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Resumo 

 

O tratamento térmico UHT visa à eliminação de microrganismos no leite, aumentando 

o tempo de prateleira do produto e diminuindo riscos à saúde. Porém, alguns microrganismos 

ainda podem resistir a este processo. No domínio Archaea, existem grupos termófilos 

possíveis candidatos a persistirem após este tratamento térmico. Para o estudo envolvendo a 

detecção destes microrganismos, a PCR é amplamente utilizada. Porém, esta técnica baseada 

na detecção de material genético não é capaz de distinguir células mortas de células viáveis. A 

utilização do propídio monoazida (PMA) pode contornar este problema, uma vez que este se 

liga a moléculas de DNA derivadas de células com membranas rompidas, impedindo suas 

amplificações na PCR e permitindo a detecção seletiva de células viáveis. Portanto, o objetivo 

deste trabalho foi estabelecer um protocolo de detecção de microrganismos viáveis do 

domínio Archaea em leite UHT por meio de PCR, utilizando a cultura de referência 

Halobacterium salinarum ATCC 19700 para padronizar o protocolo. Por se tratar de um 

microrganismo halófilo, testou-se a atividade do PMA e a viabilidade celular do H. salinarum 

sob concentrações crescentes de cloreto de sódio (NaCl). Para a padronização do protocolo do 

PMA em leites UHT, amostras foram contaminadas diretamente com DNA genômico de H. 

salinarum correspondente a 10
6
 Unidades Formadoras de Colônia por mililitro (UFC/mL). 

Após, procederam-se a extração de DNA, utilizando isotiocianato de guanidina, e a PCR, 

tendo limite de detecção de uma UFC/mL. Depois de padronizada, a técnica foi aplicada a 

alíquotas de diferentes marcas comerciais de leites UHT. O H. salinarum apresentou morte 

celular abaixo de 15% de NaCl, enquanto a ação do PMA foi afetada nas concentrações 

superiores a 12,5% de NaCl. Tal constatação demonstra a limitação do uso de PMA em 

células viáveis de halófilos extremos. Quando aplicado em leites UHT, a concentração de 
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PMA necessária para a inibição total da amplificação do DNA proveniente de células mortas 

foi de 20 µg/mL. Até o momento, nove amostras de diferentes marcas de leite UHT foram 

testadas, resultando em produtos de amplificação apenas em amostras não tratadas com PMA, 

evidenciando a presença de células não viáveis de Archaea. Apoio financeiro: PIBIC/CNPq 
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