micro-organismos, por isso os aspectos higiênicos são fundamentais no processo 

de ordenha6. 

A doença mais prevalente e a principal causa de perdas econômicas em vacas 

leiteiras é a mastite, perdas essas que envolvem, produção reduzida do leite, diminuindo 

consequentemente o rendimento dos subprodutos lácteos nas indústrias de laticínios, descarte 

do leite e abate prematuro, além do custo com terapias, impactando negativamente a produção 

leiteira7,8,9 promovendo alterações na composição e propriedades físico-químicas do 

leite10,11. 

A qualidade do leite recebido nos laticínios é avaliada principalmente pela 

Contagem de Células Somáticas (CCS). Altos índices de CCS causam inúmeros prejuízos às 

indústrias de laticínios, pois afetam de forma direta sua composição e diminuem o seu tempo 

útil assim como de seus derivados12. 

Naturalmente o leite é um excelente meio de cultura, pela sua composição em 

nutrientes, sua qualidade pressupõe o uso como matriz, com isso a microbiota do leite cru 

bovino é complexa e dependente do ecossistema em que está inserido, bem como da exposição 

e interação com o ambiente13. Conhecer e compreender quais micro-organismos estão 

relacionados a determinadas espécies animais, a qual raça é um refinamento desejável, já que 

esta variação, inclusive de sistemas de manejo, de nutrição, estado sanitário e aptidão referem-

se à biologia do animal e dos micro-organismos que colonizam seus distintos sistemas14,15.  

Um dos grupos bacterianos de grande expressividade no leite é o de bactérias ácido 

láticas que pelas características de interação com fatores abióticos e bióticos, pode transformar 

o leite em produtos de rico valor biológico16. Associa-se ainda o fato de poderem expressar 

inibição potencial ao desenvolvimento de bactérias deteriorantes e patogênicas, aumentando a 

conservação do alimento e sua inocuidade. 
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Sistemas de análise robustos fundamentados em análises filogenéticas, com 

classificação de gêneros, espécies, subespécies embasam o conhecimento de populações 

bacterianas e sua relação com os ecossistemas em um único indivíduo17,18,19. Além disso, 

favorece o entendimento do que é um indivíduo saudável, doente, como se comporta a 

população microbiana frente à diversidade populacional ou funcional.  

Diante das informações supracitadas, objetivou-se com esse estudo avaliar as 

características do leite em relação à CCS e composição, além de identificar Bactérias Ácido 

Láticas presentes no leite cru das raças de rebanhos bovinos Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro. 

 

2.2 Material e Métodos   

 

2.2.1 Animais 

 

Foram avaliadas 6 amostras de leite do rebanho Curraleiro Pé-Duro e 15 amostras 

do rebanho Pantaneiro. As amostras de Curraleiro Pé-Duro foram coletadas na Universidade 

Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Aquidauana (UEMS/UUA). As 

amostras do rebanho Pantaneiro foram coletadas do Núcleo de Conservação de bovinos 

Pantaneiro de Aquidauana (NUBOPAN) pertencente à Universidade estadual de Mato Grosso 

do Sul, Unidade Universitária de Aquidauana (UEMS/UUA). 

 

2.2.1.1 Coleta das amostras de leite 

 

A ordenha dos animais foi realizada no período da manhã, previamente a obtenção 

do leite, as vacas tiveram os tetos higienizados e ordenhados para que 40 mL fossem 

recolhidos e estocados em frascos. Para leite destinado à contagem de células somáticas e 

composição centesimal, utilizou-se frascos plásticos contendo pastilhas conservantes de 

bronopol (2-bromo2-nitropropano-1,3-diol). Para que subsidiassem as análises 

microbiológicas e moleculares, 40 mL foram recolhidos e estocados em frascos estéreis sem 

conservante. 

Todas as amostras foram identificadas e acondicionadas em caixas isotérmicas, 

contendo gelo reciclável onde permaneceram até a chegada ao Laboratório de Microbiologia 

do Centro de Pesquisa de Alimentos da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade 

Federal de Goiás. 
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2.2.1.2 Análise da contagem de célula somática e composição centesimal no leite 

 

As análises foram realizadas no Laboratório de Qualidade do Leite (LQL) da 

Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (EVZ-UFG). Após a 

recepção no laboratório, as amostras foram inicialmente aquecidas em banho-maria a 

temperatura de 40°C, por 15 minutos. Para a análise da CCS, foi utilizado o equipamento 

Fossomatic 500 Basic (Foss Electric A/S. Hillerod, Denmark), cujo princípio analítico baseia-

se na citometria de fluxo, com a expressão dos resultados em células/mL.  

A composição centesimal foi determinada utilizando o Milkoscan 4000 (Foss 

Electric A/S. Hillerod, Denmark), cujo princípio analítico baseia-se na absorção diferencial 

de ondas infravermelhas pelos componentes do leite determinando os teores de gordura, 

proteína, lactose e sólidos totais do leite cru. 

 

2.2.1.3 Microbioma do leite cru – amostragem, extração de DNA, amplificação e 

sequenciamento de gene 16S rRNA 

 

O leite foi aliquotado em eppendorfs de 2 mL para que as análises moleculares do 

microbioma fossem efetuadas. 

Previamente a análise de microbioma, as amostras de leite foram enriquecidas em 

meios Brain Heart Infusion (BHI) e Man Rogosa & Sharpe (MRS). As primeiras 11 amostras 

analisadas foram enriquecidas com BHI que possui em sua formulação cérebro-coração, 

infusão de sólidos 8,0 gramas; hidrolisado péptico de tecido animal 5,0 gramas; hidrolisado 

pancreático de caseína 16,0 gramas; cloreto de sódio 5,0 gramas; glucose 2,0 gramas e fosfato 

dissódico de hidrogênio 2,5 gramas, diluídos em 1 litro de água purificada, após formulação o 

pH do meio foi ajustado para 7,4 ± 0,2. As amostras de leite foram inoculadas em caldo BHI, 

incubadas a 35°C por 12 horas. 

No segundo momento, 20 amostras foram encaminhadas ao Laboratório 

Neoprospecta Microbiome Tecnologies, porém o enriquecimento foi realizado utilizando meio 

especifico para Bactérias Ácido Láticas, o MRS que possui em sua formulação peptona 10,0 

gramas; extrato de carne bovina 10,0 gramas; extrato de levedura 5,0 gramas; dextrose 20,0 

gramas; acetato de sódio 5,0 gramas; polisorbato 80 1 grama;  fosfasto de potássio 2,0 gramas; 

citrato de amônio 2,0 gramas; sulfato de magnésio 0,1 grama e sulfato de manganês 0,05 

gramas, diluídos em 1 litro de água purificada, após formulação o pH do meio foi ajustado para 
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6,5 ± 0,2. As amostras de leite foram inoculadas em caldo MRS, incubadas a 35°C por 16 horas. 

Como demonstrado no Quadro 1. 

 

QUADRO 1: Leite, conforme a raça, analisado com diferentes enriquecimentos seletivos.  

Amostra de Leite – 

Procedência 

BHI MRS 

1 + + 

2 + + 

3 + - 

4 + - 

5 + - 

6 + - 

7 - + 

8 - + 

9 - + 

10 - + 

11 - + 

12 - + 

13 - + 

14  - + 

15 + - 

16 + - 

17 + + 

18 + + 

19 + - 

20 - + 

21 - + 

22 - + 

23 - + 

24 - + 

25 - + 

26 - + 

27 - + 

Legenda: Números de 1 a 14 Rebanho Curraleiro Pé-Duro; Números de 15 a 27 Rebanho Pantaneiro. 

  

Os isolados selecionados foram aliquotados e encaminhados para análise do 

microbiana, pela empresa Neoprospecta, uma vez que não existem os equipamentos necessários 

no Laboratório de Pesquisa do CPA/EVZ/UFG. Para as análises, o DNA foi extraído de todas 

as amostras. Para tanto, foram utilizados os iniciadores para as regiões hipervariáveis V3 e V4 

do gene 16S rRNA de bactérias. Este gene foi amplificado pela Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR) e otimizado pela plataforma Illumina TruSeq (Illumina, San Diego, CA).   

Ressalta-se que os primeiros iniciadores de PCR continham as sequências Illumina com base 

na estrutura TruSeq, o que permitiu a segunda PCR com sequências de indexação.  
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As reações de PCR foram realizadas em triplicata usando Platinum Taq (Invitrogen, 

EUA) com as condições de ciclos para desnaturação a 95°C durante 5 minutos, 25 ciclos de 

95°C por 45s, 55°C por 30s e 72°C por 45s e uma extensão final de 72°C durante 2 minutos. 

Para a fase de PCR com sequências de indexação,  as condições para desnaturação foram 95°C 

durante 5 min, 10 ciclos de 95°C durante 45s, 66°C durante 30s e 72°C por 45s e uma extensão 

final de 72°C durante 2 min.  

Para comparação, o protocolo Illumina 16S foi usado como descrito (Nota Técnica 

da Iluminação 15044223 Rev. B). A reação foi feita com AMPureXP (Beckman Coulter, Brea, 

CA) e as amostras foram agrupadas nas bibliotecas de sequenciamento para quantificação. 

As estimativas foram realizadas com os ensaios de dsDNA de Picogreen 

(Invitrogen, EUA), e as bibliotecas foram diluídas para quantificação precisa de qPCR usando 

a KAPA Kit de Quantificação para plataformas Illumina (KAPA Biosystems, Woburn, MA). 

As bibliotecas foram sequenciadas em um sistema MiSeq, kit com 300 ciclos20. 

 

2.2.1.4 Bioinformática 

 

As sequências obtidas foram processadas e as leituras de filtro do pipeline  foram 

feitas pela Quantitative Insights into Microbial Ecology (QIIME), as leituras foram 

normalizadas para um tamanho de 283pb. 

Para aumentar a confiabilidade da leitura, excluindo possíveis diversidades geradas 

por amplificações quiméricas ou de sequências de nucleotídeos erradas, leituras idênticas foram 

agrupadas. Se qualquer cluster possuiu baixa abundância ou leituras inferiores a 5 reads, não 

foi considerado em análise posterior. No pipeline, cada cluster relacionou-se a um único 

identificador, permitindo a rastreabilidade entre os resultados. Isso permitiu comparar OTUs 

(Unidades Taxonômicas Operacionais) de diferentes experiências, comparando taxonomias 

com diferentes pipelines e análise de banco de dados de referência. 

As sequências agrupadas (OTUs) foram então submetidas à classificação 

taxonômica comparando-os com aos bancos de dados rRNA 16S (NeoRefdb, Neoprospecta 

Microbiome Tecnologias, Brasil). Sequências com pelo menos 99% de  identidade no banco de 

dados de referência foi atribuído a taxonomia. Uma vez que definimos que o iniciador V3-V4 

é mais adequado para a amplificação do rRNA 16S, dado o seu nível de resolução de espécies, 

conseguimos os melhores resultados usando polimerização padrão de início na biblioteca21,22,23. 
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2.3 Resultados e Discussão 

 

Os resultados da composição centesimal estão expressos na Tabela 1. Os 

resultados da Contagem de Células Somáticas (CCS) de leite cru das raças Curraleiro Pé-Duro 

e Pantaneiro estão demonstrados no Gráfico 1 e Gráfico 2. 
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TABELA 1 - Composição do leite das raças Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro. 

Parâmetros 

Analisados 

                                                                                    Amostras 

Curraleiro Pé-Duro Pantaneiro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Gordura 0,82 0,60 0,68 1,33 0,95 1,80 1,84 3,61 2,55 0,95 2,77 1,67 2,56 0,59 3,19 2,87 3,69 0,97 0,31 1,12 0,45 

Proteína 3,54 4,17 4,17 3,94 4,29 4,82 3,97 4,01 3,52 3,86 4,37 4,24 3,52 3,53 3,19 4,35 4,42 3,35 3,35 3,81 3,06 

Lactose 4,70 4,05 5,03 4,86 4,58 4,24 5,05 4,99 5,00 5,02 4,79 4,83 4,98 5,16 4,82 4,63 4,67 4,65 2,95 5,23 4,46 

EST 10,53 10,21 9,91 10,17 10,72 9,28 10,82 13,13 13,58 9,17 12,24 12,48 11,18 8,88 10,44 8,33 10,24 10,79 11,34 9,95 10,16 

ESD 9,91 9,61 9,23 8,84 9,77 7,48 8,98 9,52 11,03 8,22 9,47 10,81 8,62 8,29 7,25 5,46 6,55 9,82 11,03 8,83 9,71 

Caseína 3,12 3,49 2,77 3,43 3,55 2,78 2,74 3,09 3,40 2,93 2,95 2,75 3,36 2,99 2,72 2,37 2,61 3,11 2,38 2,98 2,67 

 Legenda: (EST) Extrato Seco Total; (ESD) Extrato Seco Desengordurado. 

Padrão: Gordura 3,0%; Proteína 2,9%; Lactose sem padrão; EST sem padrão; ESD 8,40% (IN n. 62). 
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Em relação aos parâmetros analisados nas amostras pode-se observar que as duas 

raças, Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro, demonstraram uma variabilidade nos constituintes, 

especialmente no teor de gordura, com média de 1,03±0,45% para Curraleiro Pé-Duro e 

1,94±1,16% para Pantaneiro, sendo inferior quando comparados com outras raças bovinas, não 

preconizando os limites estabelecidos pela IN n.6224, no entanto, coincide com os resultados 

obtidos por Sola25 que estudou a qualidade do leite e sanidade das glândulas mamárias das 

mesmas raças, encontrando resultados 1,14±0,80% para raça Curraleiro Pé-Duro e 1,29±0,93%. 

Devido à produção leiteira não ser em grande escala, a ausência de ordenha diária 

pode ocasionar ordenha incompleta, resultando na presença de leite residual na glândula 

mamária, sendo essa a justificativa para o reduzido teor de gordura nas porções coletadas26,27,28. 

Tal fato foi testado e confirmado por Sola25, que aplicando ocitocina, que estimula a ejeção do 

leite29,30, observou aumento do teor de que gordura passou de 1,14±0,80% para 3,26% para a 

raça Curraleiro Pé-Duro. 

Para o Extrato Seco Total (EST), que compreende os teores de lipídeos, lactose e 

proteína, a média dos valores obtidos para raça Curraleiro Pé-Duro foi de 10,13±0,50% e para 

Pantaneiro foi de 10,84±1,52, valores esses que se assemelham aos valores encontrados por 

Sola25, que ao estudar o leite das mesmas raças obteve valores entre 10,29±1,65% a 

12,72±1,34% para Curraleiro Pé-Duro e 10,4±2,35% a 10,5±1,84% para Pantaneira, não há 

padrão estabelecido no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Leite para o extrato 

seco total.  

Para o Extrato Seco Desengordurado (ESD), que corresponde aos teores de 

proteína, lactose e minerais no leite, as médias encontradas para raça Curraleiro Pé-Duro foi de 

9,14±0,90% e para raça Pantaneiro foi de 8,90±1,60%, estando dentro dos valores estabelecidos 

pela legislação que define teor mínimo de 8,40%19, reafirmando os valores encontrados por 

Sola25 que estão entre 8,71±0,81% a 9,46±0,32 para a raça Curraleiro Pé-Duro e de 8,83±1,01% 

a 9,26±1,03% para o Pantaneiro. 

Para proteína o valor médio encontrado para raça Curraleiro Pé-Duro foi de 

4,15±0,42 e 3,77±0,44 para raça Pantaneiro, estando dentro dos padrões estabelecidos pelo 

Regulamento Técnico, cujo mínimo estabelecido é de 2,9%. 

Assim como EST, a lactose não possui padrão estabelecido pelo Regulamento 

Técnico de Identidade e Qualidade do Leite, a média encontrada para o leite da raça Curraleiro 

Pé-Duro e Pantaneiro foi de 4,57±0,37 e 4,74±0,54, respectivamente. 
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GRÁFICO 1 - Resultados de Células Somáticas (CCS) para a raça Curraleiro Pé-Duro. 

 
 

GRÁFICO 2 -  Resultados de Células Somáticas (CCS) para a raça Pantaneiro. 

 
 

Pelos dados do Gráfico 1, pode-se afirmar que 100% das amostras analisadas do 

leite da raça Curraleiro Pé-Duro em relação à CCS estão dentro dos padrões estabelecidos 

pela IN n.0731, que indica um valor máximo de 5,0x105 céls/mL, sem indicativo de mastite, 

indicando excelente qualidade do leite. 

Para o leite analisado da raça Pantaneiro, Gráfico 2, observou-se que 95% das 

amostras estão dentro dos padrões estabelecidos pela IN n. 0731, 5% obtiveram valores acima 

de 5,0x105 céls/mL, mesmo com um valor acima do padrão, indiciam baixa ocorrência da 

mastite nesta raça. 
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Uma vez que os padrões da legislação, a partir de julho de 2015, se tornaram mais 

rigorosos faz-se primordial o investimento na adequação de medidas de controle de mastite, 

do ponto de vista de atendimento ao mercado consumidor, o limite de CCS não está 

necessariamente associado com riscos à saúde pública, pois as células somáticas estão 

naturalmente presentes no leite. Deste modo, não se pode considerar que haja diferença de 

segurança quanto ao consumo de leite com 400.000 ou 750.000 células/ml. Por outro lado, é 

necessário destacar que a CCS afeta diretamente o valor industrial do leite e características de 

qualidade sensorial (sabor), o que muitas vezes não é o principal critério de escolha dos 

produtos lácteos. 

 

2.3.1 Resultado e Discussão do microbioma do leite das raças Curraleiro Pé-duro e Pantaneiro 

 

Um total de 783.806 sequências brutas foram sequenciadas e uma média de 

25.284,06 sequências foram identificadas por amostra. Os filos predominantes foram 

Firmicutes e Proteobacteria  

Os principais gêneros encontrados no leite enriquecido com caldo BHI foram 

Bacillus, Enterobacter, Enterococcus, Lactococcus, Pseudomonas, Salmonella, 

Staphylococcus e Streptococcus. Nas amostras de leite enriquecido com caldo MRS 

predominou o gênero Enterococcus (Figura 1 e Figura 2). 
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FIGURA 13 - Biblioteca reprodutiva e perfis de sequenciamento em amostras de leite cru das raças Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro. (A) Microbioma de  

amostras de leite enriquecido com BHI. (B) Microbioma de amostras de leite enriquecido com MRS. 
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FIGURA 2 4-  Biblioteca reprodutiva e perfis de sequenciamento em amostras de leite cru das raças Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro. (A) Microbioma de   

amostras de leite enriquecido com BHI. (B) Microbioma de amostras de leite enriquecido com MRS.
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Independente do meio de enriquecimento empregado, os gêneros identificados são 

populações bacterianas que podem ser caracterizadas como uma comunidade central de um 

ecossistema específico que é o leite cru bovino, podendo haver relação direta à glândula 

mamária e com um padrão de similaridade para bactérias mais frequentes entre as raças 

Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro. Pode-se afirmar que estas descrições não excluem a 

complexidade do ecossistema, sendo que a complexa microbiota estabelece interação entre si 

e com os componentes químicos de origem bacteriana, bem como aqueles da própria glândula, 

decorrentes do estado sanitário dos animais, da alimentação, da nutrição, genética e ambiente. 

Conforme Huttenhower et al.32, que a diversidade entre indivíduos saudáveis, quando 

estudado o microbioma humano, são divergentes conforme ecossistemas como o do intestino 

e pele, por exemplo. No entanto, há forte influência, externa atribuída à dieta, ao ambiente e 

à genética do hospedeiro, assim como ao tipo de exposição microbiana que o indivíduo 

vivenciou. Pelas constatações dos autores, pode-se afirmar que a ecologia das comunidades 

microbianas, aponta para qual habitat é o alvo do estudo, quais são os micro-organismos e 

qual a sua frequência, assim como qual a relação entre os grupos bacterianos. 

Desta forma, os elementos que definem a ecologia microbiana do leite cru devem 

ser elencados. Os resultados obtidos para o microbioma, evidenciam que a complexidade da 

microbiota do leite cru pode ser individual e/ou agrupada por raça ou espécie. Ainda, estes 

resultados ressaltam uma grande discussão de que os ensaios analíticos de cultura e 

isolamento bacteriano aplicados ao tema, têm importância, mas não caracterizam o 

ecossistema em sua magnitude. Tais afirmações reforçam que as análises moleculares para 

definição do microbioma são um caminho sem volta e sem contestação quando ecossistemas 

específicos e seus componentes biológicos e químicos são vislumbrados13,18,33. 

Torna-se relevante discorrer que este estudo, refere-se à primeira descrição de 

microbiota de leite cru de raças Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro e que a opção de proceder 

ensaios com enriquecimento por caldo BHI inicialmente, decorreu do protocolo padrão 

utilizado pelo Laboratório Neoprospecta. Sequencialmente, uma vez que o objetivo era 

caracterizar especificamente quais bactérias ácido láticas compunham o leite cru das duas 

raças, as demais amostras foram encaminhadas já enriquecidas em caldo específico para os 

micro-organismos alvo. Não se trata de alterar o ambiente de análise e sim, propiciar a 

identificação destas populações bacterianas que são diversas e que naturalmente estão 

densidades diferentes, havendo grande amplitude entre aquelas de maior e de menor 

frequência. Conforme Quigley et al.13 a composição específica da microbiota do leite pode 

ser impactante aos ensaios empregados, uma vez que há sobreposição de nichos bacterianos. 
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Além disso, os métodos fenotípicos utilizados neste estudo, apesar de serem referência para 

o isolamento, não foram capazes de identificar bactérias ácido láticas detectadas nas análises 

do microbioma, como pode ser comprovado pela apresentação de resultados negativos pelo 

método fenotípico.  

Enterococcus, Lactococcus e Streptococcus estão associados ao grupo de micro-

organismos iniciadores de culturas, agentes probióticos e/ou produtores de bacteriocinas, o 

que ressalta sua importância à indústria de laticínios, bem como conservadores naturais de 

alimentos. Por outro lado, a identificação de Bacillus, Staphylococcus e Salmonella sinalizam 

a presença de potenciais patógenos, que podem ser veiculados por alimentos. Jami et al.34 

discorreram que o microbioma do rúmen bovino pode modular a composição do leite, o que 

explica a ocorrência de bactérias naturais do intestino no leite; isto porque os animais 

enquanto bezerros recebem os grupos bacterianos pelo alimento e pelo contato com a mãe. 

Assim sendo, ocorre a colonização que por exposição ambiental ou pela dieta nutricional 

podem atingir a glândula mamária. 

No que concerne ao estudo da diversidade microbiana, as Tabelas 2, 3, 4 e 5 

explicitam a composição do leite cru das raças estudadas.  

 

TABELA 2- Gênero e espécie identificados em leite cru, enriquecido em caldo BHI, da raça Pantaneiro 

Amostras Gênero Espécie Quantitativo 

15 Bacillus cereus sp. group 99,62 

  pseudomycoides 0,02 

  subtilis 0,04 

16 Bacillus cereus sp. group 39,86 

  luciferensis 0,01 

  megaterium 0,08 

 Enterobacter aerogenes 0,02 

  asburiae 0,04 

  kobei 0,01 

  ludwigii 0,10 

  unclassified 42,35 

 Enterococcus casseliflavus 0,03 

 Pseudomonas fulva 0,30 

  oryzihabitans 0,03 

  putida 0,35 

 Salmonella enterica 1,38 

 Staphylococcus sciuri 2,27 

 Streptococcus dysgalactiae 0,02 

 hyovaginalis 0,05 

 pluranimalium 0,87 
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Continuação da Tabela 2 

17 Bacillus cereus sp. group 82,77 

  pseudomycoides 0,01 

  subtilis 0,03 

 Enterobacter unclassified 0,48 

 Enterococcus faecalis 10,47 

 Lactococcus lactis 1,60 

 Salmonella enterica 0,03 

 Staphylococcus sciuri 4,59 

18 Bacillus amyloliquefaciens 8,84 

  pumilus 0,59 

  subtilis 0,02 

 Enterococcus hirae 0,06 

  mundtii 90,00 

 Lactococcus lactis 0,10 

 Staphylococcus aureus 0,10 

  pseudintemedius 0,25 

19 Bacillus amyloliquefaciens 0,13 

  cereus sp. group 93,93 

  circulans 0,01 

  firmus 0,02 

  megaterium 0,01 

  pseudomycoides 0,01 

  pumilus 0,77 

  subtilis 0,07 

 

TABELA 3- Gênero e espécie identificados em leite cru, enriquecido com caldo BHI, da raça 

Curraleiro Pé-Duro 

Amostras Gênero Espécie Quantitativo (%) 

1 Bacillus cereus sp. group 54,78 

  pseudomycoides 0,02 

  subtilis 0,02 

  

Enterobacter 

 

aerogenes 

 

0,02 

  asburiae 0,02 

  kobei 0,03 

  ludwigii 0,10 

  mori 0,01 

  

Enterococcus 

 

casseliflavus 

 

0,46 

  unclassified 25,59 

  dispar 0,07 

  faecalis 12,19 

  gallinarum 0,24 

  malodoratus 0,15 

 

 
 

Lactococcus 

 

lactis 

 

0,08 
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Continuação da Tabela 3 

  

Pseudomonas 

 

montelli 

 

0,01 

  moraviensis 0,01 

  oryzihabitans 0,02 

  putida 5,88 

  

Streptococcus 

 

pluranimalium 

 

0,05 

 Outros 

(Acinetobacter,Klebisiella, 

Macrococcus, Pantoea, 

Routella) 

 0,26 

2 Bacillus cereus sp. group 41,32 

  pseudomycoides 0,01 

  subtilis 0,04 

 Enterococcus casseliflavus 0,02 

  unclassified 0,77 

  devriesei 0,01 

  durans 0,10 

  faecalis 52,65 

  faecium 0,20 

  gallinarum 1,52 

  hirae 0,09 

  mundtii 1,63 

  phoeniculicola 0,05 

  villorum 0,04 

 Lactococcus lactis 0,04 

 Streptococcus macedonicus 1,51 

3 Enterobacter asburiae 0,01 

  ludwigii 0,02 

 Enterococcus faecalis 11,09 

  unclassified 16,59  

  gallinarum 0,73 

 Pseudomonas putida 0,44 

 Staphylococcus aureus 65,69 

  epidermidis 0,01 

 Streptococcus uberis 5,13 

 Outros 

(Acinetobacter,Klebisiella, 

Macrococcus, Pantoea, 

Routella) 

 0,29 

4 Bacillus cereus sp. group 79,94 

  megaterium 0,13 

  pseudomycoides 0,01 

  subtilis 0,04 

 Enterobacter ludwigii 0,06 

  unclassified 17,13 

 Enterococcus Faecalis 0,19 

 Streptococcus pluranimalium 2,19 

  uberis 0,25 
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Continuação da Tabela 3   

 Outros 

(Acinetobacter,Klebisiella, 

Macrococcus, Pantoea, 

Routella) 

 0,06 

5 Bacillus cereus sp. group 84,90 

  pseudomycoides 0,03 

  subtilis 0,04 

 Outros (Acinetobacter, 

Lysinibacillus,Klebisiella, 

Macrococcus, Pantoea, 

Routella) 

 15,03 

6 Bacillus cereus sp. group 99,84 

  pseudomycoides 0,03 

  Subtilis 0,06 

 

TABELA 4- Gênero e espécie identificados em leite cru, enriquecido com caldo MRS, da raça 

Pantaneiro  

Amostras Gênero Espécie Quantitativo (%) 

17 Enterococcus faecium 100 

18 Enterococcus faecium 89,59 

  lactis 0,4 

  mundtii 10,01 

20 Enterococcus durans 0,20 

  faecium 88,25 

  lactis 1,09 

  mundtii 10,46 

21 Enterococcus faecium 89,02 

  lactis 0,67 

  mundtii 10,30 

22 Enterococcus durans 0,15 

  faecium 88,77 

  hirae 0,35 

  lactis 0,88 

  mundtii 9,85 

23 Enterococcus durans 0,20 

  faecium 87,88 

  hirae 0,17 

  lactis 1,08 

  mundtii 10,67 

24 Enterococcus durans 0,24 

  faecium 88,89 

  lactis 0,84 

  mundtii 10,03 

25 Enterococcus durans 0,26 

  faecium 90,64 
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Continuação da Tabela 4   

  lactis 0,62 

  mundtii 8,47 

26 Enterococcus faecium 88,70 

  hirae 0,19 

  lactis 0,80 

  mundtii 10,31 

27 Enterococcus durans 0,33 

  faecium 88,99 

  lactis 1,06 

  mundtii 9,62 

 

TABELA 5- Gênero e espécie identificados em leite cru, enriquecido com caldo MRS, raça Curraleiro 

Pé-Duro  

Amostras Gênero Espécie Quantitativo (%) 

1 Enterococcus faecalis 100 

2 Enterococcus faecium 89,59 

  lactis 0,4 

  mundtii 10,01 

7 Enterococcus durans 0,2 

  faecium 89,98 

  lactis 1,06 

  mundtii 8,76 

8 Enterococcus faecium 88,92 

  lactis 0,70 

  mundtii 10,38 

9 Enterococcus faecium 88,61 

  lactis 0,70 

  mundtii 10,69 

10 Enterococcus faecium 90,93 

  lactis 1,11 

  mundtii 7,96 

11 Enterococcus durans 0,30 

  faecium 91,21 

  lactis 0,67 

  mundtii 7,82 

12 Enterococcus faecium 89,62 

  lactis 0,88 

  mundtii 9,50 

13 Enterococcus durans 0,21 

  faecium 90,44 

  lactis 0,73 

  mundtii 8,62 

14 Enterococcus faecium 88,81 

  lactis 0,97 

  mundtii 10,23 
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Estes resultados sinalizam nos animais, diversidade para gêneros e entre espécies. 

Isto dimensiona outro elemento de grande importância quando avaliada a microbiota e as 

interações ecológicas que são desenvolvidas; o que interfere inclusive na diversidade funcional 

dos grupos bacterianos e nas modulações dos processos biológicos relativos aos animais, como 

por exemplo, modulação do sistema imunológico14. Estes autores, declararam ainda que uma 

vez que o ecossistema em que a microbiota está instalada é considerado, reforça-se a 

importância de compreender o microbioma como atributo ao estabelecimento da tolerância às 

perturbações no meio, à adaptação ao estresse e à alteração funcional dos micro-organismos, 

também abordados por Rainard15.  

Conforme Quigley et al.13, o gênero Enterococcus é o mais controverso das BAL. 

Especificamente Enterococcus faecium apresenta grande diferenciação de acordo com o meio 

em que coloniza e variabilidade genotípica. Esta espécie pode assumir função de micro-

organismo probiótico, de iniciador de cultura ou até mesmo patogênico com resistência 

comprovada a bases antimicrobianas como vancomicina e ampicilina, o que traz muita 

preocupação à saúde pública.   A presença da bactéria no leite das raças é indicativo de 

diferentes possibilidades no contexto biológico da conservação genética.  

Populações bacterianas com interações e funções díspares podem compor 

microbiomas de interesse muito além da elaboração de culturas iniciadores ou ocupação de 

nichos ecológicos como interação de competição. Além disso, há que se considerar os diferentes 

ecossistemas, neste caso, apontados: leite cru, glândula mamária, trato gastrintestinal, pela 

exposição à matriz alimentar leite (origem e alvo do estudo). 

No relatório da Organização das Nações Unidas, Agenda 203035, os representantes 

de governos expuseram claramente a necessidade de estruturação de estratégias para a 

manutenção da diversidade das espécies animais existentes, como subsídio à produção de 

alimentos, diminuição do número de pessoas subalimentadas, entende-se que a busca por 

manutenção de recursos genéticos no âmbito da produção animal ou de comunidades 

microbianas instaladas nos diversos habitas das espécies animais, perpassa pela necessidade do 

planeta de buscar alternativas para manutenção da segurança alimentar cuja ação precípua é 

prover alimento em quantidade e em qualidade. 

BAL são grupamentos de bactérias de interesse quanto ao uso biotecnológico. As 

espécies identificadas no leite cru das raças Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro podem servir como 

conservação de recursos genéticos bacterianos, com aplicação às indústrias alimentícia, 

farmacêutica e nutracêuticas. 
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O microbioma do leite das raças estudadas abrange valores maiores que as 

interações ecológicas. No contexto da ONU, o conhecimento dos micro-organismos presentes 

nos ecossistemas específicos poderá acentuar e despertar o estímulo ao investimento em 

biotecnologias que amparem pesquisas para combate à fome e doenças. Em outra instância, 

priorizam produção de alimentos regionais e promovem a preservação de reservas animais 

classificados como recursos à beira da escassez. 

Outro elemento de valor é a espacialização das potencialidades alimentares, 

vinculadas às comunidades muitas vezes desconhecidas ou à beira da exclusão social, como 

relatado por Fioravanti et al.3, pela experiência de inserção da raça Curraleiro Pé-Duro em uma 

comunidade quilombola. 

A exploração e conservação das populações bacterianas como recursos genéticos 

oriundos das raças bovinas, apresenta implicações bastante fortes quanto à possível ocorrência 

de genótipos diferenciados, uma vez que ao observar as Tabelas 4 e 5, percebe-se frequência 

de um gênero unicamente, o que o tornará menos impelido à competição no leite. Isto não exclui 

a presença de outros micro-organismos em menor frequência, mas denota a menor diversidade 

de BAL nos animais que foram estudados. 

 

2.4 Conclusões  

 

Diante do exposto conclui-se que o leite das Raças Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro, 

mesmo sendo um rebanho de baixa produção leiteira, apresenta qualidade, e em relação à CCS 

o leite das raças possuem valores que atendem os limites estabelecidos pela IN n°07. A 

microbiota que compõe as raças Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro é especificamente interessante 

quanto ao uso funcional de bactérias ácido láticas. Enterococcus faecium foi a espécie 

dominante. 
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CAPÍTULO 3 – Enterococcus faecium ORIGINÁRIOS DE LEITE CRU DE GADO 

CURRALEIRO PÉ-DURO E PANTANEIRO. POTENCIAL PARA PRODUÇÃO DE 

BACTERIOCINA, SUSCETIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS, TRANSCRITOS E 

GENES IDENTIFICADOS 

 

 

Resumo 

 

Devido a sua utilização há séculos em processos de fermentação e conservação de alimentos, 

as Bactérias Ácido Láticas são consideradas seguras (GRAS, do inglês Generally Recognized 

As Safe) para consumo humano, de acordo com o Food and Drug Administration (FDA). 

Estas bactérias têm atividade antagonista sobre outros micro-organismos, decorrentes de 

mecanismos, como competição por nutrientes e sítios de adesão, sensibilidade às interações 

microbianas e produção de substâncias inibitórias, substâncias antimicrobianas de baixo peso 

molecular e bacteriocinas. Algumas variantes de espécies podem concomitantemente 

desencadear doença, padrões de virulência e resistência a antimicrobianos. Diante do exposto, 

objetivou-se com esse estudo pesquisar, a partir de leite cru das raças Curraleiro Pé-Duro e 

Pantaneiro, bactérias ácido láticas (BAL) produtoras de bacteriocinas com atividade inibitória 

frente a patógenos alimentares e seus padrões de resistência a antimicrobianos comumente 

utilizados para o gênero Enterococcus sp.  As amostras foram encaminhadas ao Laboratório 

de Microbiologia do Centro de Pesquisa em Alimentos da Escola de Veterinária e Zootecnia 

da Universidade Federal de Goiás (CPA/EVZ/UFG). Foram analisados 37 isolados 

identificados em leite cru da raça Curraleiro Pé-Duro e 40 isolados identificados em leite cru 

da raça Pantaneiro. Foram testadas as habilidades para produção de bacteriocinas e a resposta 

a ampicilina 10µg, vancomicina 30µg, penicilina 10µg e tetraciclina 30µg. Os resultados 

mostraram que a maioria dos isolados, classificados como bactérias ácido láticas (74/77 – 

96,1 %) não apresentaram produção de bacteriocinas. Três isolados que corresponderam a 

3,9% do total de isolados analisados para esta característica foram positivos para Listeria 

monocytogenes. Quanto aos perfis de suscetibilidade a antimicrobianos, verificou-se que 

100% dos isolados testados foram sensíveis à ampicilina e tetraciclina, 67% dos isolados 

testados frente a penicilina foram sensíveis e 33% resistentes. Para vancomicina, 100% dos 

isolados foram resistentes. Atinente ao sequenciamento do genoma dos três isolados, 

comprovou-se que se tratavam de bactérias de mesma espécie e com mesmos transcritos e 

genes identificados. Observou-se transcritos com alta associação e elaboração de manutenção 

de processos biológicos relacionados à estruturação conformacional, adaptação, perpetuação 

em ambiente desejável ou hostil, multiplicação e disseminação. Pode-se afirmar que mantêm 

a capacidade de replicação, transdução e reorganização de efeitos negativos à célula, em 

situação de estresse ou adaptação. Quanto aos genes, identificou-se genes que contribuem 

para biopreservação do micro-organismos, bem como para sua virulência e resistência. 

Conclui-se que Enterococcus faecium foi identificado em leite de rebanhos Curraleiro Pé-

Duro e Pantaneiro, havendo variabilidade fenotípica para produção de bacteriocinas e 

resistência à vancomicina e penicilina. Os isolados de gado Pantaneiro foram 

reconhecidamente produtores de bacteriocinas anti-Listeria monocytogenes e com elementos 

no genoma que aferem dupla aptidão para uso agroindustrial, bem como risco à saúde animal 

e humana. 

 

Palavras-chaves: antimicrobianos, bacteriocinas, genes, transcritos. 
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CHAPTER 3 - Enterococcus faecium ORIGINATING FROM THE RAW MILK OF 

CURRALEIRO PÉ -DURO AND PANTANEIRO CATTLE. ITS POTENTIAL FOR 

PRODUCTION OF BACTERIOCIN AND ITS ANTIMICROBIAL 

SUSCEPTIBILITY, IDENTIFIED TRANSCRIPTS AND GENES  

 

Abstract 

  
Having been used for centuries in fermentation processes and food preservation, lactic acid 

bacteria are considered safe (GRAS, Generally Recognized As Safe) for human consumption 

by the Food and Drug Administration (FDA). Lactic acid bacteria are antagonistic to other 

microorganisms, due to mechanisms such as competition for nutrients and adhesion sites, 

sensitivity to microbial interactions and inhibitory substances, low molecular weight 

antimicrobial substances and bacteriocins. With this in mind, the objective of this study was 

to investigate lactic acid bacteria (LAB) produced from raw milk from the Curraleiro Pé-Duro 

and Pantaneiro breeds to produce bacteriocins with inhibitory activity against foodborne 

pathogens and their antimicrobial resistance using those antibiotics commonly used against 

the genus Enterococcus sp. 37 isolates identified in Curraleiro Pé-Duro raw milk and 40 

isolates identified in Pantaneiro raw milk were analyzed. Of the Pantaneiro isolates, three 

(bacteriocin producers) were tested using 10μg ampicillin, 30μg vancomycin, 10μg penicillin 

and 30μg tetracycline antibiotics. The samples were analyzed at the Microbiology Laboratory 

of the Center for Food Research of the Veterinary and Animal Science School at the Federal 

University of Goiás (CPA/EVZ/UFG). The results showed that most of the isolates classified 

as lactic acid bacteria (74 out of 77 – or 96.1%) did not produce bacteriocins. However, three 

isolates tested positive for the pathogen and were analyzed for antimicrobial resistance using 

those antibiotics commonly used against the genus Enterococcus sp. The present study also 

showed that 100% of the isolates tested sensitive to ampicillin and tetracycline, 67% of the 

isolates tested were sensitive and 33% resistant to penicillin, whereas for vancomycin 100% 

of the isolates were resistant . Protein that is highly valuable for biological and molecular 

processes was seen. It maintains its capacity for replication, transduction and reorganization, 

and also inhibition of negative events in cells under stress or when adapting. As for the genes, 

some have been identified that contribute to micropreservation of the microorganism, as well 

as to its virulence and resistance. In conclusion, Enterococcus faecium was identified in milk 

from both the Curraleiro Pé-Duro and the Pantaneiro cattle. Those originating from the 

Pantaneiro herd expressed a phenotype and a genotype of clinical interest and for possible use 

in the food industry. 

 

Keywords: antimicrobial, bacteriocins, biopreservation, resistance, virulence  
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3.1 Introdução 

 

Bactérias ácido láticas (BAL) estão presentes na natureza e em pequenas 

quantidades na microbiota inicial de alimentos ricos em proteínas, carboidratos e vitaminas, 

sendo esses, na maioria das vezes em produtos lácteos, originando-se principalmente de leite 

cru e culturas iniciais endógenas1,2. Este grupo de bactérias é composto pelos gêneros 

Lactobacillus, Lactococcus, Carnobacterium, Enterococcus, Lactosphera, Leuconostoc, 

Melissococcus, Oenococcus, Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, Vagococcus, 

Weisella, Microbacterium, Bifidubacterium e Propionibacterium e tem por ação principal 

fermentar lactose em lactato1. No entanto, com o uso de recursos analíticos mais robustos, a 

microbiota do leite tem sido melhor detalhada contribuindo com novas revisões taxonômicas 

revelando outras BAL ainda não analisadas3.  

As BAL apresentam características comuns, tanto morfológicas, fisiológicas, 

metabólicas e bioquímicas, são classificadas como Gram-positivas, não esporuladas, 

desprovidas de citocromo, catalase e oxidase negativa, apresentam-se na forma de cocos ou 

bacilos, podem ser microaerófilas ou anaeróbias facultativas, ácido tolerantes e com 

metabolismo estritamente fermentativo. Estas bactérias sintetizam vários compostos 

antimicrobianos, incluindo ácidos orgânicos, sendo o principal produto da fermentação, o 

ácido lático. Geralmente são mesófilas, tendo a temperatura ótima de crescimento entre 30°C 

a 35°C, contudo são capazes de se desenvolver em ampla faixa de temperatura, entre 5°C e 

45°C2,4,5.  

Estas bactérias toleram com facilidade baixos valores de pH e possuem 

metabolismo estritamente fermentativo, podendo ser classificadas como homofermentativas e 

heterofermentativas, de acordo com o produto final da fermentação que é originado. As 

bactérias homofermentativas produzem ácido láctico como produto final da fermentação e 

nesta classificação estão incluídos os gêneros Streptococcus, Lactococcus, Enterococcus e 

Pediococcus. Já as heterofermentativas produzem ácido láctico, dióxido de carbono, ácido 

acético e etanol, com isso são responsáveis pelo desenvolvimento da acidez dos produtos e 

também pelo aparecimento de aromas e sabores específicos. As bactérias classificadas como 

heterofermentativas são: Leuconostoc, Oenococcus, Weissella, Carnobacterium e 

Lactosphaera5,6,7.  

Devido a sua utilização há séculos em processos de fermentação e conservação de 

alimentos, as BAL são consideradas seguras (GRAS, do inglês Generally Recognized As Safe) 
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para consumo humano de acordo com o Food and Drug Administration (FDA), responsável 

por fiscalizar medicamentos e alimentos8.  

Dentre todos os gêneros identificados, o Streptococcus com o avanço da biologia 

molecular foi subdividido em três grupos: Streptococcus que corresponde a maioria das 

espécies conhecidas, Enterococcus spp., para o grupo de estreptococos entéricos e 

Lactococcus spp., para os estreptococos lácteos. O gênero Enterococcus abrange bactérias que 

fazem parte da microbiota natural do Trato Gastrointestinal (TGI) de animais e humanos, 

sendo também encontrado em água, solos e alimentos9.  

Na indústria de alimentos, Enterococcus são utilizados como culturas iniciadoras 

ou starters e probióticos, desenvolvendo características sensoriais e contribuindo para o 

balanço da microbiota intestinal, tratando gastroenterites em humanos e animais10. Cabe 

ressaltar que E. faecium, dependendo da estirpe pode ser considerado probiótico ou 

patogênico11,12,13,14,15. 

BAL têm atividade antagonista sobre outros micro-organismos, decorrentes de 

mecanismos, como competição por nutrientes e sítios de adesão, sensibilidade às interações 

microbianas e produção de substâncias inibitórias, sendo as principais os ácidos orgânicos 

(lático, acético e propiônico), diacetil, dióxido de carbono, peróxido de hidrogênio, substâncias 

antimicrobianas de baixo peso molecular e bacteriocinas16,17. 

Estas bactérias têm atraído atenção especial devido ao seu status GRAS, além de 

algumas espécies serem produtoras de bacteriocinas. Estes produtos são considerados aditivos 

seguros para conservação de alimentos18,19,20, peptídeos pequenos, termoestáveis e de espectro 

antibacteriano amplo ou restrito, podendo inibir o crescimento de bactérias patogênicas Gram-

positivas, leveduras e algumas espécies de bactérias Gram-negativas. Várias espécies de BAL 

já foram testadas quanto ao seu potencial de produzir bacteriocinas, tais como Enterococcus 

faecium, E. faecalis, E. mundtii, Lactobacillus, Lactococcus, Pediococcus, Carnobacterium 

piscicola, entre outras21. 

Sabe-se que para melhor conservação dos produtos alimentares, o meio deve estar 

acidificado (pH 3.5 a 4.5), com isso cria-se ambiente desfavorável para micro-organismos 

indesejáveis, sendo eles patogênicos ou deteriorantes22, e é cada vez maior por parte dos 

consumidores a busca por alimentos originários de processamento tecnológico menos drástico, 

produzidos com pouca ou nenhuma adição de aditivos químicos23,24. 

As bactérias produtoras de bacteriocinas possuem mecanismos de imunidade 

específicos que a protegem. Cada bacteriocina apresenta sua respectiva proteína que lhe 

confere imunidade, tendo em si de 51 a 150 aminoácidos e, eminentemente, não apresentam 
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homologia significativa entre si. Estas proteínas mantêm-se intracelulares e se ligam a 

proteínas de membrana da célula produtora, impossibilitando a atuação da 

bacteriocina25,26,27,28. 

A produção de bacteriocina ocorre em todas as fases de crescimento da bactéria e 

é concluída ao final da fase exponencial. Sua indução decorre em condições de estresse, 

escassez de nutrientes e com o aumento populacional, pode ser afetada pelo tipo de fonte de 

carbono, nitrogênio e fosfato presente no meio e outros inibidores16,29. 

São variados os meios em que as bacteriocinas podem ser introduzidas nos 

alimentos, como aditivo antimicrobiano purificado ou semi-purificadas aplicadas diretamente 

ao alimento, por meio da adição de culturas bacterianas starters em alimentos fermentados, 

produzindo assim bacteriocina in situ, através da adição de ingredientes fermentados por BAL 

produtoras de bacteriocinas, sendo possível também seu emprego sob forma de preparações 

imobilizadas, purificadas e ligadas a um transportador, sendo um reservatório e difusor de 

bacteriocinas no alimento30,31,32. 

No contexto molecular, a síntese das bacteriocinas envolve a ação de quatro 

diferentes genes: o gene responsável pela produção do pré-peptídeo; o gene de imunidade 

específica que confere a produção de uma proteína de imunidade à célula produtora; o gene 

que codifica proteínas do transportador ABC, responsável por exteriorizar a bacteriocina, e o 

gene que codifica uma proteína acessória essencial para a exteriorização da bacteriocina. Esses 

genes estão organizados em um ou dois operons27,33. Por exemplo, as enterocinas A e B 

possuem genes organizados em dois operons, referentes aos loci entA e entB33.  

Em espécies como S. thermophilus e E. faecium a produção de bacteriocina é 

regulada por indutores específicos, os peptídeos feromônios. A regulação da expressão de 

bacteriocinas ocorre quando o peptídeo feromônio, sintetizado nos ribossomos como pré-

peptídeos, sofrem clivagem e são transportados extracelularmente. Quando os feromônios 

atingem um limiar de concentração específico, se ligam aos receptores da Proteína Quinase 

Histidina (HPK) presentes na membrana celular, fosforilando o resíduo de histidina e o 

regulador de resposta que se liga à região promotora do gene de bacteriocina, ativando a 

expressão31. 

Sendo capaz de sobreviver e competir no trato gastrointestinal humano, os 

Enterococcus têm sido utilizados como cepas ativas nas preparações comerciais de 

probióticos, além de serem associados à infecção humana, têm resistência intrínseca a diversas 

classes de antibióticos administrados na medicina humana34.  
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À luz da produção de alimentos, seja em escala industrial, artesanal ou de 

subsistência, a qualidade, estabilidade e segurança dos produtos alimentares circunscreve-se 

ao valor nutricional e ao impedimento de desenvolvimento de micro-organismos deteriorantes 

e/ou patogênicos22.  Os estudos mais recentes têm demonstrado as possibilidades de aplicação 

de micro-organismos classificados como benéficos, conforme descrito anteriormente. No 

entanto, há grande desconhecimento quanto ao aparato genético destas bactérias, por não 

haver compreensão de alguns elementos do genoma e do proteoma do gênero Enterococcus. 

Diferenças fenotípicas importantes foram identificadas para a espécie Enterococcus faecium, 

que certamente têm respaldo na codificação dos genes de variantes. 

Visto isso, esses pressupostos colaboraram para o desenvolvimento de novas 

tecnologias, para conservação dos alimentos utilizando antimicrobianos naturais como 

bacteriocinas30.  

Diante do exposto, objetivou-se identificar fenotípica e genotipicamente BAL 

isoladas de leite cru provenientes de rebanhos Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro, produtoras de 

bacteriocinas com atividade inibitória frente a patógeno alimentar e sua suscetibilidade a 

antimicrobianos. 

 

3.2 Material e métodos  

 

No presente estudo foram analisados 37 isolados de BAL identificados em leite 

cru da raça Curraleiro Pé-Duro e 40 isolados identificados em leite cru da raça Pantaneiro. As 

amostras foram analisadas no Laboratório de Microbiologia do Centro de Pesquisa em 

Alimentos da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás 

(CPA/EVZ/UFG). 

 

 3.2.1 Isolamento, enumeração de BAL, teste de bacteriocinas e teste de sensibilidade a 

antimicrobianos 
 

Para o isolamento e enumeração, a partir das amostras de leite, foram utilizados os 

ágares Man-Rogosa-Shape (MRS) e M17, com incubação das placas em anaerobiose e 

microaerofilia por 72h a 37°C. Decorrido esse período, foi realizada a contagem das placas35.  

Após o isolamento das bactérias características de BAL foram realizados os testes 

bioquímicos, de Gram, catalase, oxidase, motilidade, teste de bile esculina e crescimento em 

NaCl 6,5%36. Os isolados foram congelados a -80ºC em crioprotetor para estudo posterior das 

bacteriocinas. 
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Os isolados foram cultivados em caldo MRS por 16h a 30 °C. As células foram 

removidas por centrifugação (7.500 rpm durante 10 min a 4 ° C), o fluido sobrenadante livre 

de células foi ajustado a pH 7,0 com NaOH 10N e esterilizados por filtração em membranas 

Millex GV de 0,45 µm (Millipore).  

Em placas de microtitulação os sobrenadantes foram diluídos sucessivamente na 

proporção de 1:2 em solução tampão de fosfato de sódio 10 mM pH 7,0. Alíquotas de 10 µL de 

cada diluição foram depositadas no ágar TSA-YE em placas de petri e previamente inoculado 

com cepa de Listeria monocytogenes ATCC 19111, que foi escolhida por ser o gênero mais 

sensível às enterocinas e Escherichia coli ATCC 25922. Após incubação a 30°C, durante 24 

horas, os meios foram analisados quanto a formação de halo de inibição37. Os isolados 

produtores de bacteriocinas foram selecionados. 

Para os testes de sensibilidade a antimicrobianos foi utilizado o método de 

antibiograma disco-difusão proposto por Kirby-Bauer, recomendado pelo National Comittee 

for Clinical Laboratory Standards38 utilizando o Agar Müeller-Hinton. 

Das culturas mantidas em caldo MRS, os isolados produtores de bacteriocinas 

foram transferidos, com o auxílio de uma alça estéril, para tubos contendo 10mL de água 

destilada estéril, em quantidade suficiente de inoculo até atingir o grau de turvação 0,5, 

comparativamente a tubo padronizado de acordo com a escala de MacFarland39. Os inócuos 

foram preparados imediatamente antes do início de cada teste. Após o ajustamento de sua 

turbidez, foi introduzido em cada inócuo um swab de algodão estéril, girando-o várias vezes a 

apertando-o firmemente contra a parede interna do tubo, a fim de retirar qualquer excesso de 

inócuo do swab. Os antimicrobianos selecionados foram ampicilina 10µg, vancomicina 30µg, 

penicilina 10µg e tetraciclina 30µg40. 

À superfície da placa de ágar Müeller-Hinton adicionou-se o inóculo,  dispersando-

o de forma uniforme por meio de swab. Este procedimento foi repetido outras duas vezes, 

girando a placa  para assegurar a distribuição completa do inócuo. Posteriormente, a placa foi 

tampada para haver completa absorção do excesso de umidade. Com o auxílio de uma pinça 

previamente flambada, os discos de antimicrobianos foram distribuídos de forma equidistante 

sobre a superfície da placa. Após este procedimento, as placas foram invertidas e colocadas em 

estufa a 35ºC por 16-18 horas, exceto a da vancomicina (35 °C/24 h). Passado o período de 

incubação, as amostras foram analisadas quanto à presença ou ausência de halos de inibição. 

Nos casos em que houve formação de halos de inibição, os diâmetros foram medidos em 

milímetros com o auxílio de um paquímetro, incluindo o diâmetro do disco. A medição foi 

realizada encostando-se o paquímetro na parte de trás da placa de Petri invertida, a qual estava 
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sobre um fundo não refletor. As medidas obtidas dos halos foram comparadas com valores já 

conhecidos, especificados na tabela padrão fornecida pelo fabricante dos discos de papel. De 

acordo com os diâmetros encontrados, estabeleceu-se o grau de suscetibilidade das bactérias 

aos antimicrobianos testados, verificando se os organismos são classificados como sensíveis, 

com sensibilidade intermediária ou resistentes. 

 

3.2.2 – Sequenciamento genético e identificação dos genes e sequência proteicas referentes 

aos isolados produtores de bacteriocinas 

 

O DNA foi extraído de todas as amostras e foram utilizados iniciadores para as 

regiões hipervariáveis V3 e V4 do gene 16S rRNA de bactérias. Este gene foi amplificado pela 

PCR e otimizado pela plataforma Illumina TruSeq (Illumina, San Diego, CA).   Ressalta-se que 

os primeiros iniciadores de PCR continham as sequências Illumina com base na estrutura 

TruSeq, o que permitiu a segunda PCR com sequências de indexação.  

As reações de PCR foram realizadas em triplicata usando Platinum Taq (Invitrogen, 

EUA) com as condições de ciclos para desnaturação a 95°C durante 5 minutos, 25 ciclos de 

95°C por 45s, 55°C por 30s e 72°C por 45s e uma extensão final de 72°C durante 2 minutos. 

Para a fase de PCR com sequências de indexação, as condições para desnaturação foram 95°C 

durante 5 min, 10 ciclos de 95°C durante 45s, 66°C durante 30s e 72°C por 45s e uma extensão 

final de 72°C durante 2 min.  

Para comparação, o protocolo Illumina 16S foi usado como descrito (Nota Técnica 

da Iluminação 15044223 Rev. B). A reação foi feita com AMPureXP (Beckman Coulter, Brea, 

CA) e as amostras foram agrupadas nas bibliotecas de sequenciamento para quantificação. 

As estimativas foram realizadas com os ensaios de dsDNA de Picogreen  

Invitrogen, EUA), e as bibliotecas foram diluídas para quantificação precisa de qPCR usando 

a KAPA Kit de Quantificação para plataformas Illumina (KAPA Biosystems, Woburn, MA). 

As bibliotecas foram sequenciadas em um sistema MiSeq, kit com 300 ciclos41. 

Para a descrição de genes e transcritos contidos nas sequências utilizou-se o 

programa ARTEMIS42. Após a identificação dos genes, promoveu-se a comparação com a 

anotação do genoma da espécie de  E. faecium DO, disponível no banco de dados KEGG 

Genes, com o auxílio da ferramenta linkdb search.   

A Análise de Enriquecimento Funcional (AEF) foi realizada pelo software 

DAVID (versão 6.7) aplicando-se a análise de agrupamento funcional com rigor baixo para a 

análise funcional dos genes. Os Índices de Enriquecimento (IE) e os valores de p nominal e p 

ajustado foram calculados para cada termo do grupo, de cada isolado. Para o cálculo do valor 
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de significância do grupamento funcional foi utilizado o teste exato de Fisher modificado 

(EASE Score), com o objetivo de determinar diferença estatística na proporção de termos em 

cada grupo. O software utiliza estatística Kappa para verificar se os termos pertencem à 

mesma categoria funcional. 

 Adicionalmente foi realizada a análise de Ontologia Gênica (GO) com os 

programas DAVID e PANTHER. No primeiro caso, o genoma do E. faecalis V583 foi 

utilizado como genoma de referência e no segundo caso, foi utilizado o genoma da E. coli 

como referência. O programa PANTHER não possibilita que o gênero Enterococcus seja 

utilizado como referência para a realização da AEF.  

Os genes foram designados para três diferentes categorias de acordo da sua 

ontologia: processos biológicos, componentes celulares e função molecular. A ferramenta 

Functional Annotation Tool do programa43 foi utilizada para identificar quais os mapas de 

rotas metabólicas apresentaram o maior número de genes e sequências proteicas. 

A lista de genes foi submetida ao programa Cytoscape e com o auxílio da 

ferramenta BiNGO44, os mapas de enriquecimento funcional nas três categorias foram 

plotados. Para realizar essa análise foi utilizado o teste hipergeométrico e as categorias 

visualizadas no mapa foram aquelas que apresentaram Código de Razão de Falsas 

Descobertas (FDR) < 0,05.  

 

3.3 Resultados e discussão  

 

Dos 77 isolados classificados como BAL, pelos resultados compatíveis com 

colônias Gram-positivas, cocos, com motilidade variável, crescimento positivo em NaCl 

6,5%, catalase negativa, oxidase negativa e positivos para o teste de bile esculina, observou-

se que as unidades formadoras de colônias foram compatíveis com a espécie E. faecium. 

Nas Tabelas 1 e 2, pode-se observar valores quantitativos (log10) e comportamento 

das BAL para produção de bacteriocinas, cuja origem foi o leite cru das raças naturalizadas 

Curraleiro Pé-Duro (37 isolados) e Pantaneiro (40 isolados).  
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TABELA 16– Contagem de BAL e avaliação da inibição de Listeria monocytogenes e Escherichia 

coli pela produção de bacteriocina em leite cru da raça Curraleiro Pé-duro. 

Isolado BAL 

(log10) 

Listeria 

monocytogenes 

ATCC 19111 

Escherichia coli 

ATCC 25922 

1 <2 NH NH 

2 <2 NH NH 

3 <2 NH NH 

4 <2 NH NH 

5 <2 NH NH 

6 <2 NH NH 

7 <2 NH NH 

8 6,8 NH NH 

9 <2 NH NH 

10 6,1 NH NH 

11 5,8 NH NH 

12 5,9 NH NH 

13 6,0 NH NH 

14 6,4 NH NH 

15 7,1 NH NH 

16 6,6 NH NH 

17 6,5 NH NH 

18 6,8 NH NH 

19 <2 NH NH 

20 6,4 NH NH 

21 <2 NH NH 

22 6,8 NH NH 

23 6,6 NH NH 

24 6,3 NH NH 

25 6,7 NH NH 

26 6,4 NH NH 

27 <2 NH NH 

28 <2 NH NH 

29 <2 NH NH 

30 <2 NH NH 

31 <2 NH NH 

32 6,5 NH NH 

33 6,4 NH NH 

34 5,5 NH NH 

35 5,8 NH NH 

36 6,2 NH NH 

37 6,4 NH NH 

Legenda: NH – não houve formação de halo 
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TABELA 27-  Contagem de BAL e avaliação da inibição de Listeria monocytogenes e Escherichia 

coli pela produção de bacteriocina em leite cru da raça Pantaneiro 

Isolado BAL 

(log10) 

Listeria 

monocytogenes 

ATCC 19111 

Escherichia 

coli 

ATCC 25922 

1 <2 NH NH 

2 <2 NH NH 

3 <2 NH NH 

4 <2 NH NH 

5 <2 NH NH 

6 <2 NH NH 

7 <2 NH NH 

8 <2 NH NH 

9 <2 NH NH 

10 <2 NH NH 

11 <2 NH NH 

12 <2 NH NH 

13 <2 NH NH 

14 <2 NH NH 

15 <2 NH NH 

16 6,9 6,86 mm NH 

17 7,6 7,06 mm NH 

18 6,8 4,00 mm NH 

19 4,6 NH NH 

20 4,8 NH NH 

21 <2 NH NH 

22 6,3 NH NH 

23 6,8 NH NH 

24 6,1 NH NH 

25 6,5 NH NH 

26 <2 NH NH 

27 <2 NH NH 

28 <2 NH NH 

29 <2 NH NH 

30 <2 NH NH 

31 <2 NH NH 

32 <2 NH NH 

33 <2 NH NH 

34 <2 NH NH 

35 <2 NH NH 

36 <2 NH NH 

37 <2 NH NH 

38 <2 NH NH 

39 <2 NH NH 

40 6,8 NH NH 

Legenda: NH – não houve formação de halo 
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Pelos dados das Tabelas 1 e 2, pode-se afirmar que os isolados (74/77 – 96,1 %) 

não apresentaram produção de bacteriocinas. Porém, três isolados (3/77 - 3,9%) foram 

positivos para um patógeno testado.  

Detalhando por rebanhos, em três isolados (3/40 - 7,5%) do leite da raça 

Pantaneiro foram observados halos de inibição que variaram de 4,00 a 7,06 mm. Considerando 

os ensaios elaborados no Capítulo 2 e as provas bioquímicas descritas neste capítulo, os 

isolados produtores de bacteriocinas foram identificados e confirmados como Enterococcus 

faecium, havendo a formação de halo de inibição para Listeria monocytogenes ATCC 19111. 

Um importante fator a ser elencado, refere-se ao fato de que BAL do rebanho 

Curraleiro e a maioria de BAL do rebanho Pantaneiro não se mostraram antagônicas aos 

patógenos testados, o que pode caracterizar que estes micro-organismos possam estabelecer 

relações ecológicas harmônicas sem, no entanto, gerar especificamente bacteriocinas, uma 

vez que não são desafiadas de forma persistente.  

Sabe-se que dentre as características de BAL, a ausência destas substâncias, não 

inviabiliza seu uso e sua capacidade inibitória para outras populações bacterianas. Isto pode 

ter ocorrido neste estudo, visto que houve seleção de crescimento para populações com 

mesmas características de crescimento, morfologia e perfil bioquímico, havendo amparo para 

esta afirmação no metabolismo de Enterococcus faecium decorrente da provável acidificação 

do meio35, sendo compreendida como inibitória a micro-organismos não BAL. 

Pelas descrições de Giraffa45, pode-se afirmar que Enterococcus sp. colonizam 

diferentes ambientes, com rotas importantes quando considerados os animais e alimentos de 

origem animal. Ainda assim, os relatos de Enterococcus faecium em animais domésticos e 

exóticos, alimentos, solo, vegetais, águas residuais e ambientes de mangue 16, 46,47,48,49, 

revelam sua alta capacidade de adaptação aos mais diferentes nichos ecológicos, o que pode 

ser ampliado para o leite cru das raças estudadas. Independente da raça, pode-se afirmar que 

o meio em que as bactérias foram isoladas serviu de veículo de manutenção e crescimento, 

uma vez que é rico em nutrientes3. 

A diversidade genética atribuída aos Enterococos é um elemento importante para 

a abordagem neste estudo. Isto porque os isolados identificados apresentaram perfis 

bioquímicos, fisiológicos e fenotípicos semelhantes, pelo método de cultura, onde os micro-

organismos foram isolados. 

Conforme o perfil genotípico identificado neste estudo, pode-se afirmar que 

houve concordância às constatações de Avci & Tuncer50em seus estudos, que verificaram que 

estirpes de Enterococcus faecium mostraram variabilidade genética para produção de 
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enterocinas e também para mecanismos de virulência, havendo semelhança com os resultados 

de Ogaki et al16, cujas estirpes também denotaram variabilidade, para produção de enterocinas 

e para um ou mais micro-organismos patogênicos 41.  

A produção in situ de bacteriocina parece, de fato, proporcionar proteção contra 

micro-organismos patogênicos51 e aumentar a competição de nichos no trato gastrointestinal 

de mamífero52, o que pode ser considerado pela indústria farmacêutica. 

Além da variabilidade quanto ao espectro inibitório definida geneticamente, 

Enterococcus faecium pode classificar-se conforme sua habilidade como micro-organismo 

iniciador de culturas, probiótico (para humanos e/ou animais) ou patogênico, o que tem sido 

motivo de muita discussão e investigação científica, uma vez que este micro-organismo 

assumiu caráter emergente e tem demonstrado resistência a bases antimicrobianas em 

diferentes regiões do mundo53, 54, 55. 

Dobson et al.56 sustentaram a suposição pela qual o gênero pode ter classificação 

também de micro-organismos probióticos, uma vez que aumentam a competitividade e 

estabelecem seu nicho, entre outras populações microbianas em ambientes hostis. O ponto de 

gatilho para se transformar em micro-organismo patogênico dependerá da densidade, da 

reação do organismo e de mecanismos fisiopatológicos ainda não bem compreendidos. 

Os isolados que inibiram o crescimento de Listeria monocytogenes ATCC 19111, 

reconhecidamente foram produtores de bacteriocinas, sendo que estes peptídeos podem 

apresentar modo de ação diversificados como nas descrições de Gaaloul et al.57, o que 

favorece sobremaneira a biopreservação de alimentos e as atividades operacionais em 

indústrias, quanto à formação de biofilmes. 

Por outro lado, pelos resultados encontrados neste estudo, é importante abordar 

as constatações de Cotter et al.25, quando discorreram que tais peptídeos de classe II, definidos 

como estáveis ao calor, incluem bacteriocinas tipo pediocina com forte atividade anti Listeria 

(classe IIa) entre outros.  

Kommineni et al.44 observaram que a produção de bacteriocina por Enterococcus 

intestinais em camundongos reduziu os Enterococcus resistentes à vancomicina a níveis 

indetectáveis sem interrupção significativa da microbiota nativa. Constataram igualmente que  

um Plasmídeo Codificador de Bacteriocina (pPD1) permitiu que uma estirpe de E. faecalis 

colonizasse o intestino do rato, substituísse os Enterococcus nativos e superasse E. faecalis 

sem o plasmídeo, sendo assim promissores como probióticos para prevenir e tratar infecções 

intestinais; o que também pode ocorrer com a espécie Enterococcus faecium. 

Dos 77 isolados classificados como BAL, 3 (três) isolados confirmados de 
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Enterococcus faecium, provenientes de leite cru da raça Pantaneiro, foram produtores de 

bacteriocina, esses isolados foram testados frente aos antibióticos ampicilina 10µg, 

vancomicina 30µg, penicilina 10µg e tetraciclina 30µg. A média e o desvio padrão estão 

expressos na Tabela 3 e Figura 1. 

 

TABELA 38 – Resistência antimicrobiana em isolados de  Enterococcus faecium de amostra de leite 

cru da raça Pantaneiro. 

Isolados Amp10 Pen10 Tet30 Van30 

16 28,82S±0,13 22,02S±0,01 21,41S±0,15 14,95R±0,07 

17 17,48S±0,03 14,12R±0,11 22,23S±0,03 13,71R±0,02 

18 30,12S±0,01 21,62S±0,02 19,91S±0,01 14,21R±0,02 

Legenda: Ampicilina (Amp10), Penicilina (Pen10), Tetraciclina (Tet30) e Vancomicina (Van30). R, resistente. S, 

sensível. 

 

 

FIGURA 15– Placa de Agar Müeller-Hinton com teste de suscetibilidade a antimicrobianos  

   Fonte: (Arquivo pessoal, 2018). 

 

As cepas apresentaram ampla variação quanto à susceptibilidade aos antibióticos, 

sendo algumas resistentes a penicilina e vancomicina. O presente estudo apresentou 100% 

dos isolados testados, sensíveis à ampicilina e tetraciclina, 67% dos isolados testados frente a 

penicilina foram sensíveis e 33% resistente, já para vancomicina 100% dos isolados foram 

resistentes. 

Recentemente, Enterococcus têm sido vinculados à infecção humana, o que é 

agravado quando esses micro-organismos possuem resistência à antibióticos34, 

comprometendo o tratamento terapêutico. Vale ressaltar o contraste quanto às descrições de 

estirpes de Enterococcus, normalmente utilizadas como culturas starters e/ou probióticos e 
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em outras ocasiões apontadas não como bactérias comensais, mas como contaminantes em 

alimentos58. Por sua vez, análises do genoma de E. faecium mostraram sua capacidade de 

expressar genes para adaptação em diferentes ambientes, assim como alteração do 

metabolismo de carboidratos, como elementos de evolução para desempenhar papel de 

patógeno43. 

Considerando a presença de E. faecium em alimentos e sua emergência como 

bactérias multirresistentes, o conhecimento do genoma destas estirpes é um elemento 

fundamental, para elucidar possível adaptação ao ecossistema de origem ou possível  

propagação de tais características, com aplicação desejável ou não pelas indústrias de 

alimentos e farmoquímica. 

Ruiz et al.59 identificaram suscetibilidade e resistência fenotípica variável de E. 

faecium, em leite cru originário de cabras conforme a estação do ano. Não se pode afirmar 

esta probabilidade no presente estudo, mas o comportamento diferenciado destas bactérias em 

produtos lácteos, cuja matriz alimentar seja a mesma e de raças diferentes, é uma realidade. 

Estirpes de E. faecium resistentes decorrem de um fenômeno genético, 

relacionado à presença de genes contidos nos micro-organismos, que codificam diferentes 

mecanismos bioquímicos, impedindo a ação das drogas, ou também, pela transferência dos 

genes de resistência, através dos mecanismos de transdução, transformação e conjugação e, 

constantemente, envolve genes situados em plasmídeos e transposons transferindo assim 

genes de resistência a um ou mais antibióticos60. 

Enterococcus resistentes a determinados antibióticos, podem ser encontrados em 

grande número de alimentos de origem animal, sendo veiculados aos seres humanos através 

do consumo e manuseio desses alimentos61,62. Entre as diferentes espécies de Enterococcus 

resistentes à vancomicina, o E. faecium destaca-se como um dos principais obstáculos63. 

Yogurtcu e Tuncer64 avaliaram 47 cepas de Enterococcus isoladas de queijo 

Turkish Tulum quanto à sensibilidade a antibióticos e observaram que todas as cepas 

apresentaram sensibilidade a ampicilina, penicilina, vancomicina e gentamicina, 8,5% delas 

foram resistentes a estreptomicina. No Brasil, Riboldi et al.65 avaliaram o perfil de resistência 

antimicrobiana de E. faecalis, E. faecium e Enterococcus spp. isolados de vários alimentos, 

incluindo queijos, e observaram fenótipos de resistência a tetraciclina, eritromicina, 

estreptomicina, ampicilina e vancomicina. 

Em relação ao sequenciamento dos três isolados de E. faecium produtores de 

bacteriocinas, obteve-se descrição dos transcritos e genes registrados.  Observando a Tabela 
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1, pode-se identificar transcritos considerados de importância para compreensão do aparato 

biológico e químico, bem como sua função. 

 

TABELA 4: Exemplos de transcritos com função definida de Enterococcus faecium isolados de 

rebanho Pantaneiro 

 

Transcritos  Função relacionada 

 

Class II aldolase  

Desempenham papel na organização do 

citoesqueleto da membrana celular. 

Alanina racemase  

Necessária para a biossíntese da parede 

celular por isomerização da L-alanina em 

D-alanina. 

DNA helicase ruvB  

 

Relaciona-se ao reparo bacteriano e 

também acredita-se que à sensibilidade ao 

ácido nalidíxico. 

MutL C  
Mecanismo de reparo de DNA que corrige 

erros de replicação.  

RecF/RecN/SMC  
Reparo de DNA e silenciamento 

epigenético de expressão gênica. 

CppA  

Encontrada principalmente em espécies de 

Streptococcus. A CppA é uma proteinase 

degradativa de glicoproteína C3 putativa, 

envolvida na patogenicidade 

Superoxido dismutase ferro    

SODs catalisam a conversão de radicais 

superóxido em oxigênio molecular. Sua 

função é destruir os radicais que 

normalmente são produzidos dentro das 

células e são tóxicos para os sistemas 

biológicos. São conhecidas três famílias 

evolutivamente distintas de SODs, das 

quais a família de ligação Mn / Fe é uma.  

YicC  

Homólogos de YicC de Escherichia coli. 

Embora seja relativamente pouco 

caracterizado, o YicC é  importante para as 

células na fase estacionária e essencial 

para o crescimento em altas temperaturas. 

Fibronectina proteina A  (FbpA) 
É uma adesina e pode estar associada a 

virulência. 

RibD  Processo biossintético da ribloflavina.  

 

 

Em relação ao total de transcritos, 216 foram identificados. Sendo que 118 

tiveram função definida e conhecida e 118 apresentaram sequências relacionadas a proteínas 

ou Domínios Hipotéticos (PDH), com função desconhecida, portanto. O número elevado de 
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PDH deve-se ao fato de que cerca de 50% do genoma dessa espécie está registrado como 

proteínas sem função conhecida ou hipotéticas.   

As descrições relacionadas aos transcritos foram idênticas nos três isolados. Este 

dado reforça o padrão igualitário do E. faecium em leite de vacas do rebanho Pantaneiro. 

Neste caso, pode-se afirmar que há complexidade na estruturação do funcionamento celular, 

com evidente influência no mapeamento genômico, pelos domínios que definem biossíntese, 

metabolismo, capacidade de adaptação, capacidade de permanência e de conjugação. Por 

outra análise, os domínios de função desconhecida expressam informação, porém não 

compreendida pelos pesquisadores. Em diversas situações, as sequências proteicas originam 

os mutantes que posteriormente coincidirão em resposta genotípica diferenciada. 

Conforme Qin et al66 há diferentes linhagens de E. faecium aferindo variabilidade 

pelos elementos móveis, com a denominada alta plasticidade das espécies do micro-

organismo, tanto de origem de ambiente externo, quanto em hospitais, por exemplo. Tais 

variações podem estar vinculadas aos fagos, plasmídeos, ilhas genômicas pré-definidas pelas 

sequências proteicas. 

Dos 237 genes prospectados pelo programa Artemis, 64 mostraram 

especificidade à espécie E. faecium. Destes 64, 13 foram associados à capacidade de invadir, 

multiplicar, driblar agressões, adaptar e de produzir antígenos, bem como apresentar 

resistência a determinadas bases de antimicrobianos. São exemplos para tais afirmações a 

presença dos genes abfA, ansA, eno, fabH, fbpA, greA, metK, recFO, rplBEIKL, rpsCDE, 

ruvAB, uvrCD, vanG. 

Estes genes são alguns em forma de genes isolados ou ilhas genômicas com 

função específica para tais habilidades. Pelos resultados mencionados anteriormente, 

identifica-se produção de bacteriocinas, apesar de que não foram identificados genes de 

enterotoxinas específicos. Mesmo assim, o mapeamento descrito aponta para diversas 

sequências capazes de expressar citolisinas como metabólitos e invasinas que debelam a ação 

de outros micro-organismos naturalmente patogênicos como visto em E. faecium cuja origem 

é de espécimes clínicos ou leite humano67,68, 69. 

Por contraste, genes relacionados às DNAses e termonucleases expressam a alta 

capacidade de precursores e uso na agroindústria para produção de queijos e outros produtos. 

Estes genes corroboram para o uso industrial, desde que os micro-organismos estejam 

enquadrados em cuidadosa manipulação70. 

Quanto aos genes que aferem virulência, salienta-se a relevante necessidade de 

compreensão, por estar relacionada à presença do micro-organismos em um ecossistema rico 
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para desenvolvimento de reações físico-químicas. O perfil de determinantes genéticos para 

virulência e para resistência (abfA, ansA, pur, fab, fba e van) expõe a necessidade de entender 

a dinâmica dos micro-organismos presentes no animal, em seus produtos, no ambiente e no 

homem, segundo o moderno modelo de saúde única. 

 

3.4 Conclusões   

 

Conclui-se que Enterococcus faecium, classificado como bacteria ácido lática, foi 

identificado em leite de rebanhos Curraleiro Pé-duro e Pantaneiro. Os isolados de gado 

Pantaneiro foram reconhecidamente produtores de bacteriocinas anti-Listeria monocytogeneses 

e resistentes a vancomicina. Genes realacionados à adaptação, biopreservação, virulência e 

resitência foram identificados nesta raça. 
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo do microbioma do leite interpõe um novo significado a esta matriz 

alimentar. Não se deve analisar o ecossistema leite, do ponto de vista microbiológico e físico-

químico, como sendo unicamente um fator a resguardar a saúde pública, quanto aos atributos 

nutricionais, composicionais e biológicos. 

Por outro lado, compreender a microbiota do leite de raças consideradas 

genuinamente recursos genéticos locais e ineficientes à produção láctea, refere-se à valorização 

dos rebanhos, dos indivíduos envolvidos, dos micro-organismos identificados. Não foi 

abordado no estudo, a quantidade de leite produzido e sim quais são as populações presentes 

no leite; como podem ser exploradas. 

A pesquisa essencialmente voltada à identificação e descrição destas 

potencialidades explicita a função e importância social e científica de desvendar e comunicar 

novos rumos e oportunidades. 

Os micro-organismos presentes no leite não são classificados como nutrientes. No 

entanto, sob o recente conceito de microbioma, passaram a ser considerados, uma vez que 

bactérias passadas de mães à prole definirão a capacidade de adaptação da população bacteriana 

na cavidade oral e do intestino, pré-definindo habilidade nutricional e da saúde intestinal, por 

exemplo. Além disso, o ambiente pode interferir na presença destes micro-organismos. 

Do ponto de vista da medicina veterinária e da ciência de alimentos, identificar 

quais micro-organismos estão presentes no leite cru relaciona-se ao moderno contexto da saúde 

única: saúde do homem, do animal e do ambiente. 

O estudo desenvolvido permitiu dimensionar quão importante é a caracterização 

das populações microbianas, neste caso, bacterianas. Conhecer as potencialidades dos micro-

organismos prevalentes e daqueles identificados em menor percentual aponta para múltipla 

aplicação: nutricional, terapêutica e alimentícia. 

As raças Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro expressaram potencialidades quanto à 

população bacteriana e o fato de serem identificados Enterococcus faecium produtores de 

bacteriocina faz surgir um potencial uso para inibição de deteriorantes e patógenos em 

alimentos. 

Sem dúvida, há um novo campo de pesquisa a ser sugerido: explorar bactérias 

presentes no leite de rebanhos reconhecidamente nacionais e ineficientes para a produção de 

leite, porém preciosos para aplicação terapêutica e produção de produtos lácteos e cárneos. 
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