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Resumo 

 

As morcelas são enchidos de sangue com elevado valor gastronómico e 

económico em regiões rurais portuguesas. Pela sua tecnologia e características 

intrínsecas podem representar risco microbiológico se não forem cumpridos critérios 

de fabrico e de armazenamento correctos. No presente trabalho determinou-se o 

comportamento da microbiota patogénica relevante em morcelas de arroz da Beira 

(MB) e de Monchique (MM) e da microbiota deteriorativa face ao processamento 

industrial e ao armazenamento. O tratamento térmico de 72°C no centro térmico 

revelou-se adequado para eliminar Listeria monocytogenes, Salmonella spp. e 

Escherichia coli O157:H7 (redução >5 log ufc/g). Bacillus cereus, Clostridium 

perfringens e Clostridium sporogenes apresentaram uma taxa de sobrevivência muito 

reduzida no processo de fabrico. O armazenamento de MM a 4°C embalada em 

aerobiose, vácuo ou AM60/40 suporta bem a proliferação de Listeria monocytogenes, 

tornando o produto perigosos em poucos dias. Salmonella spp., Escherichia coli 

O157:H7, Bacillus cereus e Clostridium perfringens só se revelam problemáticos se 

houver abuso de temperatura (15°C). A microbiota deteriorativa da MB e MM foi 

constituída fundamentalmente por Bactérias do ácido láctico; mas nas MM mas houve 

um desenvolvimento simultâneo de outros microrganismos com elevado potencial 

deteriorativo. 

 

Palavras-chave: Morcela; Microrganismos patogénicos; Microbiota natural; 

Tratamento térmico; Armazenamento. 
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Abstract 

 

Morcelas are blood sausages with high gastronomic and economic value in 

Portuguese rural regions. Due to its technology and intrinsic characteristics it might 

represent microbiological risk if correct production and storage criteria are not fulfilled. 

In the present work it was evaluated the behavior of relevant foodborne and spoilage 

microbiota in Beira rice morcela (MB) and Monchique rice morcela (MM) in relation to 

the industrial processing and storage.  

Heat treatment at 72°C in the thermal centre is adequate to eliminate Listeria 

monocytogenes, Salmonella spp. and Escherichia coli O157:H7 (reduction>5D). 

Bacillus cereus, Clostridium perfringens and Clostridium sporogenes show a reduced 

survival in the processing of MB. 

The storage of MM at 4°C packaged in aerobiosis, vacuum or MAP60:40 support 

well the growth of Listeria monocytogenes, resulting in a hazardous product in few 

days. Salmonella spp., Escherichia coli O157:H7, Bacillus cereus and Clostridium 

perfringens are only hazardous if there is temperature abuse during storage (15°C). 

Spoilage microbiota in MB and MM is composed mainly by LAB, but in MM there was 

simultaneous growth of other microbiota with high spoilage potential. 

 

Key Words: Blood sausage; Foodborne pathogens; Natural microbiota; Heat 

Processing; Storage.  
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Extended Abstract 

 

Morcela is a portuguese blood sausage made with pork meat, fat and blood, rice 

seasoned with cumin, garlic, onions, cloves, vinegar, red wine and salt. It is usually 

pasteurized and often smoked and dried for a short period of time. It has high 

gastronomic and economic value in Portuguese rural regions 

Nowadays it’s important to deliver safe products due to legal aspects, without 

losing its quality. It’s then necessary to identify the factors that contribute to that aspect. 

Scientific knowledge gathered throughout the years has led to the worrying of 

foodborne diseases caused by specific bacteria leading scientific investigation to 

understand the behavior of foodborne pathogenic bacteria responsible for food 

toxinfections, especially in ready-to-eat type foods. 

The aim of this work was to evaluate the behavior of relevant foodborne and 

spoilage microbiota in Beira rice morcela (MB) and Monchique rice morcela (MM) in 

relation to the industrial processing and storage.  

In order to understand the behavior of foodborne pathogens (Listeria 

monocytogenes, Salmonella spp., Escherichia coli O157:H7, Bacillus cereus, 

Clostridium perfringens and Clostridium sporogenes) in Beira rice morcela paste, two 

trials were designed. In the first it was studied the effect of thermal process (72°C in the 

thermal center), cooling rate (quick and slow) and storage temperature (4 and 15°C) in 

the behavior Listeria monocytogenes, Salmonella spp., E.coli O157:H7 and Bacillus 

cereus, previously grown in normal media and under designated stress conditions 

(modified media supplemented with 1% NaCl, 0,75 mg/L NaNO2 and 5% of glycerol). 

With Bacillus cereus, Clostridium perfringens and Clostridium sporogenes it was also 

studied the effect of high and low inoculum level. Enterococcus faecium was used in 

the same conditions to validate the thermal processing efficiency. The second trial, 

design as complementary to the first, it was evaluated the industrial process and 

recovery ability of Listeria monocytogenes, Salmonella spp. and E. coli O157:H7 

survive and outgrown in MM produced under the same conditions as it is in a local 

industry. Generally, it was observed that the heat treatment used in the industry is 

enough to ensure a reduction of 5D in the population of non sporulated pathogens. The 

designated slow cooling rate (the more similar to that achieved in the industry) revealed 

to be more effective in the reduction of these pathogens. The sporulated pathogens 

tested revealed to have a poor ability to outgrowth in the morcela, probably due to the 

biological state of the spores when the heat treatment was applied. The spoilage 

microbiota of MM packaged in MAP60:40 was monitored during 49 days of storage in 

refrigeration temperature and under temperature abuse (15°C). LAB was the main 
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specific spoilage microorganism enumerated. Enterococcus spp. and coagulase 

negative Staphylococcus was also involved. Gram negative bacteria 

(Enterobacteriaceae and Pseudomonas spp.) associated to spoilage due to its 

catabolic activities and sensory negative impact decrease during the storage. 

Aiming to establishment the risk of growth of relevant foodborne pathogens in MB 

– a ready-to-eat product – a microbial challenge test was designed challenging of 

Listeria monocytogenes, Salmonella spp., E. coli O157:H7, Bacillus cereus and 

Clostridium perfringens. The challenge test was performed in morcela slices packaged 

(MAP60:40, vacuum and aerobic) and stored at refrigeration temperature (4°C) and 

under conditions of temperature abuse (15°C) during 35 days. Independently of the 

storage conditions the outgrowth of Listeria monocytogenes occurred in the early 

period of storage, resulting in a hazardous product. The hazard associated to the other 

pathogens challenged was generally only significative if the samples were stored under 

temperature abuse. The spoilage microbiota of slices of Monchique morcela was very 

abundant and composed mainly by LAB, but also by Enterobacteriaceae and 

Pseudomonas spp., that have important negative impact in the sensory characteristics 

of the product. The aerobic package was always the worst solution. Between vacuum 

and MAP, only slightly differences were observed 

Briefly, heat treated blood sausages are products potentially hazardous if highly 

accurate criteria are not applied to the control of processing and storage. The results of 

the present work demonstrate that the operations used by the industry, associated to a 

correct storage results in safe products for the consumer. 
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1. Introdução 

 

Dos vários tipos de enchidos existentes em todo o mundo, alguns adquiriram 

especial relevância pela sua diversidade regional e aceitação, como os enchidos de 

sangue. As morcelas, enchidos de sangue, são produtos tradicionais portugueses que 

identificam regiões pelas matérias-primas utilizadas, servindo como forma de 

subsistência de um povo muitas vezes rural. A procura, cada vez maior, conduz à 

necessidade de industrialização e padronização de um processo de fabrico capaz de 

gerar oferta suficiente para a procura do consumidor. 

A obrigação de produzir um alimento seguro e com qualidade passa a ser uma 

imposição legal. A crescente preocupação com doenças de origem alimentar 

causadas por microrganismos patogénicos, conduziu desde cedo a linhas de 

investigação científicas com objectivo de avaliar o comportamento microbiano em 

alimentos. Sabe-se que a pasteurização é eficaz para a eliminação de carga 

microbiana potencialmente patogénica, como é o caso de enterobactérias e Listeria 

monocytogenes mas verifica-se que mesmo assim são agentes de surtos pontuais de 

toxinfecção alimentar. 

O processamento térmico de produtos cárneos conduz a várias alterações físico-

químicas nos produtos, mas no entanto, mostra-se necessário tanto para gerar 

alimentos seguros como também para contribuir para a diversidade de alimentos. O 

conceito de barreira (hurdle), combinação de factores inibitórios que per se não tem 

um efeito superior à combinação dos mesmos, tem contribuído, tal como o 

processamento térmico, para a produção de alimentos seguros e com qualidade. 

O presente trabalho teve como objectivo geral determinar o comportamento da 

microbiota patogénica de importância relevante em morcela e da microbiota 

deteriorativa face ao processamento industrial e às condições de armazenamento. 

Para cumprir este objectivo geral foram definidos os objectivos específicos: 

Avaliar o comportamento de Clostridium spp, Bacillus cereus E. coli O157:H7, 

Listeria monocytogenes, Salmonella spp., face ao processo de pasteurização de 

morcela de arroz da Beira; Avaliar a evolução da microbiota deteriorativa em morcela 

de arroz da Beira embalada sob uma atmosfera modificada comercial1 em refrigeração 

(4±1 °C) e condições de abuso de temperatura (15±1 °C). 

Avaliar o comportamento dos mesmos microrganismos patogénicos e da 

microbiota deteriorativa em morcela de arroz de Monchique fatiada embalada em 

aerobiose, sob vácuo e sob uma atmosfera modificada comercial1 em refrigeração a 

4±1 °C e em condições de abuso de temperatura (15±1 °C).  
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2. Revisão Bibliográfica 

 

Enchidos de sangue - morcela 

2.1. Importância económica e sócio-cultural 

 

Ao longo dos últimos anos tem-se observado um interesse crescente na União 

Europeia (EU) em salvaguardar produtos alimentares regionais de qualidade elevada 

como forma de promover e suportar regiões rurais, e a sua população. A introdução de 

mecanismos de protecção jurídica, especialmente nos países pertencentes à UE, 

resultou num renascimento de produtos cárneos tradicionais que eram originalmente 

produzidos por empresas familiares ou de pequenas dimensões, e comercializados em 

mercados locais. Produtos de Denominação de Origem Protegida (DOP) e Indicação 

Geográfica Protegida (IGP) têm sido especialmente importantes neste processo, 

encontrando-se regulamentados pela Regulamentação Europeia 2081/92 (1992).  

Dos vários tipos de enchidos existentes em todo o mundo, alguns adquiriram 

especial relevância pela sua diversidade regional e aceitação, como os enchidos de 

sangue. São enchidos tradicionais e a sua produção parece estar ligada à intenção de 

aproveitar o sangue de animais domésticos (Cabeza, 2006). As morcelas são um 

exemplo dos vários enchidos de sangue e da importância benéfica que os selos de 

qualidade têm tido, tornando-as um produto cárneo tradicional, popular e conhecido 

em todas as partes do mundo. Existe uma grande variedade de morcelas típicas na 

Europa e América Latina. Segundo Luzón-Merinoy e Matín-Bejarano (2001a), só no 

continente Europeu existem aproximadamente 400 tipos de morcelas fabricadas 

tradicional ou industrialmente, cada uma com uma receita particular (Santos et al., 

2003). Muitos investigadores e historiadores atribuem a razão da existência de 

morcela por todo o mundo à época das conquistas pelos Europeus (principalmente 

Espanhóis, Portugueses, Franceses e Ingleses) uma vez que os colonos levavam 

consigo a sua cultura gastronómica para os novos territórios (Cabeza, 2006). 

Exemplos disto são os vários vocábulos utilizados em vários países como o 

sanguinaccio na Itália, black pudding na Inglaterra e Irlanda (drisheen na Irlanda para 

black pudding com sangue de ovino), boudin noir na França, kaszanka na Polónia, 

morcilla na Espanha, blutwurst na Alemanha, biroldo na Baia de São Francisco (EUA) 

e rellena no México e Colômbia. 

No seu livro intitulado de ―B.I. da Morcela‖, Paulo Moreira (2010) aponta que 

etiologicamente morcela é um vocábulo de difícil definição. Existem várias hipóteses 

descritas na bibliografia existente. Há quem afirme que é de origem Ibérica, 
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eventualmente duvidosa, da palavra mukurra que indica ―objecto saliente e disforme‖; 

do tronco Celta, da palavra mukurno, ―de saliência máscula‖. Existe ainda quem 

aponte a sua origem a partir do Latim vulgar, dos vocábulos mauricellas (de cor 

escura), mauros (mouro) e de botulus, bittelus ou/e butellus (enchido). São vários os 

autores que indicam estes últimos vocábulos como os mais prováveis uma vez que 

originaram a palavra ―enchido‖, que é utilizada em vários países para definir morcela 

e/ou enchido de sangue.  

A sua invenção é atribuída ao grego Aftónio de Corinto que segundo Ateneu de 

Náucratis (séc. III d.C.) autor de Deipnosphistae ou Banquete dos Sábios e Platão 

(428 d.C), era um dos sete famosos cozinheiros da Grécia Antiga, a quem também é 

atribuída a paternidade das salsichas (Moreira, 2010; Cabeza, 2006). Com a conquista 

da Grécia pelos Romanos, os costumes e hábitos alimentares foram-se fundindo 

gradualmente ao longo dos tempos, sendo esta a razão apontada ao hábito de fazer e 

comer enchidos de sangue. Esta informação não é consensual, pois alguns autores 

apontam a morcela como ―um dos raros alimentos da cozinha da Assíria (The World 

Encyclopedia of Food cit. Moreira, 2010). Contudo, a aceitação social de um enchido 

fabricado com sangue de animal não foi constante. No primeiro Concelho Apostólico 

(325 d.C.) foi proibido o consumo de sangue por razões morais e higiénicas e já 

escrito no livro de Moisés, os judeus estavam igualmente proibidos. Mais tarde foi 

levantada a proibição pela pressão exercida por grupos humanistas (Cabeza, 2006). 

Em Portugal os produtos cárneos tradicionais são maioritariamente produzidos 

nas zonas rurais (Pereira et al., 2008) e tal como em outros países a sua manufactura 

varia de região para região. Têm, ultimamente, recebido atenção acrescida pois 

começaram a ser classificados como produtos gourmet originando um aumento de 

produção e de área de venda (Diez et al., 2009). A confecção da morcela regista uma 

grande dispersão pelo território Português e com uma tão grande utilização e 

variedade de ingredientes que é suficiente para atestar a riqueza culinária existente 

em Portugal. Encontram-se de Norte a Sul, em todos os distritos, sendo mais comum 

encontrar-se designada de morcela de cozer, assar ou arroz no Centro Norte e Norte. 

No Centro Sul e Sul encontra-se designada de morcela seguida do nome da região, 

distrito ou cidade onde é produzida, como a morcela de arroz de Monchique. Prestam 

uma infindável variedade de utilizações culinárias e, ao longo do tempo, têm servido 

de sustento a muitas famílias e muitos trabalhadores rurais. Está também associadas 

a uma série de provérbios, contos, adivinhas e canções tradicionais. 
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2.2. Definição e classificação 

 

De acordo com Wirth (1992) as morcelas são classificadas como produtos 

cárneos por utilizarem-se porções ou partes de animais domésticos tais como carne, 

vísceras, gordura e sangue, e cheias em tripas naturais ou artificiais (Cabeza, 2006). 

Em Portugal, a Morcela é definida segundo a Norma Portuguesa 593 (1090) como um 

produto cárneo tratado por escaldão e/ou fumo, é normalmente submetida a um 

processamento térmico baixo e como tal, armazenada sob refrigeração ou congelação, 

embalada ou não (Wirth, 1992). 

São, contudo, classificadas de diferentes formas conforme os vários autores. 

Stiebing (1992) distingue enchidos de sangue pela: 

- Composição da massa, ou seja, em função dos ingredientes em maior 

proporção (sangue, aparas, cebola, arroz, etc.); 

- A presença visível de carne, gordura e/ou outros ingredientes na massa 

(massa homogénea, massa heterogénea com pedaços de carne e/ou gordura, etc.); 

- Adição de especiarias e condimentos; 

- Tipo de tripa, calibre, espécie animal, localização anatómica, material, etc. 

Existem alguns autores que incluem a forma de consumo (com ou sem 

tratamento térmico prévio) (Frentz e Migaud, 1976) e se o enchido sofre ou não 

fumagem (Cabeza, 2006). 

 

2.3. Ingredientes 

 

Os ingredientes básicos da morcela de arroz portuguesa consistem em aparas 

de carne e gordura, sangue de suíno e arroz, condimentados com cominhos, alho, 

cebola, salsa, cravinho, vinagre, vinho e sal, que industrialmente pode ser sal nitritado 

(Roseiro et al., 1998).  

O sangue, ingrediente principal dos enchidos de sangue, é considerado como 

um sub-produto do sacrifício de animais abatidos, recolhido em condições de assépsia 

para garantir a qualidade higiénica máxima, que do ponto de vista microbiológico deve 

garantir contagem de microrganismos totais inferiores a 103 a 105 ufc/ml (Prändl et al., 

1994). Quando não acontece, é tratado como um resíduo industrial. Do ponto de vista 

nutricional apresenta uma composição química interessante sendo muito rico em ferro 

e lisina, pelo que se complementa bem com cereais, mais pobres em isoleucina e 

metionina (Lynn-Knipe, 1988; Cabeza, 2006). A fracção proteica tem propriedades 

funcionais interessantes tanto do ponto de vista nutricional como tecnológico, uma vez 

que apresenta capacidade de emulsionar gordura, gelificar, reter água e formar 
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espuma (Salvador, 2005). De acordo com a FAO/WHO, países em desenvolvimento 

tem graves carência de ferro resultando em anemias sérias, sendo que existem 

recomendações para a ingestão de produtos cárneos contendo ferro porque são uma 

fonte importante e de elevada biodisponibilidade. (Ustinova et al., 1998). É também 

aconselhado por médicos para ser incluído na alimentação de crianças, pelas mesmas 

razões acima descritas (Adesyun e Benjamim, 1996) 

No quadro 1 é apresentado a composição próximal de morcelas de países 

Europeus e Americanas. 

 Quadro 1. Composição próximal de diversos enchidos de sangue Europeus e 

Americanos (a humidade vem expressa em extracto fresco e os restantes em extracto 

seco) (adaptado de Cabeza, 2006). 

 

 Humidade Gordura 
Hidratos 

de 
Carbono 

Proteína 
Bruta 

Cinzas 
Fibra 
total 

Referência 

E
u

ro
p

e
ia

s
 

Morcela de Assar, 
Portugal 

41,3 47,2 - 45,1 - - 
Roseiro et al. 

(1998) 

Morcela de Arroz, 
Portugal 

62,0 38,9 24,6 28,9 - - Cattaneo y 
Bonandrini 

(1998) 

Morcilla de Burgos 62,2 28,7 51,1 13,1 4,3 1,7 
Santos et al. 

(2003) 

Morcilla asturiana 38,5 69,1 8,0 7,0 2,9 - 
Martín et al. 

(2005) 
Morcilla extremeña 

(Badajoz 
15,9 71,9 20,3 7,9 - - 

Gimeno et al. 
(1987) 

Morcilla de cebolla de 
Córdoba 

46,0 59,4 23,2 20,9 - - 
Martín et al. 

(2005) 
Morcilla del año, 

Córdoba 
30,9 64,3 25,9 11,3 - - 

Martín et al. 

(2005) 
Morcilla Lustre, 

Córdoba 
34,0 70,9 18,0 19,4 - - 

Martín et al. 
(2005) 

Blutwurst, Alemanha 55,9 65,8 - 27,4 - - 
Souci et al. 

(2005) 

Thueringer, Alemanha 66,2 32,3 - 58,9 - - 
Souci et al. 

(2005) 
Verimakkara 

mustamakkara, 
Finlândia 

61,1 22,6 43,9 19,3 - 9,8 KTL, (2005a) 

Verivanukas, Finlândia 54,7 42,0 21,2 28,7 - 6,2 KTL, (2005b) 

Blodpølse, Dinamarca 43,7 36,9 32,0 19,0 3,2 8,9* 
Møller et al. 

(2005) 
Boudin noir, França 59,3 63,9 5,9 27,0 - - CIC, (2005) 

         

A
m

e
ri

c
a
n

a
s

 

Blood Sausage, 
E.E.U.U 

47,3 65,5 2,5 27,7 0,0 - 
USDA 

(2005a) 

Tradicional de Chile 77,8 38,3 - 47,3 5,9 5,9 
Bunger et al. 

(1992) 

Tradicional de Bolívia 44,5 57,3 10,8 31,7 - - 
FAO/LATINF
OODS (2005) 

Boliviana com lengua 48,8 55,5 - 41,2 - - 
FAO/LATINF
OODS (2005) 

Boliviana Stege 41,2 56,8 6,5 31,2 - - 
FAO/LATINF
OODS (2005) 

Tradicional Uruguaia 46,1 - - 25,1 - - 
FAO/LATINF
OODS (2005) 

(*) Fibra dietética, (-) Não disponível 
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Tecnologia de produção 

 

Na figura 1 apresenta-se um esquema geral de fabrico de morcelas. As etapas 

Secagem e/ou Fumagem, e Estabilização, são opcionais, sendo que a sua aplicação 

varia de produto para produto. 

 

 

Figura 1. Esquema geral de fabrico de morcelas (Póvoas Janeiro, 1948) 

A Recepção das matérias-primas pressupõe, empiricamente, uma verificação e 

confirmação do estado das mesmas. As operações preliminares (Preparação das 

Matérias-primas) variam para um mesmo tipo de enchido de sangue que se considere 

(Delgado, 2008). Variam desde a eliminação de partes não comestíveis, redução de 

tamanho, pré-cozedura, entre outras, e podem ser aplicadas a um único ingrediente ou 

a um conjunto de duas ou mais ingredientes, de forma a prepararem-se 

simultaneamente. 

 A Mistura é realizada em uma ou mais etapas, a quente ou a frio (Delgado, 

2008; Cabeza, 2006), sendo que esta variabilidade é condicionada pela natureza dos 

ingredientes, tecnologias/equipamentos disponíveis e pelas propriedades que se 

pretende que o produto final tenha. Verifica-se que a forma de mistura mais simples é 

aquela em que os ingredientes, depois de preparados, se misturam à temperatura 

adequada até obter uma massa homogénea (Delgado, 2008; Cabeza, 2006). É 

frequente encontrar industriais que adicionam o sangue pouco a pouco ao resto da 

massa (Lúzon-Merino e Martín-Bejarano, 2001a). Uma outra forma de misturar os 

ingredientes è aquecer a gordura até fundir e ir agregando alguns ingredientes 

Recepção e Preparação 

das Matérias Primas 

Mistura 

Enchimento 

Cozedura 

Secagem e/ou 
Fumagem 

Arrefecimento 

Expedição 

Legenda: 

- - - Etapas Opcionais 

      Etapas obrigatórias 
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(vegetais, cereais e derivados, carnes e vísceras). Quando se atinge uma temperatura 

entre os 50 e 70°C agrega-se o sangue, as especiarias e o resto dos ingredientes. 

Outra forma de misturar os ingredientes, utilizada em alguns enchidos de sangue 

franceses e alemães, requer a utilização de um equipamento de redução de tamanho 

e mistura especial (cutter), para se obter a textura adequada/pretendida. Em geral 

para enchidos de sangue cozidos, não se utiliza período de repouso da massa, Frey 

(1985) aconselha o enchimento imediato. Os procedimentos de mistura podem sofrer 

pequenas alterações práticas e pontuais numa indústria (Cabeza, 2006). 

A massa de morcela é geralmente colocada em tripa natural (de várias zonas 

anatómicas e de vários animais) ou artificial, usualmente de colagénio comestível. São 

atadas com fio de algodão de várias formas e tamanhos. Não se aconselha uma 

pressão de enchimento elevada, uma vez que certos ingredientes podem dilatar (por 

hidratação) e a tripa pode não aguentar o processo de cozedura e rebentar. A tripa de 

suíno é a mais utilizada, no entanto é igualmente a que menos capacidade tem de 

resistir a temperaturas altas (Lúzon-Merino e Martín-Bejarano, 2001a). 

O processo de Cozedura de enchidos de sangue realiza-se normalmente em 

água quente a 80/100°C, em caldeira aberta. O tempo de cozedura varia de produto 

para produto, uma vez que depende fundamentalmente das dimensões do enchido e é 

um ponto-chave para um alimento seguro (Pereira et al., 2008). De uma forma geral, 

procura-se que o enchido pasteurize, que consiste em alcançar 65 a 75°C no centro 

térmico do produto (Wirth, 1992). Dado o pH, aw elevados, e carga microbiana 

potencialmente elevada, Frey (1985) recomenda uma pasteurização relativamente 

elevada. No sentido de aumentar a vida útil do produto, Bunger (1992), numa morcela 

chilena modificada (adição de proteínas lácteas), utilizou um tratamento térmico alto, 

semelhante à esterilização e obteve um produto final com características semelhantes 

a morcela pasteurizadas. Para além do efeito de eliminação da carga microbiana 

potencial, o tratamento térmico serve para consolidar a coagulação da matriz proteica, 

inactivar enzimas endógenas dos ingredientes e obter as características sensoriais 

desejadas como a cor e o sabor. Durante o tratamento térmico, à semelhança de outro 

enchidos cárneos cozidos, podem ocorrer reacções de Maillard (reacção entre um 

açúcar livre e um grupo amina livre de péptidos e proteínas) formando compostos que 

sensorialmente originam sabores interessantes como o assado, tostado e frito (Nunes 

et al., 2001). O factor negativo mais evidente, o escurecimento, deixa de ter 

importância tendo em conta a cor natural da morcela. 

Existem alguns tipos de morcelas que depois de cozidas são secas e/ ou 

fumadas, por tempo variável (dias a meses) (Schiffner et al., 1996). Como exemplo 

português temos a Morcela de Arroz da Beira, que é seca e fumada. A fumagem 
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confere bastantes vantagens não só sensoriais, mas também microbiológicas, pela 

acção bactericida e bacterioestática do fumo (Toldrá, 2002). O efeito combinado com a 

secagem (a diminuição da actividade da água (aw)) mostra-se interessante 

contribuindo para um produto estável e seguro. 

Aconselha-se um arrefecimento rápido até se atingir uma temperatura 

suficientemente baixa que não permita o desenvolvimento de microrganismos 

esporulados (Frey, 1985). Para além deste efeito, a descida rápida de temperatura 

contribui para uma rápida solidificação da gordura e gelificação da rede proteica, 

protegendo o produto da compartimentação dos ingredientes. 

Os principais factores limitantes à vida útil de um produto cárneo cozido são a 

oxidação da gordura, oxidação dos pigmentos hémicos, desenvolvimento microbiano e 

desidratação (Cabeza, 2006). Com a utilização de tecnologias de embalagem 

consegue-se minimizar/diminuir estes efeitos. Dado que são produtos pasteurizados a 

sua conservação e armazenamento realiza-se sob refrigeração, como o aconselhado 

pela Directiva Comunitária 77/99/CE de 21 de Dezembro de 1979 (pelos valores de aw 

e pH). O efeito combinado entre uma temperatura de armazenamento baixa e a 

embalagem do produto tem-se verificado interessante no sentido de aumentar a vida 

útil e a segurança do produto. 

A venda de morcelas encontra-se actualmente por todo o tipo de superfícies de 

venda, desde pequenos mercados tradicionais até hipermercados. Técnicas de 

marketing para além de selos de qualidade, como a atribuição da categoria gourmet, 

têm contribuído para a divulgação e procura destes produtos pelos consumidores. 

 

2.4. Caracterização específica 

 

De acordo com dados do Gabinete de Políticas e Planeamento (2007), a 

comercialização de morcelas com nomes protegidos ocorre faseadamente nos meses 

de Outubro a Abril. Um inquérito realizado aos agrupamentos de produtores com 

nomes protegidos DOP/IGP/ETG apurou que o escoamento é essencialmente feito em 

talhos tradicionais e médios e grandes supermercados, e com uma expressão inferior 

a 6%, em feiras. De dados apurados de Março de 2011 pelo mesmo organismo, 

existem três tipos de enchidos de sangue de duas regiões Portuguesas com selo 

―Indicação Geográfica Protegida‖, a morcela de assar e a morcela de cozer de 

Portalegre, e a morcela de Estremoz e Borba. 
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2.4.1. Morcela de arroz de Monchique 

 

A morcela de arroz de Monchique ou molho é um enchido de sangue produzido 

no Sul de Portugal, na região de Monchique, onde é muito popular. É feita com lombo 

de suíno (longissimus dorsi), arroz, sangue de suíno cru, cebola e alho picado, e uma 

mistura de especiarias, geralmente, cominhos, pimenta, salsa e/ou hortelã picada. A 

mistura é cheia em tripa natural (estômago de suíno ou intestino de suíno ou bovino), 

atado com fio de algodão e cozido durante 90 minutos em molho de moura. O molho 

de moura é preparado com água, cebolas e alhos inteiros, ramos de salsa e folhas de 

louro (Pereira et al., 2008).Posteriormente é comercializado em mercados locais ou 

em lojas de produtos gourmet, dada a produção reduzida que assenta em receitas 

tradicionais. O prazo máximo de validade é de 8 dias, armazenada entre 0 e 5 °C, a 

granel. É classificada como um produto pronto a comer (ready-to-eat; RTE) 

Pereira et al. (2008) estudaram a aplicação de equações de transferência de 

calor em estado não constante, concluindo que o tempo de cozedura aplicado é longo. 

 

2.4.2. Morcela de arroz da Beira 

 

A morcela de arroz da Beira é uma iguaria característica da zona Norte de 

Portugal, que outrora se fazia na altura da matança do porco. É preparada à base de 

gorduras macias finamente picadas, carne de porco e sangue fresco do porco que é 

temperado e diluído com vinagre e vinho tinto. Condimenta-se com alho, cebola, salsa, 

cominhos e cravinhos, deixando-se marinar. O arroz, parcialmente cozido à parte e 

escorrido, é adicionado ao preparado.  Enchem-se em tripas naturais (normalmente de 

suíno) e são escaldadas, ou seja, processadas termicamente. Arrefecem 

gradualmente durante 8h e são posteriormente secas e fumadas. Utilizam-se métodos 

de embalagem anaeróbios, para serem comercializadas por todo o país. Com isto, o 

prazo de validade são 35 dias em refrigeração (0 a 5 °C). É necessário que seja 

tratado térmicoa (tratamento culinário) pelo consumidor. 

 

Microflora relevante em produtos cárneos 

2.5. Epidemiologia de toxinfecções alimentares 

 
Segundo a OMS (2007c), estima-se que em 2005 cerca de 1,8 milhões de 

pessoas em todo o mundo tenham falecido devido a doenças gastrointestinais, 

atribuídas à ingestão de alimentos e água contaminadas. As doenças transmitidas por 

alimentos resultam da ingestão de alimentos e produtos alimentares contaminados, 
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que incluem um vasto grupo de doenças causadas por microrganismos patogénicos, 

químicos e físicos, e parasitas que os contaminam em diferentes fases do processo de 

produção e preparação (Tauxe et al., 2010). Buzby e Roberts (1996) estimam que em 

1995 nos Estados Unidos da América se tenha perdido de 6,6 a 37,1 milhões de 

dólares em despesas médicas e decréscimos na produtividade, em pessoas com 

doenças de origem alimentar e familiares prestadores de cuidados. Jordan et al. 

(2006) estimam que na Irlanda sejam perdidos anualmente cerca de 1,5 milhões de 

dias úteis de trabalho e aproximadamente 173,5 milhões de euros. A extensão dos 

custos associados a alimentos pouco seguros não é totalmente conhecida mas o seu 

impacto global na saúde, economia e desenvolvimento é profundo (Buzby e Roberts, 

1996). Nos últimos 20 anos, pelo menos em países desenvolvidos, as doenças 

transmitidas por alimentos causadas por bactérias, parasitas, vírus, priões e fungos 

têm contribuído significativamente para uma maior atenção por parte dos governantes 

(Newel et al., 2010). Por outro lado, verifica-se, para além da constatação científica, 

uma maior preocupação social com a segurança alimentar. 

No século passado, observou-se um aumento das causas de doenças 

transmitidas por alimentos. Antes da década de 60 as maiores causas de doenças 

gastrointestinais eram atribuídas a Salmonella spp., Shigella spp., Clostridium 

botulinum e Staphylococcus aureus. Pode-se considerar que desde os anos 60 existiu 

um aumento gradual das causas de doença, ou seja, verificou-se um aumento do 

número de microrganismos causadores de doença como por exemplo Clostridium 

perfringens e Bacillus cereus, e na década de 70, rotavírus e norovíus. Na década de 

80 e 90 verificou-se um aumento relevante como foi o caso da confirmação de Listeria 

monocytogenes, Campylobacter spp., Yersinia spp., novas estirpes de Escherichia coli 

como a O157:H7, Crysptosporidia spp. e Cyclospora spp. Parece assim provável que 

durante o século XXI a lista de agentes seja gradualmente aumentada (Newel et al., 

2010). 

Dados dos EUA relativos a estatísticas apuradas pelo Center for Disease Control 

and Prevention (2011), indicam que, anualmente, os microrganismos patogénicos que 

originam maior percentagem de doenças gastrointestinais são norovírus, Salmonella 

spp., Clostridium perfringens e Campylobacter spp., com 58%, 11%, 10% e 9%, 

respectivamente. 

No recente relatório apresentado pela Autoridade Europeia para a Segurança 

Alimentar (EFSA), relativo a dados de 2008, a zoonose mais relevante foi 

Campylobacteriose. No entanto a maior causa de toxinfecção alimentar é atribuída a 

Salmonella spp.. Esta foi reportada por mais de 17 países membros e não membros 

da EU em produtos de origem animal. As toxinfecções alimentares (TIAs) atribuídas a 
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E. coli O157:H7 e L. monocytogenes, não foram tão expressivas como as atribuídas a 

Salmonella spp. mas foram reportadas em 26 e 18 países membros e não membros 

da EU, respectivamente. Exemplos da importância destes microrganismos são os 

surtos pontuais que têm ocorrido por todo o globo.  

Dados relativos aos agentes etiológicos responsáveis por toxinfecções 

alimentares isolados de 2004 a 2006 nos Laboratórios de Microbiologia de Alimentos 

(Lisboa e Porto) do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge mostram que nesse 

período ocorreram 18 surtos por Salmonella Enteritidis, três surtos por C. perfringens e 

dois surtos por Bacillus cereus. Verificaram-se associação de dois ou mais agentes 

etiológicos mas unicamente com 1 surto registado. É também apontado que os dados 

reportados representam menos de 10% da real incidência. 

No quadro 2 estão apresentados vários surtos relacionados com carnes ou 

produtos cárneos, relativos a Bacillus cereus, E. coli O157:H7, Listeria monocytogenes 

e Salmonella spp..  

Apesar da forte afinidade que B. cereus tem com alimentos farináceos, têm sido 

reportados casos de toxinfecção alimentar com produtos de origem animal.  

Na Escócia em 1996, cerca de 500 pessoas foram afectadas por E. coli O157:H7 

veiculados por 6 produtos cárneos de um único talho. Mesmo assim continua-se a 

verificar uma maior incidência de casos de doença originados pela ingestão de carne 

de bovino e seus produtos cárneos uma vez que bovinos são um reservatório natural 

deste microrganismo (Gansheroof e O’Brien, 2000). 

A constatação global da severidade de Salmonella spp. é muito conhecida. 

Exemplo disso foi um dos maiores surtos conhecidos e originados por Salmonella spp. 

que ocorreu em 1994 nos EUA envolvendo 224.000 pessoas. Foi originado pela 

ingestão de gelado de leite produzido em tanques utilizados para armazenar ovo-

productos (Jay et al., 2005).  

Clostridium perfringens foi extensamente avaliado entre 1983 a 1987 nos EUA 

por Bean et al. (1990). Os casos culminaram em 1985, com 1016 confirmações. Mais 

tarde foram dadas a conhecer estratégias para reduzir os números. A maioria dos 

casos de toxinfecção por Clostridium perfringens está associados a produtos cárneos 

ou preparados à base carne, com mais de 70 e 87% nos EUA e Inglaterra e País de 

Gales, respectivamente.  
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Quadro 2. Principais surtos de B. cereus, E. coli enterohemorrágica, L. 
monocytogenes e Salmonella spp. associados ao consumo de produtos cárneos 
(adaptado de Martins, 2010; Beel e Kyriakides, 2002; Brands, 2006; Hui et al., 2001). 

 Ano Local Alimento Casos Fonte 

B
a
c
il
lu

s
 c

e
re

u
s

  Califórnia Preparado de frango 55 Slaten et al. (1992) 

 
Carolina do 
Norte, EUA 

Carne de porco 
cozinhada 

139 Luby et al. (1993) 

 Virgínia, EUA 
Preparado de frango com 

arroz 
14 CDC (1993) 

 Noruega Carne de vaca cozida 142 Granun et al. (1997) 

1993 
Inglaterra e País 

de Gales 
Preparado de carne de 

vaca 
43 

Hobbs and Roberts 
(1993) 

      

E
. 
c
o

li
 O

1
5
7
:H

7
 

1982 
Michigan e 

Oregon, EUA 
Carne de vaca picada 47 Chapman (2000) 

1985 Ontário, Canadá Hambúrguer 73  

1988 Minnesota, EUA Carne de vaca picada 32 Belongi et al. (1991) 

1993 Washington, EUA Hambúrguer 600 Brands (2006) 

1994 
Washington e 

Califórnia, EUA 
Salame curado 23 Tiden et al. (1996) 

1996 Escócia Vários produtos cárneos 500 Pennington (1999) 

1998 Ontário, Canadá Salame fermentado 39 Williams et al. (2004) 

1999 Canadá Salame fermentado 143 MacDonald et al. (2004 

2002 Suécia 
Enchido fermentado e 

fumado 
 Startz et al. (2008) 

2007 Missouri, EUA Enchido de veado 5 Ahn et al. (2009) 

      

L
is

te
ri

a
 m

o
n

o
c
y
to

g
e
n

e
s

 1987/89 Inglaterra Paté 366 McLauchlin et al. (1991) 

1990 Austrália Carne processada; paté 11 
Dean (1996); Harvey e 

Gilmour (1992) 

1992 França Galantina de porco 279 

Goulet et al. (1993); 

Conner (1989); Frazin 
(1992) 

1998 EUA Produto cárneo 101 Anón. (1999) 

2000 EUA 
Peru pré-cozinhado 

fatiado 
30 

Frey et al. (2002); Olsen 
et al. (2005) 

2002 EUA 
Charcutaria de peru e 

frango 
54 Gottlued et al. (2006) 

2006/07 Alemanha Salsichas 16 Winter et al. (2009) 

      

S
a
lm

o
n

e
ll
a
 s

p
p

. 

1981 Austrália Salame 279 Taplin (1982) 

1984 França Paté 500 Bouvet et al. (1986) 

1984 
Inglaterra e País 

de Gales 
Fiambre 274 Anón. (1986) 

1989 Grã-Bretanha Carnes cozinhadas 545+ Sockett et al. (1993) 

1988 Inglaterra Snacks de salame 101 Cowden et al. (1989) 

1995 EUA Bolonha "Lebanon"   

1995 Itália Salame 83 Pontello et al. (1998) 

1996 Grã-Bretanha Carne de peru cozinhada 9 Synnott et al. (1998) 

 Holanda Enchido fermentado 17  

1998 Itália Salame 83 Bremer et al. (2001) 

2001 Alemanha Enchido fermentado cru 24 Ethelberg et al. (2008) 

2003 
Novo México, 

EUA 
Beef jerky 20 Brands (2006) 
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2.6. Microrganismos patogénicos  

2.6.1. Bacillus cereus 

 

Em 1906 Lubenau descreve uma toxinfecção alimentar ocorrida num sanatório, 

onde 300 pacientes e técnicos desenvolveram sintomas característicos de toxinfecção 

por Bacillus cereus (Adams e Moss, 2002). A causa não foi conclusiva pois não se 

tinha o conhecimento claro de todo o género Bacillus. Actualmente sabe-se que é 

constituído por 6 subgrupos, sendo que fenotípica e geneticamente B. cereus, B. 

thuringiensis e B. anthracis são constituintes de um grupo, vulgarmente denominado 

de grupo Bacillus cereus (Dierick et al., 2005). 

B. cereus é estruturalmente um bacilo esporulado, Gram positivo, móvel (García 

e Heredia, 2009), anaeróbio facultativo com células vegetativas de grandes dimensões 

(Adams e Moss, 2002). Cresce numa vasta gama de temperaturas (8 a 55 °C; óptima 

entre os 28 e 35 °C) e não apresenta tolerância excepcional a valores de pH baixos 

(Adams e Moss, 2002; Senesi e Ghelardi, 2010), apesar de sobreviver a valores de 

pH≈4 (Rasko et al., 2005). A esporulação confere-lhe resistência acrescida ao calor 

seco e húmido, radiação, desidratação, acção química e enzimática exógena, e 

pressões altas (García e Heredia, 2009; Senesi e Ghelardi, 2010), tornando-se assim 

uma preocupação do ponto de vista de segurança alimentar, uma vez que sobrevive a 

pasteurizações comerciais clássicas e à cozedura à pressão ambiente. Para além 

disto, a eliminação da microbiota competitiva natural do produto pelo processamento 

térmico elimina a competição entre microrganismos, favorecendo condições óptimas à 

germinação dos esporos (Granum e Lund, 1997). 

Existem duas formas pelos quais B. cereus origina toxinfecção alimentar. A 

primeira através de uma toxina emética altamente termo-estável de acção rápida que 

resulta em vómito, e a segunda, por uma enterotoxina, que geralmente causa diarreia 

(Granum et al., 1997; Stam et al., 2005). A toxina emética é produzida por células 

vegetativas que se desenvolvem nos alimentos e a enterotoxina é produzida no 

intestino delgado, igualmente por desenvolvimento de células vegetativas. No Japão o 

síndrome causado pela toxina emética é 10 vezes mais frequente que o síndrome 

diarreico, ao invés do reportado na Europa e na América do Norte. De vários surtos, foi 

estabelecido, uma associação entre alimentos farináceos e toxinfecções causadas 

pela toxina emética (Gibbs, 2000) 

Têm sido descritas contagens desde 2×102 a 109 ufc/g (ou por ml) de B. cereus 

em alimentos contaminados que originaram toxinfecção (Granum e Lund, 1997), 

porém, a dose mínima infecciosa total parece variar entre 105 a 108 ufc (Granum e 

Lund, 1997; EFSA, 2004). O limite máximo de contaminação do produto para o qual se 
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considera aceitável é de 4 log ufc/g (Adams e Moss, 2002) mas alguns autores 

defendem limites inferiores, com 1 unidade logarítmica a menos (Granum e Lund, 

1997). 

É um microrganismo ubíquo podendo ser isolado do solo, poeira, água e 

diversos alimentos. É detectado em alimentos processados termicamente como pão, 

arroz cozinhado, leite e produtos lácteos, e vegetais. Em carnes, a incidência é inferior 

quando comparado com produtos cárneos cozidos ou processados (Warris, 2000).  

 

2.6.2. Clostridium perfringens 

 

No final do século XIX, Clostridium perfringens, era associado a patologias 

histológicas. Só a meio dos anos 40 (séc. XX) foi reconhecido como causador de 

toxinfecções alimentares, quando na Inglaterra e EUA ocorreram situações de 

toxinfecção alimentar em escolas, devido à ingestão de refeições à base de frango 

pré-cozinhado (Adams e Moss, 2002). Baseado na sua habilidade de produzir certas 

exotoxinas, são reconhecidos 5 tipos, denominados de A a E, conforme a produção de 

4 grandes exotoxinas – α, ρ, Ι e Ε - e 8 de menor expressão (Adams e Moss, 2002; 

Jay et al., 2005). 

É um microrganismo anaeróbio esporulado, com coloração Gram positiva, que 

sobrevive e cresce ocasionalmente na presença de oxigénio (Adams e Moss, 2002). 

Exibe crescimento a temperaturas que variam de 15 a 50 °C, e a amplitude óptima de 

crescimento é de 37 a 45 °C. Verifica-se crescimento, apesar de mais lento, a 

temperatura perto do 6 °C (García e Heredia, 2009). As células vegetativas não 

apresentam tolerância elevada a pH muito baixo (pH<5), apresentando um 

crescimento óptimo em valores que variam de 6,0 a 8,0 e não apresentam crescimento 

com valores médios de aw inferiores a 0,95/0,93, variável com o tipo de humectante. A 

habilidade de produzir esporos resistentes, como os detectados por Wen et al. (2004) 

com resistência térmica de D100°C=170 min, torna-o resistente a vários factores 

ambientais como o calor húmido, stresse osmótico, nitrito e pH, tempos de 

congelamento prolongados e pressões hidrostáticas altas. 

As doenças causadas pela ingestão de alimentos contaminados por C. 

perfringens incluem toxinfecção alimentar (a mais comum) e enterite 

necrótica/necrosante. A toxinfecção alimentar é geralmente causada pela enterotoxina 

CPE (Clostridium perfringens enterotoxin) produzida por microrganismos do tipo A, 

mas que representam menos de 5 % dos isolados (Songer, 2010). O mesmo não se 

verifica para enterite necrótica onde estirpes de C. perfringens do tipo C são dadas 

como causa (Heredia et al., 2009). Esta última não é registada em países 
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industrializados desde o final da segunda grande guerra, devido à ingestão de dietas 

pobres em proteína. Já em países como a Papua Nova Guiné encontram-se casos 

esporádicos (Adams e Moss, 2002).  

Contagens de C. perfringens na ordem dos 105 unidades formadoras de colónias 

(ufc) por grama de alimento são o teor referido por alguns autores como necessário 

para causar doença. Na bibliografia o valor apontado varia até 108 (Bezirtzoglou et al., 

2000; García e Heredia, 2009). 

Este organismo é frequentemente encontrado no solo, poeira, tracto intestinal de 

humanos e animais, especiarias, superfície de vegetais como também numa variedade 

de outros produtos crus e/ou processados. Para além destes, a sua prevalência de 

50% (30-80%) em carnes cruas frescas ou congeladas incluindo a carne de aves, influi 

directamente na incidência deste microrganismo em alimentos que utilizam a carne 

como matéria-prima, como os produtos cárneos (Esteves, 2005). A presença de 12 

aminoácidos e várias vitaminas que se encontram tipicamente em carne são a razão 

pela incidência elevada, dado que as necessidades nutricionais para o seu 

desenvolvimento são elevadas (García e Heredia, 2009). 

 

2.6.3. Escherichia coli O157:H7 

 

Desde 1885, quando foi pela primeira vez isolada de fezes de crianças e descrita 

pelo microbiologista Alemão Theodor Escherich, a atenção caiu sobre este 

microrganismo, tornando-o talvez, o mais bem estudado. Foi então, em 1940 

classificado como causa de gastroenterite, quando foi reconhecida como agente 

causador de diarreias em crianças. Escherichia coli faz parte da família 

Enterobacteriaceae.  

Dada a grande variedade de estirpes existentes caracterizam-se segundo 

serotipificação, frequentemente com antigénios somáticos tipo O e com antigénios 

flagelares tipo H. Com base em aspectos maioritariamente patogénicos são 

classificadas em pelo menos 6 grupos distintos: enteropatogénica (EPEC), 

enterotoxinogénica (ETEC) enterohemorrágica (EHEC), enteroinvasiva (EIEC), 

enteroagregativa (EAEC) e de aderência difusa (DAEC) (Nataro e Kaper, 1998). 

Apenas as primeiras 4 descritas foram implicadas em doenças alimentares. 

Neste trabalho abordar-se-á E. coli enterohemorrágica serótipo O157:H7, uma 

vez que no caso dos enchidos à base de carne de suíno é o mais frequentemente 

encontrado (Martins, 2010), como é exemplo a compilação feita com vários autores 

por Moore (2004) em mais de 10 surtos desde 1994. Pode crescer em temperaturas 

que variam desde os 7 a 50 °C, com uma temperatura óptima de crescimento de 37 
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°C. Caracteriza-se por se desenvolver em grandes amplitudes de avlor de pH. 

Benjamin e Datta (1995) registaram crescimentos a 3,7<pH<3,9 e Conner e Kotrola 

(1995) verificaram que ao fim de 56 dias em meio de crescimento modificado com 

pH≥4, E. coli O157:H7 encontrou-se presente. Tal como para o pH, apresenta 

tolerância osmótica excepcional. Num estudo Glass et al. (1992) constataram que 

apesar de não crescer, sobreviveu ao processo de cura de um enchido fermentado e 

posterior armazenamento a 4 °C durante 2 meses (contaminação inicial de 4,8 a 5 log 

ufc/g). Contudo não tem resistência térmica marcada, com valores de D60 °C de 0,1 min 

(Adams e Moss, 2002). 

É conhecida, para além de enterohemorrágica, como produtora de toxinas tipo-

Shiga (Shiga like toxin-producing E. coli; STEC) (Karmali, 1992) ou verotoxinas 

(VTEC). Estas denominações provêm da produção de toxinas Stx1 e Stx2, 

molecularmente semelhantes às produzidas por Shigella dysenteriae tipo 1 (O’Brien e 

tal, 1983; O’Brien et al., 1984; Karmali, 1989). Estas toxinas são responsáveis por 

infecções humanas desde simples episódios de diarreia, a colite hemorrágica e à 

síndrome urémica hemolítica. 

A doença é originada, aparentemente, por uma dose muito baixa. Contagens 

aparentemente tão baixas como 10 ufc podem resultar em infecção em idosos e 

crianças (Moore, 2004). No entanto, Cornick e Hergelson (2004) apontaram para uma 

dose infecciosa de 104 ufc em suínos e Besser et al. (2001) apontaram igualmente 

para a mesma ordem de valores, em vitelos.  

Este microrganismo encontra-se naturalmente nos intestinos de animais de 

sangue quente (comensal) e pode contaminar uma enorme variedade de alimentos, 

equipamentos e utensílios e a sua presença é geralmente significado de baixa higiene. 

Tem sido isolado de vários vegetais, carnes e produtos cárneos. Encontra-se 

intimamente ligado a produtos de bovino, carne ou leite, uma vez que a maioria das 

infecções em humanos tem sido ligada a este tipo de produtos (García e Heredia, 

2009). Em morcelas fabricadas na Argentina foram isoladas estirpes STEC em 3% das 

amostras, apontando como principal causa de presença um processamento térmico 

inadequado e verificou-se um risco progressivamente elevado para os consumidores 

quando os produtos tinham maior proporção de gordura e amido, que servem como 

efeito protector na inactivação térmica (Oteiza et al., 2003; Oteiza et al., 2006) 

 

2.6.4. Listeria monocytogenes 

 

O género Listeria foi até 1962 constituído unicamente por Listeria 

monocytogenes. Actualmente é composto por 8 espécies. L. monocytogenes é a mais 
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patogénica do género (Adams e Moss, 2002; Miliotis e Bier, 2003). É caracterizada por 

13 serovariedades, mas cabe destacar os serótipos 1/2a, 1/2b e 4b, responsáveis por 

90 % dos casos de listeriose humana, sendo o serótipo 4b identificado em 50 % 

destes. Em contraposição, os serótipos 1/2a,1/2b e 1/2c predominam em amostras de 

alimentos (Rocourt et al., 1989; Gilot et al., 1996; Ojeniyi et al., 1996; den Bakker et al., 

2010).  

A preocupação da comunidade científica por este microrganismo remonta aos 

anos 80, com a percepção de que os alimentos são a maior causa de doença, em 

humanos. Foi totalmente demonstrada num surto em 1981 no Canadá, que envolveu 

ingestão de salada de vegetais crus com maionese. Os episódios de infecção causada 

por L. monocytogenes são baixos quando comparados com outras fontes de infecção, 

como por exemplo Salmonella spp., no entanto, são dos que apresenta maior taxa de 

mortalidade (Adams e Moss, 2002).  

L. monocytogenes é um microrganismo não esporulado, tem carácter 

psicrotrófico, apresenta reacção positiva à coloração Gram e é anaeróbio facultativo. 

Cresce bem em laboratório e em condições aeróbias. Devido à sua resistência térmica 

cresce em temperaturas tão baixas como -1,5 °C, ou seja, sobrevive ao congelamento, 

mas tem-se verificado crescimento até 45/50 °C, apesar de nas duas situações este 

ser mais reduzido (Datta, 2003). Segundo Adams e Moss (2002), é capaz de tolerar 

concentrações altas de sal e tem a habilidade de desenvolver uma resposta adaptativa 

a ambientes muito ácidos, o que permite que células previamente expostas a 

condições ácidas moderadas, aguentem situações extremas. 

A listeriose é uma doença de origem alimentar atípica devido à sua severidade e 

natureza não-entérica sendo responsável por casos de aborto, meningite e septicemia, 

diagnosticada em pessoas pertencentes a grupos de risco clássicos (Farber, 1991). 

Em meados de 1990, uma nova forma de infecção não invasiva foi reconhecida 

envolvendo sintomas gastrointestinais suaves em pessoas saudáveis (Dalton, 1997; 

Salamina, 1997; Shlech, 1997; Cruz et al., 2008). Apresenta normalmente períodos de 

incubação longos (Pieris, 2005) 

No que diz respeito à dose mínima infecciosa de L. monocytogenes requerida 

para o estabelecimento de infecção alimentar não é ainda assunto de consenso. A 

dose mínima necessária para causar infecção clínica varia fundamentalmente 

conforme o estado imunológico do indivíduo (Pieris, 2005), ou seja, a susceptibilidade 

intrínseca que o hospedeiro apresenta, pois constatou-se que indivíduos 

imunocomprometidos ou pertencentes a qualquer outro grupo de risco (Esteves, 

2005), são mais afectados. Em surtos documentados, níveis de contaminação tão 

baixos como 102/104 ufc causaram doença (Linnan et al., 1992; Adams e Moss, 2002). 
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De 12 surtos de listeriose reportados às autoridades, maioritariamente associados a 

sintomas gastrointestinais, o nível mais baixo encontrado foi 1,9×105 ufc/g (Miettinen et 

al., 1999). Vazquez-Boland et al. (2001) apontaram que os valores determinados em 

alimentos contaminados, que originaram surtos, devem ser interpretados com cuidado 

pois o tempo decorrido entre o diagnóstico e a determinação e quantificação 

microbiológica, pode permitir que o microrganismo se tenha multiplicado ou mesmo 

sucumbido no alimento. 

L. monocytogenes está amplamente distribuída no meio ambiente e tem sido 

isolada de várias fontes, incluindo água, solo, esgotos, vegetação, fezes humanas e 

de animais, linhas de fabrico de alimentos, e é considerada ubiquitária. A listeriose tem 

sido associada ao consumo de vários produtos e matérias-primas alimentares como 

vegetais, leite e lacticínios, carnes e derivados, peixe e derivados.  

 

2.6.5. Salmonella spp. 

 

O género Salmonella foi criado em 1900 por Lignikres, que o denominou em 

honra de D.E. Salmon, um Veterinário Americano especializado em patologia a quem 

é atribuída a primeira descrição de Salmonella cholarea-suis (Adams e Moss, 2002). 

Salmonella é um género bacteriano da família Enterobacteriaceae. O género é dividido 

em duas espécies, S. enterica e S. bongori, sendo que S. enterica compreende 6 

subespécies - I (enterica); II (salamae), IIIa (arizonae); IIIb (diarizona); IV (houtanae); V 

(indica) - classificados com base em homologia genética e de hospedeiros (Adams e 

Moss, 2002; Esteves, 2005; Tindall et al., 2005). No entanto mais de 2000 

serovariedades de S. enterica foram identificadas (D’Aoust, 1997; Adams e Moss, 

2002; Anes, 2003), muitas destas emergindo com genótipos extremamente resistentes 

a antibióticos (García e Heredia, 2009). 

São organismos não esporulados, Gram negativos e anaeróbios facultativos 

(Adams e Moss, 2002). Crescem numa ampla escala de temperatura, tendo sido 

registado crescimento de 5 a 47 °C, com óptimo de 37 °C, apesar disto, não são 

organismos muito resistentes ao calor dado que são facilmente destruídos por 

temperaturas características de pasteurização. O mesmo se verifica a temperaturas 

baixas onde o número de células viáveis decresce à medida que a temperatura 

gradualmente baixa (Adams e Moss, 2002). Cresce activamente a pH entre 3,6 a 9,5 e 

valores de aw superiores a 0,93 (Adams e Moss, 2002; Hanes, 2003). 

S. enterica é implicada em dois grandes síndromes clínico em humanos, a febre 

entérica e a enterocolíte, sendo esta a mais conhecida. A enterocolíte ou 

gastroenterite é caracterizada por dores abdominais, diarreias, vómitos e febres, 
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sendo apontados como agentes causadores os membros da subespécie I e III. A febre 

entérica é uma doença gastrointestinal aguda originada pela invasão de Salmonella 

Typhi ou Salmonella Paratyphi nos tecidos humanos (García e Heredia., 2009).  

A dose infecciosa causadora da doença de origem alimentar em humanos foi, 

durante décadas, considerada alta, 6 a 7 log ufc, mas foram ocorrendo um número de 

surtos considerável em que a dose infecciosa estimada variou entre 10 a 100 ufc. 

Estes números foram registados de produtos com um teor lipídico elevado e em que 

os consumidores constituíram crianças ou pessoas idosas (Bell e Kyriakides, 2002). 

Salmonella spp. é frequentemente encontrada no tracto gastrointestinal de 

bovinos, suínos, aves e outras espécies animais, facilitando a transferência para 

alimentos. Têm sido identificados surtos de Salmonella spp. de uma variedade de 

alimentos incluindo ovos, carnes de aves, carnes vermelhas, chocolate, leite e 

lacticínios, saladas, frutos e vegetais, peixe e seus produtos (Bell e Kyriakides, 2002). 

Isto deve-se à natureza ubiquitária, ao facto de ser um microrganismo comensal e ao 

facto de colonizar rapidamente animais domésticos, contribuindo para uma difícil 

erradicação da cadeia alimentar (Heredia et al., 2009). 

 

2.7. Microrganismos com acção deteriorativa 

2.7.1. Caracterização geral em produtos cárneos cozidos 

 

A deterioração alimentar pode ser considerada como qualquer mudança que 

origina um produto inaceitável para consumo humano (Huis in’t Veld, 1996) e, do 

ponto de vista de Gram (2002), essa mudança torna o produto inaceitável do ponto de 

vista sensorial. As mudanças podem ser óbvias: crescimento de bolores, efeitos de 

insectos, formação de goma, etc., mas algumas situações são difíceis de identificar 

como mudanças na textura, desenvolvimento de sabores estranhos causados por 

reacções bioquímicas e/ou microbiológicas (Huis in’t Veld, 1996).  

É consensual entre a comunidade científica que a deterioração é de origem 

química, física e microbiológica, apesar de a deterioração microbiológica ser a causa 

mais comum de deterioração podendo manifestar-se através de crescimento visível, 

alteração da textura e formação de odores e sabores estranhos (Gram, 2002). Apesar 

das estratégias encontradas para prolongar o tempo de validade de um produto, 

estima-se que anualmente um quarto do fornecimento anual de alimentos seja perdido 

por acção microbiana deteriorativa (Gram, 2002). O ponto máximo de deterioração, em 

produtos cárneos, é definido como a quantidade máxima aceitável de microrganismos 

e a presença de odores/sabores/aparência global inaceitável. O prazo de validade 

parece ser variável em função do tipo e quantidade de microrganismo, 
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maioritariamente bactérias, inicialmente presentes no produto (Borch, 1996). A 

quantidade inicial de bactérias em produtos cárneos cozidos parece variar entre 102 a 

103 ufc/cm2 ou grama (Mendoca, 2010). Uma vez que um produto cárneo sofra um 

processamento térmico até ser atingido 65 a 70 °C no centro térmico (CT) (Borch, 

1996; Cabeza, 2006) e posteriormente seja refrigerado, estima-se que somente 10% 

das bactérias inicialmente presentes tenham capacidade para se desenvolverem. Isto 

acontece porque a maior parte das células vegetativas são inactivadas e só bactérias 

melhor adaptadas com carácter psicrotrófico são capazes de exibir crescimento 

(Borch, 1996; Inês, 1992). É importante referir que um aspecto relevante para a 

maximização do período de validade é o manuseamento do produto após tratamento 

térmico. Borch (1996) aponta que a house flora, ou seja, a microbiota residente do 

ambiente fabril, como a existente nos equipamentos de corte utilizados para fatiar 

produtos cárneos cozidos, é responsável pela diminuição potencial do prazo de 

validade do produto. 

A estabilidade microbiológica de produtos cárneos cozidos ou cozidos e curados 

(adição de sal nitritado), depende de factores extrínsecos tais como a temperatura, 

humidade relativa no armazenamento e a metodologia de embalagem, e de factores 

intrínsecos como a composição do produto (Borch, 1996). Mossel et al. (1995) 

consideram também importantes os modos de processamento e preservação, e 

parâmetros implícitos (parâmetros com influências mútuas, sinergéticas ou 

antagonistas). Huis in’t Veld (1996) aponta que a única forma de atrasar o efeito 

deteriorativo de microrganismos é através da manipulação dos factores extrínsecos, 

por exemplo o armazenamento a temperaturas baixas não previne a deterioração 

como um todo, mas limita a acção a indivíduos com carácter psicrotrófico. Assim, 

como a manipulação de um só factor per se não maximiza o prazo de validade é 

comum encontrar a combinação de vários, em que os resultados individuais somados 

resultam na maximização da validade, contribuindo igualmente para um alimento 

seguro. A isto chama-se tecnologia de barreiras ou hurdle technology (Leistner, 2000). 

As fontes mais usuais de contaminação destes produtos antes do tratamento 

térmico incluem, eventualmente todos os seus ingredientes, o ar, os equipamentos e 

os trabalhadores. Como referido anteriormente, o processamento térmico destrói cerca 

de 90 % da flora existente sendo que os restantes 10 % são indivíduos termodúricos, 

como certas espécies de Bactérias ácido lácticas (BAL), Micrococcus spp., 

Enterococcus spp. e alguns esporos de Bacillus spp. e Clostridium spp. (Mendonca, 

2010).  

A utilização de diferentes métodos de embalagem em produtos cárneos cozidos 

conduz a diferentes perfis microbiológicos. Os métodos mais utilizados são a 
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embalagem em aerobiose (presença de O2 como é no caso de embalagem de carne 

de bovino (para a manutenção da cor) ou na embalagem de produtos hortícolas) e a 

embalagem em anaerobiose (através da aplicação de vácuo ou da utilização de 

atmosferas modificadas (AM)). Durante o armazenamento aeróbio de produtos cozidos 

inteiros/fatiados verifica-se a predominância de uma flora composta por Bacillus spp., 

Micrococcus spp., Lactobacillus spp. e Pseudomonas spp., ainda que em valores 

menores (Borch, 1996). A depleção de oxigénio através do vácuo ou da AM segundo 

Borch (1996), não conduz a diferentes perfis microbianos apesar de ambos serem 

eficazes na inibição de algumas famílias como Enterobacteriaceae e de 

microrganismos como Brochothrix termosphacta. Estas atmosferas favorecem o 

desenvolvimento de BAL. Portanto, bactérias Gram negativas demonstram uma 

sensibilidade superior a ambientes com CO2 

A temperatura de armazenamento parece ter um efeito semelhante em qualquer 

método de embalagem uma vez que se verifica um abrandamento da acção 

enzimática de cada indivíduo (Knipe e Rust, 2010), resultando num desenvolvimento 

mais lento. 

 
2.8. Testes de desafio microbiológicos  

 

Os testes de desafio microbiológicos (TDM) têm sido e continuam a ser 

utilizados como uma ferramenta útil para determinar se um alimento suporta o 

crescimento de microrganismos patogénicos (FDA, 2003). Para além disto, são 

utilizados para validar se um tratamento/processo de fabrico reduz ou elimina a 

presença de determinado microrganismo ou grupos de microrganismos, e para 

determinar prazos de validade (Health Canada, 2010).  

O objectivo de um TDM é atingido com um delineamento experimental 

apropriado que validará se um processo específico está em conformidade com um 

modelo pré-definido. O desenho experimental, a implementação e a verificação de um 

estudo de desafio microbiológico é uma tarefa complexa que depende de inúmeros 

factores (FDA, 2003) como as propriedades físico-químicas do produto, presença de 

microbiota natural, as condições em que o produto é processado, distribuído, 

armazenado e vendido, e propriedades intrínsecas do microrganismo (Ross, 2011). 

Tendo em conta todos os factores que afectam o teste, pretende-se que os resultados 

exprimam o mais próximo possível o modo de contaminação do produto por 

determinado microrganismo e o subsequente comportamento entre o ponto de 

contaminação e o consumo (Ross, 2011). São particularmente úteis para produtos 

vulneráveis que suportam o crescimento microbiano, como os categorizados com 
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―Facilmente alteráveis‖ na Directiva Comunitária 77/99/CE de 21 de Dezembro de 

1979, e que são armazenados sob refrigeração ou à temperatura ambiente (FDA, 

2003). 

Quando se realiza um TDM é importante considerar factores críticos tais como a 

selecção dos microrganismos patogénicos, nível de inóculo, preparação do inóculo e 

método de incubação, duração do estudo, formulação do produto e armazenamento 

posterior, e representatividade das amostras (Vestergaard, 2001 cit. Ross, 2011; FDA, 

2003; Uyttendaele, 2004). Apesar disto, estes factores podem não ser detalhados o 

suficiente, existindo actualmente uma incerteza sobre a abordagem e multiplicidade de 

testes capazes de avaliar a capacidade de microrganismos patogénicos se 

multiplicarem em alimentos, originando resultados questionáveis (Uyttendaele et al., 

2004). A selecção dos microrganismos patogénicos para um TDM depende dos 

conhecimentos adquiridos através da experiência profissional e/ou estudos 

epidemiológicos que indicam que determinado alimento ou grupo de alimentos podem 

ser um perigo devido ao potencial crescimento microbiano que nele pode ocorrer.  

A mudança dos hábitos alimentares, em especial nas grandes cidades, fez com 

que o consumo de alimentos ―Ready to Eat – RTE‖ (prontos a comer) e ―Heat and Eat 

– HAE‖ (aquecer e comer) quer de origem animal, quer de origem vegetal, tivesse 

aumentado nos últimos anos. Os alimentos RTE, como por exemplo os produtos de 

charcutaria, são os mais sujeitos a manipulação antes de chegarem ao consumidor, o 

que constitui um risco, uma vez que estes alimentos não sofrem nenhum aquecimento 

posterior (Silva, 2010) e apresentam características físico-químicas que permitem o 

crescimento microbiano. Por exemplo, o mercado dos fiambres já fatiados e 

embalados tem vindo a aumentar e, em alguns países, tornou-se a maior via de 

distribuição deste produto (Concepción et al., 2007; Silva, 2010). A ocorrência de 

surtos nos anos 90 relacionados com este tipo de produtos alarmou os consumidores 

e as entidades regulamentadoras. Desde então, foram criados critérios e 

recomendações para garantir e maximizar a segurança dos produtos, para além da 

implementação de outro conjunto de regras como código de boas práticas de fabrico e 

análise de riscos (Ramaswamy et al., 2007). Exemplos disto são os vários documentos 

preparados e publicados por várias entidades reguladores de vários países, para a 

presença de Listeria monocytogenes em alimentos.  

 

Os critérios e recomendações publicados pelo Codex alimentarius, Agence 

Française de Securité Sanitaire et Alimentaire, Comunidade Europeia e a Food and 

Drugs Administration, que determinam se particular alimento permite um crescimento 

tolerável variam conforme o tipo de microrganismo que se está a estudar. Para L. 
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monocytogenes, o Codex alimentarius, Agence Française de Securité Sanitaire et 

Alimentaire (2008) e a Comunidade Europeia (através do Regulamento (CE) 

2073/2005 modificado pelo Regulamento (CE) 1441/2007) indicam que a 

concentração celular que um alimento pode ter, não pode exceder as 100 ufc/g, uma 

vez que valores superiores podem originar doença. A Food and Drugs Administration 

(2001) indica que durante todo o tempo de validade de um produto RTE, não pode 

existir um aumento não mais de 1 log ufc/g, para validar se determinado alimento 

suporta ou não crescimento microbiano (validação da eficácia do processamento). Do 

ponto de vista de validação do processo industrial o organismo Health Canada (2010) 

aponta que deve existir no mínimo uma redução de 5 log ufc/g durante o 

processamento térmico e/ou 3 log ufc/g durante o pós-processamento. Verifica-se uma 

margem de segurança muito baixa dada a natureza biológica do microrganismo e aos 

números de casos encontrados. 

Para validação da eficácia do processo de fabrico, não devem ser excedidos 

crescimentos superiores a 1 log ufc/g para E. coli O157:H7 e Salmonella spp. (FDA, 

2001).  

Bacillus cereus encontra-se tipicamente em concentrações baixas em alimentos. 

A FDA (2001) aponta que não deve ser excedido um aumento 3 log ufc/g. Neste caso, 

que para que haja produção de toxinas, que são termo-resistentes, é necessário uma 

concentração elevada de células, perto de 6 log ufc/g, originando-se assim uma 

margem de segurança superior. 

O mesmo se verifica para C. perfringens uma vez que a FDA (2001) indica que 

não deve ser excedido um aumento de 3 unidades logarítmicas de ufc/g durante todo 

o tempo de validade do produto. Este valor deve-se ao facto das células vegetativas, 

em produtos cárneos, serem facilmente destruídas por um aumento da temperatura e 

pelas exigentes necessidades nutricionais e ambientais para que ocorra germinação 

dos esporos. Valores típicos de contaminação inicial rondam os 2 log ufc/g e os 

valores a partir do qual provocam doença são superiores a 5 log ufc/g. 

 

Dado a variedade enorme de produtos para os quais se podem aplicar estas 

recomendações ou obrigações legais, a conclusão sobre os resultados do TDM é algo 

particular e subjectiva. É igualmente mais correcto apontar o risco associado à 

ingestão de qualquer producto do que segurança alimentar (que de acordo o 

Regulamento (CE) Nº2073/2005, um preparado cárneo é seguro se Salmonella estiver 

ausente em 25 gramas de produto).  
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3. Material e Métodos 

 

O trabalho experimental encontra-se dividido em 2 blocos, um que se refere a 

morcelas de arroz da Beira e outro a morcelas de arroz de Monchique.  

Existem 3 trabalhos que compreendem o bloco de trabalhos realizados a 

morcelas de arroz da Beira. O primeiro avalia laboratorialmente o comportamento de 

microrganismos patogénicos em massa de morcela processada termicamente; o 

segundo trabalho determina o comportamento dos mesmos microrganismos, face ao 

processamento fabril habitualmente utilizado em contexto industrial; o terceiro trabalho 

monitoriza o comportamento da microbiota natural de morcelas fabricadas 

industrialmente ao longo de um processo de envelhecimento. 

Nos trabalhos realizados com morcelas de arroz de Monchique estudou-se o 

comportamento de 5 microrganismos patogénicos conhecidos por responsáveis por 

TIAs e da microbiota deteriorativa natural do produto, em morcelas porcionadas 

durante o período de armazenamento. 

 

3.1. Avaliação laboratorial da eficácia do processo de fabrico de morcela de 

arroz da Beira no controlo dos microrganismos patogénicos. 

 

O trabalho experimental foi realizado numa porção de um lote homogéneo de 

massa de morcelas de arroz da Beira, de uma indústria alimentar do distrito de Vila 

Real (figura 2).  

O delineamento experimental foi concebido com o objectivo de avaliar o efeito do 

processamento térmico no comportamento de: 

- Microrganismos patogénicos não esporulados - inoculados em massa de 

morcela (± 7 log ufc/g), sujeitos a multiplicação prévia em condições padrão ou pré-

stresse (diminuição da aw e introdução de NaCl e nitrito no meio), processada 

térmicamente (até 72 °C no CT), posteriormente sujeita a um arrefecimento lento (4 h 

entre o pico de temperatura e o armazenamento) ou rápido (instantânea), e de duas 

temperaturas de armazenamento (4±1 e 15±1 °C); 

- Microrganismos patogénicos esporulados - inoculados em massa de morcela 

numa concentração alta (± 7 log ufc/g) e baixa (± 4 log ufc/g), sujeitos a multiplicação 

prévia em condições padrão ou pré-stresse, processada termicamente, posteriormente 

sujeita a um arrefecimento lento (4 h entre o pico de temperatura e o armazenamento) 

ou rápido (instantânea), e de duas temperaturas de armazenamento (4±1 e 15±1 °C). 
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Microrganismos patogénicos esporulados 

 

 
Microrganismos patogénicos 

não esporulados 

 

  

Figura 2. Estrutura do trabalho experimental 3.1. 

 

3.1.1. Microrganismos e condições de cultura  

 

Para a inoculação de pedaços de morcelas de modo a avaliar a eficácia do 

processamento térmico, utilizaram-se respectivamente 5 estirpes de Escherichia coli 

O157:H7 (ATCC 14028), de Listeria monocytogenes (ATCC 35152) e de Salmonella 

spp. (ATCC 70728 e ATCC 35150), tendo as restantes utilizadas sido previamente 

isoladas do ecossistema de produtos cárneos. Uma estirpe de Enterococcus faecium 

(DSM 20477), uma estirpe de Bacillus cereus (ATCC 11778), uma estirpe de 

Clostridium perfringens (ATCC 3624) e uma estirpe Clostridium sporogenes (DSM 

767). 

Em condições de crescimento padrão as culturas foram repicadas para meio de 

Meat-Extract Broth (MEB; Houle et al., 1989) durante ciclos de 24 h a 37 °C. Depois de 

4 ciclos de multiplicação, procedeu-se à centrifugação das estirpes a 3200 rpm (4,2 ɢ) 

durante 10 minutos, descartando o sobrenadante. Lavou-se o sedimentado com uma 

solução de NaCl 0,85 % e repetiu-se procedimento de centrifugação e lavagem. O 

sedimento de células de cada espécie foi misturado e suspendido em NaCl 0,85 % e a 

sua concentração foi estimada por comparação visual mediante a escala MacFarland 

2 (6×108 ufc/ml; Biomerieux 70900). Aferiu-se posteriormente a concentração do 
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microrganismo a uma absorvância de 0,5 (600 nm; 10 mim) e confirmou-se  

concentração com plaqueamento em meio específico. 

Na preparação dos microrganismos sujeitos a condições de pré-stresse, seguiu-

se o mesmo procedimento que na preparação padrão, suplementando o meio MEB 

com 1 % de NaCl, 75 mg/l de NaN02 e 5 % de glicerol. A introdução dos constituintes 

teve o objectivo de reduzir a aw e introduzir NaCl e nitrito no meio, de modo a 

reproduzir as características físico-químicas das morcelas utilizadas. 

Clostridium perfringens e Clostridium sporogenes foram revitalizados em meio de 

carne cozida (Oxoid BO0212) e posteriormente repicados para meio de tioglicolato 

para multiplicação. Após multiplicação foram semeados em meio de Campden 

Sporulation agar (Zhu et al., 2008) e incubados durante 7 dias em jarras de 

anaerobiose com geradores de CO2 Anaerogen (Oxoid AN0025). Passados 7 dias de 

incubação, os esporos foram recolhidos para solução salina (0,85 % NaCl), 

centrifugados (3200rpm; 10min), foi aferida a absorvância de 0,5 (600 nm; 10 min) e 

foram activados a 80 °C durante 10 min (Duncan and Strong, 1968). A preparação de 

Bacillus cereus foi a supra indicada em meio MEB, com incubação durante 5 dias para 

favorecer a esporulação do microrganismo. 

 

3.1.2. Preparação e inoculação da massa de morcela de arroz da Beira 

 

A massa de morcela de arroz da Beira refrigerada, produzida numa indústria 

local transportada até ao laboratório no dia da sua preparação, foi processada 

termicamente a 100 °C durante 10 minutos para se eliminar parte da flora natural. Foi, 

após arrefecida, distribuída em porções de 250 g cada, de forma asséptica em 16 

sacos de 10×15 cm de polietileno. As várias porções resultam do somatório de todas 

as combinações possíveis dos tratamentos, considerando os microrganismos com 

crescimento prévio padrão ou sob condições de pré-stresse, a quantidade inoculada, o 

tratamento térmico, o tipo de arrefecimento e a temperatura de armazenamento.  

Procedeu-se à inoculação dos grupos experimentais com os respectivos 

microrganismos. Contaminou-se os pedaços de massa de morcela de arroz da Beira 

com 107 ufc/g de microrganismos no caso da inoculação alta e 104 ufc/g de 

microrganismos para a contaminação baixa. Selou-se e homogeneizou-se 

manualmente cada saco contaminado durante 60 segundos. 
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3.1.3. Processamento térmico e arrefecimento. 

  

As massas de morcela contaminadas foram aquecidas num banho 

termostatizado até atingirem 72 °C no CT, monitorizado com um termopar de 10 em 10 

segundos. 

Retiraram-se os sacos e dividiram-se segundo os tratamentos de arrefecimento. 

Os que sofreram um arrefecimento rápido (instantâneo devido à reduzida massa) 

foram colocados num banho de gelo fundente e foi igualmente monitorizada a 

temperatura no centro. Os que sofreram um arrefecimento lento (4 h entre o pico de 

temperatura e o armazenamento), foram colocados numa estufa a 30±1 °C, tendo sido 

igualmente monitorizado a temperatura de arrefecimento no centro térmico de 20 em 

20 minutos. Quando a temperatura no centro térmico chegou a 4±1 °C no caso dos 

sacos que sofreram um arrefecimento rápido, e 30±1 °C no caso de arrefecimento 

lento, os sacos foram colocados numa câmara refrigerada e programada a 4±1 °C, 

onde permaneceram durante 8h. 

 

3.1.4. Embalagem e armazenamento 

 

Cada porção de massa de morcela contaminada refrigerada foi dividida em 

porções de 5 g, recolhidas e pesadas em ambiente asséptico para sacos de polietileno 

esterilizados. Os sacos não fechados foram colocados num filme CAPLEX (de 

espessura 65 mm, com um taxa de transmissão de O2 de 6 ml/(d.m2.atm.) a 23 °C e 0 

% Humidade Relativa (HR), e de vapor de água 1,64 g/(m2.d) a 23 °C  a 100 % HR, 

sob uma atmosfera modificada com 60 % de CO2 e 40 % de N2 (AM60:40; Praxair). 

As amostras foram separadas em dois grupos idênticos e armazenados a 4±1 e 

15±1 °C. 

  

3.1.5. Análises microbiológicas 

 

As análises microbiológicas ocorreram às 14 h e 7 dias. Para Clostridium 

perfringens, Clostridium sporogenes e Bacillus cereus fez-se uma análise adicional 

aos 14 dias. 

A cada saco com 5 g de massa de morcela de arroz da Beira foram adicionados 

45 ml de água peptonada tamponada (Biokar BK131) de forma a obter uma diluição de 

1:10. A mistura foi homogeneizada num stomacher durante 90 segundos e foram feitas 

diluições decimais sucessivas em 9 ml de solução salina (NaCl, 0,85 %).  
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Após identificação e contagem de colónias características de cada 

microrganismo no respectivo meio, os resultados foram expressos em unidades 

logarítmicas de unidades formadoras de colónias por grama (log ufc/g). 

 

3.1.5.1. Contagem de Bacillus cereus 

 

Para se proceder à contagem de Bacillus cereus semeou-se em superfície 0,1 ml 

em meio de Bacillus cereus Agar (Biokar BK116), suplementado com polimixina B e 

emulsão de gema de ovo (Biokar BS05528). Incubaram-se as placas a 30±1 °C 

durante 24 h. 

Esta determinação foi efectuada de acordo com a Norma ISO 7937 de 2004. 

 

3.1.5.2. Contagem de Clostridium perfringens e Clostridium sporogenes 

 

Para a contagem de Clostridium spp. semeou-se 1 ml das diluições por 

incorporação e em dupla camada, em meio de TSC Agar (BK031) suplementado com 

cicloserina (Biokar BS00608). As placas foram incubadas a 37±1°C durante 72 h numa 

jarra de anaerobiose com geração de CO2 Anaerogen (Oxoid AN0025). 

A determinação de C. perfringens foi efectuada de acordo com a Norma ISO 

7932 de 2004. 

 

3.1.5.3. Contagem de Enterococcus faecium 

 

Em meio descrito por Slanetz e Bartley (Biokar BK037HA) com suplemento foi 

semeado 1 ml das diluições por incorporação e em dupla camada para se proceder a  

contagem de Enterococcus faecium após incubação a 37±1 °C durante 48 h.  

 

3.1.5.4. Contagem de Escherichia coli O157:H7 

 

De forma a contar colónias de E. coli O157:H7, semeou-se 0,1 ml da mistura em 

superfície em meio de CT-SMAC Agar (Biokar BK147) suplementado com aditivo 

próprio (Biokar BS037). As placas de Petri semeadas foram colocadas numa estufa a 

37±1 °C.  

Aproximadamente 5 % das colónias de E. coli O157:H7 suspeitas, foram 

propagadas em meio cromogénico CHROMagar™ O157 (CHROMagar, França) para 

isolamento e diferenciação de estirpes com o serótipo O157. 

 



Material e Métodos 

 

           29 

 

3.1.5.5. Contagem de Listeria monocytogenes 

 

Para contagem de L. monocytogenes, semeou-se 0,1 ml da mistura em meio 

Oxford Agar (Biokar BK110) com suplemento próprio (Biokar BS003), em superfície. 

As placas foram colocadas numa estufa a 30±1 °C onde incubaram durante 24 h.  

 

3.1.5.6. Contagem de Salmonella spp. 

 

Para contar colónias de Salmonella spp. semeou-se 0,1 ml da mistura 

homogénea em superfície, em meio de XLD Agar (Biokar BK058) suplementado com 

Novobiocina (Biokar BS 033). Colocaram-se as placas de Petri inoculadas numa 

estufa a 37±1 °C, onde incubaram durante 24 h. 

 

3.1.6. Confirmação de colónias de Listeria monocytogenes e Salmonella 

spp. por PCR (Polymerase Chain Reaction) 

 

Procedeu-se à cofirmação por PCR (Polymerase Chain Reaction) de amostras 

representativas das colónias de Listeria monocytogenes e Salmonella spp. para 

posteriormente se ajustarem os dados referentes aos vários trabalhos, pela proporção 

de casos positivos. 

 

3.1.6.1. Preparação das suspensões bacterianas 

 

A partir de 5% das colónias suspeitas de Listeria monocytogenes e Salmonella 

spp. preparou-se uma suspensão de cada bactéria em 100 μl de água ―ultrapura‖ 

esterilizada. As suspensões bacterianas foram posteriormente conservadas a -20 °C 

até ao momento de utilização do DNA alvo nas reacções de amplificação por PCR. 

Apresenta-se no Quadro 3.2. a sequência de primers utilizados (Invitrogen Life 

Technologies, Barcelona, España). Os primers LIP são referentes ao gene prfA de 

Listeria monocytogenes e os primers 139 dizem respeito ao gene invA de Salmonella 

enterica (subespécie I). 

Quadro 3. Sequência de primers utilizados na reacção de PCR. 

Primers Sequência 

LIP 
LIP1 (5’-GATACAGAAACATCGGTTGGC-3’) 

LIP2 (5’-GTGTAACTTGATGCCATCAGG-3’) 

139 
139 (5’-GTGAAATTATCGCCACGTTCGGGCAA-3’) 

141 (5’-TCATCGCACCGTCAAAGGAACC-3’) 
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3.1.6.2. Amplificação de DNA 

 

No Quadro 4 e no Quadro 5 são apresentadas a composição e as condições de 

amplificação utilizadas na reacção de PCR.  

 

Quadro 4. Concentrações utilizadas nas reacções de PCR para identificação de 
L. monocytogenes e Salmonella spp. 

Reagente L. monocytogenes Salmonella sp. 

Tampão de PCR 10X 1x 1x 

MgCl2 (50 mM) 2,5 mM 1,5 mM 

dNTP’S (25 mM) 150 M cada 200 M cada 

Albumina sérica Bovina 1 M 1 M 

Primers:   

LIP1 (50 µM) (A) 0,3 M - 

LIP2 (50 µM) (A) 0,3 M - 

139 (50 µM) (B) - 0,4 M 

141 (50 µM) (B) - 0,4 M 

Platinum Taq DNA Polimerase 
(NZYTech, Lisboa, Portugal) 

1 unidade 0,75 unidade 

Suspensão bacteriana 5 l 5 l 

Volume total da reacção 50 l 25 l 
 

Quadro 5. Condições de amplificação dos fragmentos de DNA 

Primers L. monocytogenes Salmonella spp. 

Etapa Tempo  
Temperatura 

(°C) 
Tempo  

Temperatura 
(°C) 

Pre-incubação 2 min 94 1 min 94 

N° de Ciclos 40 30 
 

Desnaturação 0,3 s 94 0,3 s 94 

Hibridação 0,3 s 55 0,3 s 64 

Extensão 1 min 74 1 min 72 
 

Extensão final 5 min 74 5 min 72 

N° de Ciclos 40 30 

 

3.1.6.3. Electroforese 

 

A electroforese foi realizada em gel de agarose a 1,5 %, corado com  de brometo 

de etídio (sigma, EUA). Seguidamente observou-se o gel sob iluminação UV, sendo o 

resultado registado em fotografia digital. A confirmação de L. monocytogenes e de 

Salmonella spp. é dada pelos isolados que apresentam uma banda de 274 e 284 
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pares de bases, respectivamente, sendo este resultado estimado por comparação com 

um marcador de 100pb  (15628-019; Invintrogen) como indicado nas Figura 3 e 4. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Avaliação do comportamento de microrganismos patogénicos face 

ao processamento industrial. 

 

Avaliou-se o comportamento de Listeria monocytogenes, E. coli O157:H7 e 

Salmonella spp. sujeitas a pré-stresse (aw reduzida e presença de NaCl e NaNO2) ou 

não, face a um programa de processamento industrial completo em massa de morcela 

de arroz. 

 

3.2.1. Condições de cultura 

 

Utilizaram-se as estirpes descritas no ponto 3.1.1 de Listeria monocytogenes, E. 

coli O157:H7 e Salmonella spp. e as condições de cultura e inoculação indicadas, 

respectivamente. 

 

3.2.2. Preparação e inoculação da massa de morcela de arroz da Beira 

 

A massa de morcela de arroz refrigerada e tratada térmicamente a 100 °C 

durante 10 minutos (eliminar interferência da microbiota natural), foi divida 

assepticamente em porções de aproximadamente 300 g cada. A cada porção foi 

escolhido aleatoriamente um bloco experimental. Procedeu-se à inoculação, em 

assepsia, de aproximadamente 107 ufc/g de cada microrganismo em cada bloco 

experimental. 

Homogeneizou-se manualmente a massa inoculada e encheu-se em tripa natural 

com atado manual. Estas foram submetidas a um programa industrial de 

processamento que compreende as seguintes etapas: Pré-aquecimento até 30 °C 

284 pb 374 pb 

Figura 4. Gel de Agarose com 
bandas de DNA de Salmonella spp. 
amplificado. 

Figura 3. Gel de agarose cm 
bandas de Listeria monocytogenes 
amplificado. 
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durante 20 min; Pasteurização até 72 °C no CT com humidade relativa de 80%; 

Fumagem durante 20 min (aparas de madeira de faia em gerador eléctrico de fumo); 

Arrefecimento até 20 °C na câmara. 

Após a conclusão do programa e arrefecimento das morcelas, foram embaladas 

com um filme CAPLEX (de espessura 65 mm, com um taxa de transmissão de O2 de 6 

ml/(d.m2.atm.) a 23 °C e 0 % Humidade Relativa (HR), e de vapor de água 1,64 

g/(m2.d) a 23 °C  a 100 % HR, sob uma atmosfera modificada com 60 % de CO2 e 40 

% de N2 (AM60:40). Foram armazenadas numa câmara refrigerada a 4±1 °C. 

 

3.2.3. Análises microbiológicas 

 

Foram analisadas as respectivas morcelas antes do processamento térmico e 

após o processamento térmico. Foram igualmente analisadas passados 7 dias de 

armazenamento a 4±1 °C. 

Para isso, procedeu-se à colheita de 10 gramas de morcela que foi 

homogeneizada com 90 ml de APT num stomacher durante 90 s. Efectuaram-se 

diluições decimais sucessivas em solução salina (NaCl, 0,85 %) para cada 

microrganismo e semeou-se no respectivo meio de cultura. 

 

3.2.3.1. Contagem de Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes e 

Salmonella spp. 

 

Foram semeadas e contadas colónias de E. coli O157:H7, L. monocytogenes e 

Salmonella spp. de acordo com os pontos 3.1.5.4. e 3.1.5.6. 

 

3.3. Comportamento da microbiota natural de morcela de arroz da Beira. 

 

Com a finalidade de monitorizar a microbiota natural da morcela, foi delineado 

um trabalho experimental a um lote de morcelas de arroz da Beira ao longo de 6 

semanas, submetidas a duas temperaturas de armazenamento. 

 

3.3.1. Amostras e condições de conservação 

 

O trabalho experimental foi realizado a 1 lote homogéneo de morcelas de arroz 

da Beira (n=14) de uma indústria alimentar do distrito de Vila Real. As amostras foram 

embaladas em AM60:40 conforme descrito no ponto 3.2.1.2..O lote foi posteriormente 

dividido em 2 sub-lotes armazenados a 4±1 °C e 15±1 °C. Foram realizadas contagens 
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de bactérias ácido lácticas, bolores e leveduras, esporos de clostrídios sulfito 

redutores, Enterobacteriaceae, Enterococcus spp., mesófilos totais, Staphylococcus 

coagulase negativo e Pseudomonas spp. durante um período de 49 dias de 

envelhecimento nas respectivas temperaturas, aos dias 1, 7, 14, 21, 28, 35 e 49. 

 

3.3.2. Análises microbiológicas 

 

Num saco com 10×15 cm de polietileno esterilizado, foram colocados 

assepticamente 10±0,5 g de morcela da Beira e 90ml de solução de NaCl (0,85 %). 

Homogeneizou-se num stomacher durante 90 s e reservaram-se num banho de 

gelo/água até serem utilizadas. O procedimento foi feito em triplicado. Foram 

efectuadas diluições decimais em solução salina. 

 

3.3.2.1. Bactérias ácido lácticas 

 

Semeou-se por incorporação e em dupla camada 1 ml da diluição conveniente 

em Man-Rogosa-Sharpe Agar (MRS; Biokar BK089) e colocaram-se as placas a 30±1 

°C durante 48 a 72 h para contagem de bactérias ácido lácticas. Após contagem de 

colónias típicas os resultados foram expressos em logaritmos de unidades formadoras 

de colónias por grama de produto (log ufc/g) (ISO 15214 de 1998). 

 

3.3.2.2. Enterobacteriaceae 

 

Para contagem de Enterobacteriaceae, 1 ml da diluição respectiva foi semeado 

por incorporação e em dupla camada em meio Violet-Red-Bile-Green Agar (VRBG; 

Biokar BK011HA). As placas foram colocadas numa estufa a 37±1 °C durante 24 h. 

Procedeu-se em seguida à confirmação de 5 colónias típicas, através da pesquisa da 

fermentação da glucose e da ausência de oxidase. Os resultados da contagem, 

corrigidos pela proporção de casos típicos, foram expressos em log ufc/g (ISO 21528-

2 de 2004). 

 

3.3.2.3. Enterococcus spp.  

 

Foram semeados 1 ml da diluição respectiva em meio específico para 

Enterococcus spp. descrito por Slanetz e Bartley (Biokar BK037), por incorporação e 

em dupla camada, e incubados a 37±1 °C durante 48 h. Após contagem de colónias 
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típicas os resultados foram expressos em logaritmos de unidades formadoras de 

colónias por grama de produto (log ufc/g). 

 

3.3.2.4. Fungos 

 

Em meio de Cloramphenicol-Glucose-Agar (CGA, Biokar BK007) foi semeado 

por superfície 0,1 ml da diluição homogeneizada de morcela de arroz da Beira, para 

contagem de fungos. As placas foram colocadas numa estufa a 25 °C durante 5 dias. 

Após contagem das colónias típicas os resultados foram expressos em logaritmos de 

unidades formadoras de colónias por grama de produto (log ufc/g) (ISO 13681 de 

1995). 

 

3.3.2.5. Microrganismos mesófilos totais a 30 °C 

 

Após a realização de diluições decimais das amostras, foi semeado 1ml por 

incorporação em meio (PCA, Biokar BK144) e colocadas em estufa a 30 °C durante 72 

h, para posteriormente se contar microrganismos mesófilos totais. Após contagem de 

colónias típicas os resultados foram expressos em logaritmos de unidades formadoras 

de colónias por grama de produto (log ufc/g) (ISO 4833 de 1991) 

 

3.3.2.6. Staphylococcus spp. coagulase negativo 

 

Foi semeado 0,1 ml da diluição da amostra em superfície, em meio Mannitol-Salt 

Agar (MSA, Biokar BK030) para se proceder à contagem de Staphylococcus spp. 

coagulase negativo. As placas foram colocadas numa estufa a 30 °C durante 72 horas. 

Após contagem de colónias típicas os resultados foram expresso e unidades 

formadoras de colónias por grama de produto (ufc/g). 

 

3.3.2.7. Pseudomonas spp. 

 

Das diluições feitas das amostras foi semeado 1 ml por incorporação, em meio 

Cephaloridine-Fucidine-Citrimide (CFC; Biokar BK118HA) com aditivo (Biokar 

BK02208) e incubado a 25 °C durante 5 dias. Procedeu-se à confirmação de 5 

colónias típicas, através da prova da fermentação da glucose e da ausência de 

oxidase. Os resultados das contagens, após correcção pela proporção de casos 

típicos, foram expressos em log ufc/g (ISO 13720 de 2010). 
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3.3.2.8. Pesquisa de esporos de clostrídios sulfito redutores 

 

Foi feita pesquisa de esporos de clostrídios sulfito redutores segundo a Norma 

NP 2262 (1986). Foi realizada sementeira em meio de cultura de agar VL 

suplementado com sulfito de sódio e alúmen de ferro, a partir das diluições (10-1 e 10-2) 

previamente inactivadas a 80±0,5 °C durante 10 minutos. Os tubos foram incubados a 

37±1 °C durante cinco dias, sendo detectada a presença de esporos de clostrídios 

sulfito redutores pelo desenvolvimento de colónias características. 

 

3.4. Avaliação do comportamento de microrganismos patogénicos em 

rodelas de morcelas de arroz de Monchique  

 

O objectivo foi avaliar o comportamento de microrganismos patogénicos 

inoculados em morcelas de arroz Monchique fatiada, embalada em três tipos de 

embalagem (aerobiose, vácuo e atmosfera modificad) e armazenada a duas 

temperaturas de armazenamento (4±1 e 15±1 °C). A representação esquemática 

encontra-se na figura 5. 

 

 

Figura 5. Estrutura do trabalho experimental 3.4. 

 

3.4.1. Microrganismos e condições de cultura 

 

Utilizaram-se estirpes de Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Eschericia coli 

O157:H7, Listeria monocytogenes, e Salmonella spp. indicadas no ponto 3.1.1.. 

Espécies de Clostridium spp. isolados de morcelas foram igualmente utilizadas com a 

estirpe de Clostridium perfringens do ponto 3.1.1..  

Para cada um dos microrganismos utilizados foram aplicadas as condições de 

cultura indicadas no ponto 3.1.3., numa situação padrão. 
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3.4.2. Preparação das morcelas 

 

Morcelas de arroz de Monchique fatiadas (10±0,5 g) foram distribuídas 

aleatoriamente para que as várias repetições fossem de produtores diferentes, em 

cinco grupos experimentais a fim de serem inoculadas com os cinco microrganismos 

utilizados. Foi inoculada cada rodela individualmente em ambiente asséptico de modo 

a ter aproximadamente 3 log ufc/g. Após a inoculação de cada rodela foi 

imediatamente colocada no saco de embalagem para embalagem com a atmosfera da 

unidade experimental respectiva. As amostras embaladas em aerobiose foram 

somente colocadas num saco de polietileno aberto, para simular o granel. As amostras 

embaladas em AM60:40 seguiram o procedimento indicado no ponto 3.2.1.2. e as 

amostras em vácuo embaladas COMBITHERM (WIPAK Galardoe, HAFRI) de 

espessura 0,090 mm, com uma taxa de transmissão ao O2 de 63 ml/(m2.d.atm) a 23 

°C e 0 % HR e ao vapor de H2O de 1g/(m2.d) a 23 °C e 85 % HR. Metades das 

amostras foram armazenadas em refrigeração 4±1 °C e a outra metade em condições 

de abuso de temperatura (15±1 °C). 

 

3.4.3. Análises microbiológicas 

 

Foi monitorizado o comportamento de cada microrganismo ao 1, 7, 15, 21 e 35 

dias. Em cada momento de análise foram retiradas as respectivas embalagens de 

cada bloco e procedeu-se à contagem microbiológica.  

Utilizou-se o respectivo saco de embalagem para se homogeneizar a rodela com 

solução salina. Para isso foi adicionado a cada saco cerca de 90 ml de solução salina 

(a quantidade necessária para conseguir uma diluição de 1:10 em função da massa de 

cada rodela), homogeneizou-se durante 90 s num stomacher e procedeu-se à 

realização de diluições decimais sucessivas em 9 ml da mesma solução. 

 

3.4.3.1. Contagem de Bacilus cereus, Clostridium perfringens., E. coli 

O157:H7, L. monocytogenes e Salmonella spp. 

 

Para se proceder à contagem de B. cereus, Clostridium perfringens, E. coli 

O157:H7, L. monocytogenes e Salmonella spp. utilizaram-se os procedimentos 

descritos nos pontos 3.1.5.1., 3.1.5.2., 3.1.5.4., 3.2.5.5. e 3.1.5.6.,  respectivamente. 
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3.5. Avaliação do comportamento de microbiota natural de morcelas de 

arroz de Monchique  

 

Com a finalidade de monitorizar a microbiota natural de morcela de arroz de 

Monchique, foi delineado um trabalho experimental a um lote de morcelas de arroz de 

Monchique ao longo de 35 dias, submetidas a duas temperaturas de armazenamento 

(4±1 e 15±1 °C). 

 

3.5.1. Amostras e condições de conservação 

 

As mostras tiveram a mesma origem que as indicadas no ponto 3.4.. As 

amostras foram divididas em três tipos de embalagens como indicado no ponto 3.4.2. 

e armazenadas nas mesmas condições ai indicadas. Foram realizadas contagens 

microbiológicas de bactérias ácido lácticas, bolores e leveduras, Enterobacteriaceae, 

Enterococcus spp., microrganismos mesófilos totais a 30 °C, Staphylococcus 

coagulase negativo e Pseudomonas spp. durante um período de 35 dias de 

envelhecimento nas respectivas temperaturas, aos dias 1, 7, 14, 21, 28 e 35. Foi 

igualmente feita a pesquisa de esporos de clostrídios sulfito redutores. 

 

3.5.2. Análises microbiológicas 

 

Foram recolhidas assepticamente 10±0,5 g de morcela de arroz de Monchique 

para 90 ml de solução de NaCl (0,85 %) e homogeneizou-se num stomacher durante 

90 s. O procedimento foi feito em triplicado. Foram efectuadas diluições decimais em 

solução salina (0,85 % NaCl). 

 

3.5.2.1. Contagens de bactérias ácido lácticas, Enterobacteriaceae, 

Enterococcus spp., fungos, microrganismos mesófilos totais a 30°C, 

Staphylococcus coagulase negativo, Pseudomonas spp. e pesquisa 

de esporos de clostrídios sulfito redutores. 

 

Foram utilizados os procedimentos descritos nos pontos 3.3.2.1 a 3.3.2.8 para 

contagens de bactérias ácido lácticas, bolores e leveduras Enterobacteriaceae, 

Enterococcus spp., mesófilos totais, Staphylococcus coagulase negativo, 

Pseudomonas spp.  e esporos de clostrídios sulfito redutores, respectivamente. 
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3.6. Composição físico-química 

 

Determinou-se a composição físico-química bruta das morcelas utilizadas nos 

ensaios efectuados.  

O teor em humidade foi determinado, por perda de massa por dissecação em 

estufa a 105°C, de uma amostra de 10 g, até massa constante, segundo o método da 

NP 1614 (1979). O teor proteico (N x 6,25) das amostras foi obtido, por determinação 

do azoto total pelo método de Kjeldhal, segundo a NP 1612 (1979). A determinação da 

gordura livre total realizou-se pelo método de Soxhlet sobre o resíduo seco, utilizando 

como solvente éter de petróleo (NP 1224, 1982). O teor em cloretos, expresso em 

cloreto de sódio, foi determinado, titulando o excesso de nitrato de prata, que não se 

combinou com os cloretos existentes na amostra, com tiocianato de potássio, 

utilizando como indicador, o sulfato duplo de ferro e amónio (AOAC, 1990). O teor em 

hidratos de carbono foi estimado pela diferença para 100 do somatório dos teores em 

humidade, proteína, gordura e cloreto de sódio. 

O pH foi medido directamente na morcela, ou massa de morcela utilizando um 

aparelho medidor de pH (modelo MicropH 2002, Crison).  

A actividade da água (aw) foi medida num aparelho com um Hygroscope DT 

WA40 célula mantida a 20±2°C. 

 

3.7. Tratamento de Dados 

 

O efeito dos tratamentos estudados foi analisado por análise de variância 

factorial com interacção nos ensaios com morcelas de arroz da Beira (n=3). Os efeitos 

testados com as morcelas de arroz de Monchique (temperatura de armazenamento 

(n=9) e tipo de embalagem (n=6)) foram analisados por análise de variância dupla sem 

interacção. A localização de diferenças entre médias foi realizada com o teste Tukey 

HSD. Foi usado o programa Statistica 7.0 (StatSoft, Inc.). O nível de significância 

estatística considerado foi de p<0,05. 
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4. Resultados e Discussão 

 

4.1. Avaliação laboratorial da eficácia do processamento térmico em 

morcela de arroz da Beira para controlo de microrganismos patogénicos. 

 

A morcela de arroz da Beira apresentou uma composição química bruta de 

44,3±0,8 % de Humidade, 13,7±1,2 % de proteína, 24,2±0,9 % de gordura e 18,5±1,4 

% de hidratos de carbono, 2,1±0,1 de sal. O pH médio foi de 6,0±0,02 e a actividade 

da água 0,95±0,02. 

 

Os resultados relativos ao trabalho experimental onde se avaliou o 

comportamento de microrganismos patogénicos não esporulados em massa de 

morcela de arroz da Beira às 14 h e 7 dias, face ao processamento térmico, 

encontram-se apresentados nos Quadro 6, 7 e 8, respectivamente para E. coli 

O157:H7, Listeria monocytogenes e Salmonella spp. No Quadro 9 são apresentadas 

as contagens de Enterococcus faecium. 

 

As contagens de E. coli O157:H7 relativas ao seu comportamento em massa de 

morcela de arroz processada termicamente e analisadas às 14 h e 7 dias encontram-

se no Quadro 6. 

O tratamento térmico produziu uma redução muito extensa na população de E. 

coli O157:H7 que atingiu valores compreendidos entre 5 e 8 log ufc/g. O arrefecimento 

lento contribuiu, globalmente, para uma maior redução de microrganismos viáveis na 

amostra (p<0,001), relativamente à quantidade presente na amostra sem tratamento 

térmico. Verifica-se que microrganismos sujeitos a crescimento sob condições de 

stresse prévio estavam em maior quantidade que os microrganismos não sujeitos a 

situação de pré-stresse (p<0,001). Jones et al. (1997) verificou uma situação contrária 

quando avaliaram a destruição térmica de E. coli O157:H7 em carne de bovino e de 

frango, prosseguido de um arrefecimento rápido. Verificaram que um tempo de 

processamento térmico inferior ao utilizado no presente trabalho, seguido de um 

arrefecimento rápido era suficiente para reduzir 8 log ufc/g. Conner e Kotrola (1997) 

estudaram os efeitos de aditivos e ingredientes alimentares (NaCl, lactato de sódio e 

polifosfatos) em carne de peru e verificaram que a sobrevivência de E. coli O157:H7 

era significativamente maior na presença destes. Isso não se verificou no presente 

trabalho em E. coli O157:H7 sujeitas a pré-stresse (1 % de NaCl, 75 mg/l de NaN02 e 5 

% de glicerol), pois encontravam-se presentes no arrefecimento lento e não no rápido. 
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Quadro 6. Contagens (log ufc/g) (média±desvio padrão) de E. coli O157:H7 sujeita 

ou não a stresse prévio, em massa de morcela de arroz da Beira processada 

termicamente, às 14 h e aos 7 dias. 

  Sem trat. térmico 
Com tratamento térmico 

  
A. lento A. rápido 

Escherichia coli O157:H7 
   

1
4
 h

o
ra

s
 (

±
4

 °
C

) Stresse prévio 8,26±0,03
3
 <LD

1
 <LD

1
 

Sem Stresse prévio 8,00±0,41
3
 <LD

1
 2,84±0,06

2
 

 
    

 Sig. do Stresse prévio (p<0,001) 
 

 Sig. do Tratamento Térmico (p<0,001) 
 

 Sig. do Stresse prévio*Tratamento Térmico (p<0,001)  

  
   

7
 d

ia
s

 

4±1 °C  
   

Stresse prévio 8,19±0,89
3
 <LD

1
 <LD

1
 

Sem Stresse prévio 8,73±0,21
3
 <LD

1
 1,99±0,39

2
 

  
  

 Sig. do Stresse prévio (p<0,001) 

 Sig. do Tratamento Térmico (p<0,001) 

 Sig. do Stresse prévio*Tratamento Térmico (p=0,003) 

15±1 °C 
 

   

Stresse prévio 3,50±3,50
1
 <LD

1
 <LD

1
 

Sem Stresse prévio 7,67±0,37
2
 <LD

1
 <LD

1
 

 
   

 Sig. do Stresse prévio (n.s.) 

 Sig. do Tratamento Térmico (p<0,001) 

 Sig. do Stresse prévio*Tratamento Térmico (p=0,04) 

 
 

 Sig. Temp. armazenamento (p=0,001) 

 Sig. Stresse prévio*Temp. armazenamento (n.s.) 

 Sig.Trat. Térmico*Temp. armazenamento (p=0,009) 

 Sig. do Stresse prévio*Trat. térmico (n.s.) 

 Sig. Stresse prévio*Trat. Térmico*Temp. armazenamento (p=0,011) 
 

 
(n.s.) p>0,05; (LD) Limite de detecção <1,52 log ufc/g; Números diferentes indicam diferenças 
entre coluna e linha. 

 

Ao fim de 7 dias de armazenamento E. coli O157:H7 mantém a tendência 

observada às 14 h, onde o arrefecimento lento em amostras posteriormente 

armazenadas a duas temperaturas mostra-se como o melhor. No entanto 

independentemente do tipo de arrefecimento, o tratamento térmico contribuiu para a 

redução (p<0,001) do número de microrganismos viáveis, quando comparado com os 

valores obtidos às 14 h.  Verifica-se uma diferença altamente significativa (p<0,001) 

nas contagens das amostras armazenadas a 4±1 e 15±1 °C. O armazenamento a 

15±1 °C foi o melhor para eliminar as células microbianas. O mesmo foi verificado por 

Faith et al. (1997) em que o armazenamento de fatias de salame inoculadas com E. 

coli O157:H7 a 21 °C conduziu a uma redução de 5 log ufc/g e a 4 °C conduziu a uma 
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redução de 2 log ufc/g. O stresse prévio ainda que não seja significativo nas 

contagens das amostras armazenadas a 15±1 °C, resulta numa aparente redução de 

microrganismos.  

 

As contagens de Listeria monocytogenes em massa de morcela de arroz 

processada térmica e analisadas às 14 h encontram-se no Quadro 7. Aos 7 dias, em 

todos os factores estudados, encontrava-se abaixo do limite de detecção. 

 

Quadro 7. Contagens (log ufc/g) (média±desvio padrão) de Listeria 

monocytogenes sujeita ou não a stresse prévio, em massa de morcela de arroz da 

Beira processada termicamente, às 14 h e aos 7 dias. 

  Sem trat. térmico 
Com tratamento térmico 

  
A. lento A. rápido 

Listeria monocytogenes 
   

1
4
 h

o
ra

s
 (

±
4
 °

C
) Stresse prévio <LD <LD <LD 

Sem Stresse 
prévio 

5,74±0,26 <LD <LD 

 
   

 Sig. do Stresse prévio (n.s.) 
 

 Sig. do Tratamento Térmico (n.s.) 
 

 Sig. do Stresse prévio*Tratamento Térmico (n.s.) 
(n.s.) p>0,05; (LD) Limite de Detecção <1,52 log ufc/g; Números diferentes indicam diferenças entre 
coluna e linha. 

 

Para L. monocytogenes, o stresse prévio a que o microrganismo foi sujeito 

mostrou contribuir para a sua redução nas amostras sujeitas ou não sujeitas ao 

tratamento térmico. Os microrganismos não sujeitos a uma situação de stresse prévio 

mostraram-se melhor adaptados às condições do produto, mas, logo após o 

processamento térmico, para qualquer tipo de arrefecimento, os microrganismos 

deixaram de estar em quantidades contáveis. 

O efeito do processamento térmico observado no presente trabalho nas 

amostras não sujeitas a stresse prévio é concordante com os resultados observados 

por Gill et al. (2002) e Murphy et al. (2003). Os últimos autores testaram o efeito da 

pasteurização seguida de um arrefecimento lento verificando uma eliminação de 7 log 

ufc/g, em coxas de frango. O facto de, no grupo controlo (sem tratamento térmico) L. 

monocytogenes estar abaixo do limite de detecção, dever-se-á à extensão dos danos 

provocados no microrganismo pelas condições de pré-stresse simulado, que poderá 

ter resultado num consumo exagerado de energia conduzindo à morte por exaustão 

metabólica e distúrbio da homeostase (Leistner, 2000). 

L. monocytogenes aos 7 dias encontrou-se em quantidades inferiores ao limite 

de detecção (LD), em qualquer dos tratamentos. 
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Existe a preocupação, a temperaturas baixas, da ocorrência de desenvolvimento 

de L. monocytogenes (García e Heredia., 2009). No entanto, não se verificou tal facto 

neste trabalho uma vez que se encontra em quantidades inferiores ao LD em qualquer 

dos tratamentos. Aparentemente a exaustão energética de microrganismos que se 

multiplicam em condição menos favoráveis terá conduzido aos resultados observados 

sem que se tenham observado evidências de ter ocorrido um processo de adaptação 

dos mesmos, que é, alias, muito dependente da estirpe microbiana. 

 

As contagens de Salmonella spp. relativas ao seu comportamento em massa de 

morcela de arroz processada térmica e analisadas às 14 h e 7 dias encontram-se no 

Quadro 8. Salmonella spp. mostrou um comportamento similar a E. coli O157:H7. O 

tratamento térmico conduziu a uma redução altamente significativa do número de 

microrganismos. Às 14 h observou-se que um arrefecimento lento resulta numa 

redução significativa, tendo o arrefecimento rápido contribuído para um maior número 

de microrganismos presentes na amostra. Considerando que o efeito letal da 

temperatura começa a fazer-se sentir a partir dos 50/55 °C (Farkas, 1997), a maior 

redução da microbiota observada no conjunto das amostras sujeitas a arrefecimento 

lento, dever-se-á ao maior tempo de exposição à temperatura compreendida entre os 

55/70 °C. Este padrão manteve-se em amostras armazenadas a 4±1 e 15±1 °C aos 7 

dias, uma vez em que os microrganismos sujeitos a um arrefecimento lento não 

mostraram sinais de recuperação. Em Salmonella spp., o efeito da temperatura de 

armazenamento (4±1 ou 15±1 °C) mostra-se não significativo. Para ambas as 

temperaturas de armazenamento verifica-se que microrganismos não sujeitos a 

stresse prévio têm uma maior sobrevivência do que microrganismos sujeitos a stresse 

prévio dado que se encontram abaixo do limite de detecção.  

Jones et al. (2002) em ovos pasteurizados, verificaram que um arrefecimento 

rápido contribuía para uma redução significativa da sobrevivência de Salmonella spp., 

quando comparado com um arrefecimento mais lento, ao contrário do que se verificou 

no presente trabalho. Bovill et al. (2001) observaram que o crescimento de Salmonella 

spp. armazenada em meio de cultura e processada termicamente era indiferente à 

taxa de arrefecimento a que tinha sido sujeita. Bovill et al. (2000) acrescentam que 

taxas de arrefecimento lentas têm um efeito mínimo no desenvolvimento subsequente, 

mas taxas mais rápidas causam maior morte celular ou extendem a fase lag. Talvez 

devido à grande variedade de produtos e operações a que são sujeitos sejam geradas 

diferenças, uma vez que, no nosso caso, ao fim de 7 dias de armazenamento a 4±1 ou 

15±1 °C, o arrefecimento lento foi o melhor para eliminar/controlar a carga microbiana. 
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Quadro 8. Contagens (log ufc/g) (média±desvio padrão) de Salmonella spp. sujeita 

ou não a stresse prévio, em massa de morcela de arroz da Beira processada 

termicamente, às 14 h  e 7 dias, expresso em log ufc/g. 

  Sem trat. térmico 
Com tratamento térmico 

  
A. lento A. rápido 

Salmonella spp. 
  

1
4
 h

o
ra

s
 (

±
4
 °

C
) Stresse prévio 7,52±1,52 <LD 2,38±0,00 

Sem Stresse prévio 8,74±0,21
 

<LD 1,44±1,44 

 
    

 Sig. do Stresse prévio (n.s.) 
 

 Sig. do Tratamento Térmico (p<0,001.) 
 

 Sig. do Stresse prévio*Tratamento Térmico (n.s.)  

  
   

7
 d

ia
s

 

4±1 °C  
   

Stresse prévio <LD
1
 <LD

1
 <LD

1
 

Sem Stresse prévio 8,63±0,22
3
 <LD

1
 3,28±0,02

2
 

  
  

 Sig. do Stresse prévio (p<0,001.) 

 Sig. do Tratamento Térmico (p<0,001) 

 Sig. do Stresse prévio*Tratamento Térmico (p<0,001) 

15±1 °C 
 

   

Stresse prévio <LD
1
 <LD

1
 <LD

1
 

Sem Stresse prévio 8,84±0,27
3
 <LD

1
 3,03±0,09

2
 

 
    Sig. do Stresse prévio (p<0,001.) 

 Sig. do Tratamento Térmico (p<0,001) 

 Sig. do Stresse prévio*Tratamento Térmico (p<0,001) 

 
 

 Sig. Temp. armazenamento (n.s.) 

 Sig. Stresse prévio*Temp. armazenamento (n.s.) 

 Sig.Trat. Térmico*Temp. armazenamento (p=0,044) 

 Sig. do Stresse prévio*Trat. Térmico (p<0,001) 

 Sig. Stresse prévio*Trat. Térmico*Temp. armazenamento (p=0,044) 
 

 
(n.s.) p>0,05; (LD) Limite de Detecção <1,52 log ufc/g; Números diferentes indicam diferenças 
entre coluna e linha. 

 

Enterococcus faecium DSM 20477 foi utilizado no presente trabalho como 

organismo modelo para validar a eficácia do processamento térmico. No Quadro 9 

encontram-se apresentadas as contagens observadas em massa de morcela de arroz 

da Beira processada termicamente às 14 h e 7 dias. 

Sendo um microrganismo não esporulado com grande capacidade de 

sobrevivência a temperaturas elevadas, Enterococcus feacium foi o que, no presente 

trabalho, apresentou maiores taxas de sobrevivência, relativamente aos restantes 

microrganismos utilizados. Enterococcus faecium sofreu uma redução altamente 

significativa com o tratamento pelo calor. O stresse prévio conduziu a um menor 

número de microrganismos. A interacção entre o efeito tratamento térmico e stresse 
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prévio mostrou-se altamente significativa, as amostras com Enterococcus faecium 

sujeito a stresse prévio apresentaram contagens similares (p>0,05) nos dois tipos de 

arrefecimento estudados, enquanto que as não sujeitas a stresse prévio o 

arrefecimento lento conseguiu eliminar maior quantidade de microrganismos do que o 

rápido (p<0,001). Globalmente, o arrefecimento lento parece ser o mais interessante 

pois traduz-se numa maior eliminação de Enterococcus faecium. Esta tendência 

mantém-se aos 7 dias independentemente da temperatura de armazenamento. 

Verifica-se que o efeito de uma temperatura de armazenamento mais baixa (p<0,001) 

origina contagens celulares mais baixas e, quando combinadas com microrganismos 

sujeitos a stresse prévio, melhor se observa este aspecto. Para qualquer uma das 

temperaturas de armazenamento os microrganismos sujeitos a stresse prévio 

encontram-se em menores quantidades do que microrganismos não sujeitos a stresse 

prévio. 

As bactérias do género Enterococcus são monitorizadas em vários tipos de 

alimentos com um indicador de higiene ou qualidade do produto, sendo que existem 

em quantidades tão grandes como 9 log ufc/g nos intestinos de humanos (Knudtson 

and Hartman, 1992; Devriese et al., 1995; Jay, 1996; Franz et al. 1999). Enterococcus 

faecium é a espécie dominante do género em produtos cárneos processados 

termicamente porque resiste a temperaturas elevadas. Esta capacidade dá-lhe 

oportunidade de se desenvolver em produtos deteriorando-os (Franz et al. 1999; 

Houben et al., 2004; Fernández et al. 2009). Esta resistência relativa torna-o 

apropriado para avaliar a eficácia de processamentos térmicos moderados, como a 

pasteurização, e os métodos de desinfecção. Se a sua presença em produtos tratados 

termicamente pode estar associada a deterioração do produto, a sua ausência é um 

excelente indicador da eficácia do processo, sendo por isso um microrganismo a usar 

em TDM com o intuito de validar o processo de pasteurização (Smith et al., 1990; 

Ghazala et al., 1991; Spicher et al., 1992). Apesar de não ser um agente patogénico 

importante é considerado um agente zoonótico indirecto (Klare et al., 1995a; Butaye et 

al., 2000). 

Os resultados do efeito do processamento térmico estão em acordo com os 

resultados observados por Fernández et al. (2009) onde observaram uma redução 

significativa em meio de cultura de Enterococcus faecium sujeitos a pasteurização. O 

stresse prévio a que os microrganismos foram sujeitos, aparentemente tornou-nos 

mais sensíveis ao efeito do processamento térmico, talvez pela presença de nitrito e 

sal no meio de crescimento, como o verificado por Houben (1982) e Magnus et al. 

(1986). 
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Quadro 9. Contagens (log ufc/g) (média±desvio padrão) de Enterococcus faecium 

sujeito ou não a stresse prévio, em massa de morcela de arroz da Beira processada 

termicamente, às 14h e 7 dias. 

  Sem trat. térmico 
Com tratamento térmico 

  
A. Lento A. Rápido 

Enterococcus faecium 
  

1
4
 h

o
ra

s
 (

±
4
 °

C
) Stresse prévio 9,38±0,13

4
  2,04±0,04

1
  3,90±0,10

2 
 

Sem Stresse prévio 8,58±0,58
3
  2,50±0,20

1
  2,47±0,16

1
  

 
   

 Sig. do Stresse prévio (p<0,001) 
 

 Sig. do Tratamento Térmico (p<0,001) 
 

 Sig. do Stresse prévio*Tratamento Térmico (p<0,001)  

  
   

7
 d

ia
s

 

4±1 °C  
   

Stresse prévio 9,16±0,01
4
 2,62±0,06

1,2
 3,16±0,48

2
 

Sem Stresse prévio 9,38±0,06
4
 2,29±0,09

1
 4,36±0,02

3
 

  
  

 Sig. do Stresse prévio (p<0,001)  
  

 Sig. do Tratamento Térmico (p<0,001) 
 

 Sig. do Stresse prévio*Tratamento Térmico (p<0,001)  

15±1 °C 
 

   

Stresse prévio 8,14±0,19 2,96±0,36 3,51±0,04 

Sem Stresse prévio 9,11±0,32 4,44±0,45 4,59±0,08 
 

   

 Sig. do Stresse prévio (p<0,001)  
 Sig. do Tratamento Térmico (p<0,001)  
 Sig. do Stresse prévio*Tratamento Térmico (n.s.) 

 
 
Sig. Temp. armazenamento (p<0,001.) 

 Sig. Stresse prévio*Temp. armazenamento (p<0,001)  
 Sig.Trat. Térmico*Temp. armazenamento (p<0,001)  
 Sig. Stresse prévio*Trat. Térmico (p<0,001) 

 Sig. Stresse prévio*Trat. Térmico*Temp. armazenamento (p<0,001) 
 

 
(n.s.) p>0,05; Números diferentes indicam diferenças entre coluna e linha. 

 

O efeito significativo da temperatura de armazenamento era expectável porque 

temperaturas baixas baixam o ritmo metabólico por inibirem a função biológica dos 

constituintes, como a fluidez da membrana plasmática (Annous et al., 1999; 

Sampathkumar et al., 2004; Álvarez-Ordoñez e tal, 2008; Fernández et al., 2009). Tem 

sido constatado que os sistemas biológicos que conferem habilidade aos 

microrganismos para sobreviverem e adaptarem-se em temperatura baixas e a 

stresses ambientais, são inibidos nestas circunstâncias (Lin et al., 1996; Fernández et 

al., 2009). O efeito do calor residual nas amostras sujeitas ao arrefecimento lento pode 

ter contribuído para a sua mortalidade, conforme aludido previamente relativamente a 

Salmonella spp.. 
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No sentido de avaliar o potencial perigo associado à microbiota patogénica com 

capacidade para esporular potencialmente presente no fabrico da morcela, foi testado 

o seu comportamento num processamento similar àquele utilizado na indústria. Para o 

efeito, o ensaio foi preparado com Clostridium perfringens, Bacillus cereus, e com 

Clostridium sporogenes como microrganismo substituto de Clostridium botulinum, 

dada a perigosidade deste último e as dificuldades inerentes à sua manipulação em 

laboratório. 

A sujeição dos microrganismos em estudo a condições de stresse prévio durante 

a sua multiplicação e a produção de esporos para desafiar em morcela, imitando as 

condições que poderíamos encontrar na massa do enchido – sal, nitrito e aw 

ligeiramente reduzida (simulada no meio de cultura com adição de glicerol) – 

revelaram-se inibidoras do desenvolvimento das espécies de Clostridium estudadas, 

não tendo sido possível obter cultura dessas espécies, nessas condições, para 

inoculação. Esta incapacidade de Clostridium se multiplicar nas condições de stresse 

estudadas vai de encontro ao referido na bibliografia sobre estes microrganismos em 

alimentos, pois é geralmente aceite que a utilização simultânea de sal e nitrito tem um 

vasto efeito inibidor sobre Clostridium em produtos cárneos. Adicionalmente, a aw e o 

pH do meio, aproximado aos encontrados nas morcelas da Beira em estudo, ainda 

que não sejam por si só inibidores do desenvolvimento de Clostridium spp., 

contribuem para um efeito conjunto na conservação, conforme discutido por Leistner 

(1995) quando sistematiza os princípios de conservação pela tecnologia de barreiras 

ou de obstáculos (hurdle technology) em produtos cárneos. 

Nos Quadro 10 e 11 apresentam-se os resultados das contagens de Clostridium 

perfringens e Clostridium sporogenes, e Bacillus cereus, respectivamente, em massa 

de morcela após o tratamento térmico (com arrefecimento lento ou rápido) e o 

respectivo controlo sem tratamento térmico. 

A estratégia empregue na preparação dos microrganismos esporulados para o 

teste de desafio envolveu a colheita do microrganismo do meio de cultura onde 

esporulou, lavagem com NaCl 0,85 % e centrifugação e um tratamento térmico de 

80°C durante 10 minutos visando eliminar as células vegetativas ainda presentes e 

activar os esporos. Deve porém referir-se que o tratamento térmico aplicado à 

população de esporos tem um efeito não linear e envolve vários fenómenos que 

tornam algo imprevisível o comportamento subsequente da população inoculada 

(Cronin e Wilkinson, 2008; Paredes-Sabja, 2008).Pela análise global destes 

resultados, observa-se que visível o comportamento subsequente da população 

inoculada (Cronin e Wilkinson, 2008; Paredes-Sabja, 2008).Pela análise global destes 

resultados, observa- 
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Números diferentes indicam diferenças entre coluna e linha. 

-se um comportamento genericamente semelhante ao da microbiota vegetativa 

testada, tendo sido observada uma extensa letalidade determinada pelo tratamento 

térmico (até 72 °C no CT) que – para microrganismos esporulados – é muito reduzido. 

Quadro 10. Contagens (log ufc/g) (média±desvio padrão) de Clostridium 

perfringens e Clostridium sporogenes em massa de morcela de arroz da Beira às 14 h 

a 4±1 °C. 

 

Sem trat. 
térmico 

Com tratamento térmico 

 
A. lento A. rápido 

C. perfringens 
    

Cont. Alta 6,29±0,59 3,96±0,03 5,03±0,10 

Cont. Baixa 3,00±0,20 1,79±0,70 2,27±0,16 

     

 Sig. da Contaminação (p<0,001) 

 
Sig. do Tratamento Térmico (p<0,001) 

 
Sig. da Contaminação*Tratamento Térmico (n.s.) 

  
C. sporogenes 

    
Cont. Alta 5,88±0,13

5
 4,06±0,03

3
 4,95±0,09

4
 

Cont. Baixa 3,16±0,15
2
 2,64±0,04

1
 2,78±0,22

1
 

 

    
 

Sig. da Contaminação (p<0,001) 

 
Sig. do Tratamento Térmico (p<0,001) 

 
Sig. da Stresse prévio*Tratamento Térmico (p<0,001) 

  (n.s.) p>0,05; Números diferentes indicam diferenças entre coluna e linha. 

  

Quadro 11. Contagens (log ufc/g) (média±desvio padrão) de Bacillus cereus 

sujeito ou não a stresse prévio inoculados em massa de morcela em concentrações 

altas e baixas, em massa de morcela de arroz d Beira às 14h a 4±1 °C. 

 

Sem trat. 
térmico 

Com tratamento térmico 

 
A. Lento A. Rápido 

Bacillus cereus 
    

Stresse prévio 
    

Cont. Alta 6,73±0,05
3
 2,48±0,44

1
 2,75±0,65

1
 

Cont. Baixa 3,52±0,19
1
 <LD

2
 2,12±0,60

12
 

    
 

Sig. da Contaminação (p<0,001) 

 
Sig. do Tratamento Térmico (p<0,001) 

 
Sig. da Stresse prévio*Tratamento Térmico (p=0,004) 

  Sem Stresse prévio 
    

Cont. Alta 7,26±0,14
4
 2,85±0,15

12
 5,84±0,62

3
 

Cont. Baixa 3,77±0,00
2
 1,40±0,46

1
 2,21±1,21

1
 

    
 

Sig. da Contaminação (p<0,001) 

 
Sig. do Tratamento Térmico (p<0,001) 

 
Sig. da Contaminação*Tratamento Térmico (p=0,007) 

  
 

Sig. Stresse prévio (p<0.001)  

 
Sig. Stresse prévio*Contaminação (p=0,007) 

 
Sig. Stresse prévio*Trat. Térmico (p=0,016) 

 
Sig. Stresse prévio*Contaminação*Trat. Térmico (p=0,003) 
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Estes resultados, contrários à expectativa de haver uma sobrevivência considerável 

desta microbiota, podem ser justificados por dois fenómenos que poderão ter estado 

envolvidos neste ensaio e que podem ter ocorrido isolada ou concomitantemente. 

Poder-se-ia equacionar se o tratamento térmico (80 °C, 10 min) efectuado aos esporos 

na sua preparação para a inoculação lhes poderia ter causado danos letais ou sub-

letais, que determinariam a sua fraca sobrevivência posterior na massa de morcela, 

conforme sugerem os resultados de Cronin e Wilkinson (2008) que determinaram 

perdas de viabilidade compreendidas entre os 10 e os 40 % em Bacillus cereus após 

tratamento térmico moderado da ordem dos utilizados no presente trabalho. Ainda que 

esse argumento seja teoricamente aplicável aos resultados observados no presente 

trabalho, a observação do elevado número de microrganismos nas amostras de 

controlo sem tratamento térmico – concordante com o nível de inoculação previsto - 

dificulta a sua extrapolação. Outro motivo que poderá ter determinado a elevada 

letalidade do tratamento térmico moderado aplicado à massa de morcela, poderá 

dever-se ao facto dos esporos terem desencadeado o mecanismo de germinação 

após o tratamento térmico de preparação antes da inoculação. Setlow e Johnson 

(1997) apontam que a germinação pode ocorrer num período tão curto como 30 min, 

se o esporo encontrar condições favoráveis. Assim, e tratando-se de um processo 

biologicamente irreversível (Prescott et al., 1999), durante o tempo que mediou a 

preparação dos esporos e o tratamento térmico na massa de morcela, os esporos 

podem ter iniciado a sua germinação, ficando nessa fase particularmente vulneráveis a 

factores ambientais e a tratamentos de processo (Setlow e Johnson, 1997). Ainda que 

no presente trabalho não se possa equacionar que as características físico-químicas 

da morcela tenham sido responsáveis, por si só, por essa inibição, pois as amostras 

não aquecidas apresentaram uma elevada viabilidade, essas devem ser tidas em 

consideração, pois podem ter potenciado a letalidade do tratamento térmico moderado 

(até 72 °C no CT) efectuado à massa de morcela.  

Quando se compara o número de sobreviventes observados nas massas de 

morcela tratadas termicamente sujeitas a arrefecimento lento e rápido, observa-se que 

foi com este último que se registou um maior número de sobreviventes, 

significativamente diferente (p<0,05) o que vai de encontro à possibilidade de se tratar 

de formas em germinação, pois com o arrefecimento lento a exposição a temperaturas 

com efeito letal foi mais prolongada, induzindo uma letalidade mais extensa. 

 

Nesse sentido, o tipo de arrefecimento mais interessante no sentido de baixar o 

número de C. perfringens sobreviventes aparenta ser o lento, independentemente do 

nível de inoculação utilizado. Ainda que não se tenha verificado diferenças 
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significativas na interacção entre o nível de contaminação e o efeito do tratamento 

térmico, globalmente, o arrefecimento lento mostrou originar uma maior redução 

microbiana.  

De acordo com as regras fornecidas pelo Departamento de Agricultura Norte 

Americana (USDA/FSIS), a diminuição da temperatura em produtos susceptíveis a 

desenvolvimento de C. perfringens deve ocorrer em menos de 6,5 h (descida de 54,4 

a 26,6 °C em 1,5 h e de 26,6 a 4 °C em menos de 5 h) (Zaika, 2003). No mesmo 

sentido, recomendações da Campden and Chorleywood Food Research Association 

(Inglaterra) para produtos com sal e nitritos, o período de arrefecimento de 50 a 12 °C 

e de 12 a 5 °C deve ocorrer em menos de 7,5 h e 5 h, respectivamente (McClane, 

1997, Zaika, 2003). Estas medidas preventivas têm como objectivo diminuir a 

probabilidade de germinação dos esporos.  

Shigehisa et al. (1985) verificou que o desenvolvimento de esporos de C. 

perfringens foi unicamente verificado em taxas de arrefecimento baixas. Apesar disto 

Shigehisa et al. (1985) e Blankenship et al. (1988) verificaram que a aplicação de 

taxas de arrefecimento rápidas ou lentas, nos primeiros 120 e 150 min, 

respectivamente, não conduziram a desenvolvimento do microrganismo. Já Steele e 

Wright (2001) verificaram em peito de peru processado (72 °C no CT) que esporos de 

C. perfringens que sofreram um arrefecimento rápido durante um período de 14 h sub-

sequentes não se desenvolveram, ao contrário do observado em taxas de 

arrefecimento mais lentas. Snyder (1992) determinou que o tempo necessário para 

reduzir a temperatura de 54,5 a 4,4 °C num modelo de carne de bovino, para controlar 

o desenvolvimento de C. perfringens podia ser obtido em aproximadamente 11 h. 

Juneja et al. (1994) num estudo com um modelo de carne de bovino picada 

determinou que em períodos de arrefecimento de 6 a 15 h (redução de 54,5 a 7,2 °C) 

não se detectava crescimento de C. perfringens. Vários autores referem que a 

variabilidade dos resultados em produtos é alta devido à variada formulação dos 

produtos e à utilização de substâncias com efeito potencialmente inibidor. Para além 

disto, também se verifica elevada variabilidade devido ao nível de inoculação e à 

estirpe microbiana utilizada (Zaika, 2003). Para isto, no trabalho experimental 

apresentado foram utilizados dois níveis de inoculação. Verificamos no entanto que 

para um inóculo com concentração alta ou baixa, a proporção eliminada foi 

semelhante. 

 

Clostridium sporogenes parece seguir o mesmo padrão de C. perfringens, onde 

o arrefecimento lento se mostra o mais interessante para eliminar maior carga 

microbiana (Quadro 10). O efeito do tratamento térmico em amostras contaminadas 
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com uma concentração microbiana mais baixa não resultou em diferentes resultados 

sendo que é indiferente o tipo de arrefecimento que procede o tratamento térmico. O 

mesmo não se verificou em amostras contaminadas com uma concentração superior 

de microrganismos, em que se verifica que é mais interessante um arrefecimento lento 

ao invés de um arrefecimento rápido, no sentido de reduzir a carga microbiana, como 

se revela pela significância da interacção entre os dois efeitos (p<0,001). 

C. sporogenes tem sido utilizado na investigação da eficácia do processamento 

térmico e desenvolvimento de novas técnicas (USFDA-FSIS, 2005). A fácil 

manipulação deste microrganismo juntamente com o facto de não gerar odores 

desagradáveis, não formar gás e os seus esporos serem mais termo-resistentes que 

outros membros toxinogénicos do género (em particular C. botulinum e C. perfringens) 

contribuíram para ser utilizado como substituto de C. botulinum (Occio et al., 1994; 

Guan et al., 2003; McGlynn et al. 2003).  

 

Como se pode observar no Quadro 11, para amostras contaminadas com B. 

cereus sujeitos a stresse prévio, o tipo de arrefecimento que originou maior redução da 

carga microbiana foi o arrefecimento lento. Tal não se verifica quando observamos 

individualmente as contagens por tipo de contaminação, em que o efeito de cada tipo 

de arrefecimento não é significativo. Quando observamos o efeito do tratamento 

térmico em microrganismos não sujeitos a stresse prévio verificamos igualmente a 

mesma tendência que em microrganismos sujeitos a pré-stresse onde o arrefecimento 

lento se mostra como o mais interessante. Verifica-se um efeito altamente significativo 

relativamente ao stresse prévio, em que microrganismos sujeitos a stresse prévio 

encontram-se em menores quantidades após o processamento térmico. 

O efeito prévio do stresse aplicado a Bacillus cereus teve um efeito deletério 

superior quando a amostra inoculada foi processada termicamente (p<0,001). 

Anagnastopoulos e Sidhu (1981) observaram para Bacillus stearothermophilus que a 

percentagem de germinação era proporcional à diminuição da actividade da água. No 

entanto, Coroller et al. (2001) e Legerinel et al. (2005) não verificaram o mesmo, onde 

a diminuição progressiva da aw no meio de crescimento constituiu um efeito termo-

protector dos microrganismos e esporos.  

 

Tal como para Clostridium perfringens, as recomendações de fabrico para 

alimentos susceptíveis a crescimento de microrganismos esporulados apontam para 

um redução da temperatura até aproximadamente 20 °C que deve ocorrer entre 6,5 a 

7,5 h. Esse tipo de arrefecimento corresponde ao arrefecimento lento testado no 

presente trabalho, onde a temperatura desceu gradualmente até aos 30 °C. Se assim 
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o contabilizarmos, o arrefecimento lento mostra-se mais interessante do que um 

arrefecimento rápido para o controlo do desenvolvimento de microrganismos 

esporulados patogénicos.  

A redução da microbiota esporulada observada no presente trabalho acentuou-

se ao longo do tempo de armazenamento, não tendo sido detectada qualquer 

contagem ao fim de 7 e 14 dias de armazenamento das amostras, independentemente 

da temperatura ter sido 4±1 ou 15±1 °C. Esta fraca sobrevivência observada neste 

grupo de microrganismos que têm a capacidade de produzir formas resistentes poder-

se-á dever à eventual extensão dos danos provocados nos microrganismos pelo 

tratamento térmico moderado aplicado à massa de morcela, quando os esporos 

estavam numa fase susceptível de germinação. Assim, mesmo os sobreviventes 

detectados 14 h após o tratamento térmico não terão tido oportunidade de formar 

células vegetativas viáveis que viessem a sobreviver e a multiplicar-se na massa de 

morcela. 

 

4.2. Avaliação do comportamento de microrganismos patogénicos face ao 

processamento industrial 

 

Os resultados referentes à contagem de microrganismos inoculados em massa 

de morcela, submetida a um processamento industrial encontram-se apresentados no 

Quadro 12. 

 

Observou-se um efeito altamente significativo do processamento industrial 

(p<0,001) em amostras contaminadas com Salmonella spp.. Logo após o 

processamento térmico Salmonella spp. encontrava-se abaixo do limite de detecção, 

independentemente do microrganismo ter sido sujeito ou não a condições de pré-

stresse. A letalidade exercida pelo tratamento térmico na população de Salmonella 

spp. foi suficientemente extensa porque não houve recuperação   do microrganismo, 

conforme provado pela sua ausência após 7 dias de armazenamento. 

Resultados no mesmo sentido foram observados por Man e Brashears (2007), 

que obtiveram reduções de 6,5 log ufc/cm2 em carne de bovino processado 

termicamente a 54,4 °C, desidratada e fumada. Alguns investigadores (Blankenship, 

1980; Porto-Fett, 2008) observaram que a inactivação térmica de Salmonella spp. em 

produtos cárneos, em que a temperatura no CT é igual a 54,4 °C numa câmara de 

fumagem com vapor, é superior quando não há injecção de vapor. No nosso caso a 

inactivação sem injecção de vapor mostrou-se extremamente eficaz na eliminação de 

Salmonella spp.. 
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E. coli O157:H7, dos três microrganismos testados, foi a que melhor sobreviveu 

ao processamento industrial, mas ao fim de 7 dias encontrava-se em níveis não 

detectáveis ou baixos em todas as condições experimentais. O seu comportamento foi 

basicamente semelhante ao observado em amostras contaminadas com Salmonella 

spp. O processamento térmico contribuiu para a redução significativa de 

microrganismos, ainda que não tão eficaz como em Salmonella spp. pois após o 

tratamento térmico ainda havia contagens elevadas do microrganismo (4,41±0,25 log 

ufc/g). Clavero e Beuchat (1996), Kaur et al. (1998) e Oteiza (2003) indicam que a 

elevada resistência ao calor observado em E. coli O157:H7 poderá ser devido à 

presença de humectante ou à dispersão dos componentes lipídicos. No entanto 

verifica-se que ao fim de 7 dias o microrganismo estava em quantidades inferiores 

(p<0,001) às observadas às 14 h, tendo ocorrido uma extensa redução dos 

sobreviventes ao tratamento térmico durante o armazenamento a 4±1 °C, da ordem 

das 4 unidades logarítmicas. Esta redução foi superior à verificada por Faith et al. 

(1997), Wang et al. (2009), em salsichas fermentadas, armazenadas a 4 °C em 100 % 

de CO2. 

Tal como em Salmonella spp. não se verificou nenhum efeito significativo 

(p>0,05) das condições de stresse prévio a que o microrganismo tinha sido submetido, 

como poderia ser esperado pela extrapolação dos resultados de Conner e Kotrola 

(1997) quando testaram o efeito de ingredientes alimentares, como NaCl, que 

determinou uma sobrevivência significativamente superior.  

 

Estudos sobre validação de processos comerciais de inactivação térmica de 

Salmonella spp., Listeria monocytogenes e E. coli O157:H7 em carne de bovino e 

peru, processada termicamente, seca e fumada mostraram-se extremamente eficazes 

na redução de no mínimo 5 log ufc/ g (Faith et al., 1998; Calicioglu et al., 2002a, 2003; 

Porto-Fett et al., 2008; Porto-Fett et al., 2009). Já Harrison et al. (1998) observaram 

reduções de 3 a 4 log ufc/g dos 3 microrganismos em carne de bovino processada 

termicamente, desidratada e fumada. No geral, processamentos industriais com 

humidades relativas baixas resultam em maior evaporação na superfície do produto, 

diminuindo a letalidade de microrganismos patogénicos. Dados de Porto-Fett et al. 

(2008) sugerem que temperaturas de cozedura e secagem menores em vez de 

tempos de processamento maiores resultam numa redução menor de microrganismos 

patogénicos. 
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Quadro 12. Contagens (log ufc/g) (média±desvio padrão) de Listeria 

monocytogenes (L. monocytogenes), Salmonella spp. E. coli O157:H7 em massa 

de morcela arroz da Beira processada industrialmente aos 0 e 7 dias. 

  
  Sem tratamento 

térmico 

Com tratamento térmico 

    0 dias 7 dias 

E. coli O157:H7       

Stresse prévio 7,14±0,051
3
 4,52±0,38

2
 <LD

1
 

Sem Stresse prévio 6,23±0,52
3
 4,50±0,09

2
 <LD

1
 

     
  

 
Sig. do Stresse prévio (n.s.)   

  
 

Sig. Tratamento Térmico (p<0,001)   

  
 

Sig. do Stresse prévio*Tratamento Térmico (p<0,001) 

  
 

L. monocytogenes       

 Stresse prévio 6,55±0,28 <L.D. <L.D. 

 Sem Stresse prévio 6,87±0,44 <L.D. <L.D. 

     

  
 

Sig. do Stresse prévio (n.s.)   
  

 
Sig. Tratamento Térmico (p<0,01) 

 
  

 
Sig. do Stresse prévio*Tratamento Térmico (n.s.)  

   
Salmonella spp.       

Stresse prévio 7,01±0,70 <LD <LD 

Sem Stresse prévio 6,94±0,42 <LD <LD 

       
 

Sig. do Stresse prévio (n.s.)   

  
 

Sig. Tratamento Térmico (p<0,001)   

  
 

Sig. do Stresse prévio*Tratamento Térmico (p<0,001) 

 
(n.s.) p>0,05; (L.D.) Limite de detecção <1,52 log ufc/g; Números diferentes indicam diferenças 
entre coluna e linha.  

 

4.3. Monitorização da microbiota natural de morcelas de arroz da Beira 

 

A microbiota natural que se considerou relevante a monitorizar ao longo de 49 

dias em morcelas de arroz da Beira feitas industrialmente embaladas em AM60:40 

compreenderam bactérias ácido lácticas (BAL), Enterobacteriaceae, Enterococcus 

spp., fungos, microrganismos mesófilos totais a 30 °C, Pseudomonas spp., e 

Staphylococcus spp. coagulase negativa (SCN). 

As contagens expressas em log ufc/g (média ± desvio padrão) da microbiota 

natural durante o armazenamento a 4±1 e 15±1 °C, encontram-se apresentados no 

Quadro 13. Para facilitar a observação das tendências de crescimento são 

apresentados gráficos individuais para cada grupo de microrganismos nas figuras 6 a 

13. 
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As contagens de BAL armazenadas 

a 4±1 e 15±1 °C foram diferentes em 

todos os momentos de análise (Quadro 

13). Demonstraram globalmente um 

crescimento acentuado apresentando um 

padrão de desenvolvimento positivo e 

crescente. Verifica-se um aumento 

acentuado nos primeiros 7 dias. A mesma 

dimensão de crescimento (cerca de 4 log 

ufc/g) foi observada nos restantes tempos 

de análise. O valor máximo observado 

para amostras armazenadas a 4±1 °C foi 9,09±0,08 log ufc/g e a 15±1 °C de 

10,43±0,09 log ufc/g. 

Valores tão elevados de BAL foram encontrados por Samelis et al. (2000) em 

fiambre de suíno e peru, Pexara et al. (2002) em enchidos de suíno cozidos e filetes 

de peito de peru curados e cozidos armazenados em atmosfera modificada (CO2/N2),  

Metaxopoulos et al. (2002) e Samelis et al. (2000). Santos et al. (2009) por sua vez, 

em morcelas espanholas armazenadas aerobicamente, observaram valores máximos 

(84 dias de armazenamento) de aproximadamente 7 log ufc/g. Noutro estudo realizado 

por Santos et al. (1998) observaram que morcelas espanholas armazenadas em 

AM50:50 aos 42 dias de armazenamento apresentaram cerca de 9 log ufc/g de BAL. 

A presença de condições microaerófilas juntamente com a presença de sais de 

―cura‖ favorece a presença e desenvolvimento de BAL psicotróficas pois demonstram 

uma vantagem competitiva em relação à restante microbiota presente, particularmente 

quando embaladas com atmosferas ricas em CO2 e N2 (von Holy et al., 1991, Borch et 

al., 1996). Outros microrganismos deteriorativos com elevado impacto nas 

características sensoriais do produto, nomeadamente Pseudomonas spp. e 

Enterobacteriaceae, são inibidos enquanto que as BAL se tornam da microbiota 

dominante do produto no final da sua vida útil podendo isto explicar o aumento do 

período de validade (von Holy et al., 1991; Borch et al., 1996; Vermeiren et al., 2004). 

O manuseamento de produtos cárneos cozidos pós-processamento recontamina o 

produto entre 0,5 a 2 log ufc/g de bactérias, maioritariamente BAL (Samelis et al., 

2000), que fermentam os açúcares em ácido láctico mas também em ácido acético 

e/ou etanol e dióxido de carbono (Stiles e Holzapfel, 1997). Estes compostos são a 

causa da diminuição da aceitação sensorial do produto no final do prazo de validade, 

que é maior quando comparado a situações em que há dominância de Pseudomonas 

spp. e Enterobacteriaceae.  
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Figura 6. Contagens (log ufc/g) médias de 

Bactérias ácido lácticas (BAL) em morcela de 

arroz da Beira ao longo do período estudado. 
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As contagens de 

Enterobacteriaceae encontram-se no 

Quadro 13. Observa-se que durante o 

período estudado existiu um decréscimo 

apreciável. As contagens foram bastante 

diferentes aos 7 dias de análise (p<0,001). 

O efeito marcado da temperatura baixa 

juntamente com a presença de CO2 em 

altas concentrações, fez com que 

amostras armazenadas a 4±1 °C não 

apresentassem microrganismos. Houve no 

entanto recuperação de indivíduos durante o período total de análise, mas de uma 

forma estável, nunca ultrapassando as 0,62±1,07 log ufc/g. A 15±1 °C de 

armazenamento o efeito inibidor da temperatura/atmosfera aos 7 dias não foi tão 

marcado. Ainda assim observou-se uma redução gradual do número de indivíduos até 

ao dia 28, onde houve recuperação, mas que não teve repercussões nas contagens 

observadas no tempo final das análises seguintes, que não foram estatisticamente 

diferentes de amostras armazenadas às duas temperaturas. 

A presença de Enterobacteriaceae é um indicador usualmente utilizado para 

verificar possíveis contaminações fecais do produto. A temperaturas baixas verifica-se 

que maior é o efeito inibidor exercido em espécies desta família, existindo selecção de 

indivíduos com carácter psicrotrófico, mas que também suportam meios pobres em 

oxigénio. Apesar disto, estes indivíduos demonstraram uma fraca sobrevivência. 

Enterobacteriaceae geralmente domina sobre Pseudomonas spp a temperaturas 

baixas (5 a 10 °C), sendo-lhes atribuído maior responsabilidade pela deterioração dos 

produtos (Huis in’t Veld et al., 1996). A enorme redução de indivíduos pode estar 

relacionada com o aumento assinalável de BAL verificado a partir do dia 7 

(sensivelmente 4 log ufc/g). Sabe-se que espécies desta família são pouco tolerantes 

a meios ácidos (Datta e Benjamin, 1995) e o crescimento de BAL pode ter levado a 

uma produção inicial de ácido láctico que exerceu um efeito potencialmente inibidor. 

 

Globalmente verifica-se, para as duas temperaturas de armazenamento 

estudadas (4±1 e 15±1 °C) uma tendência crescente desde o dia 0 até ao último dia de 

análise. Diferenças significativas de contagens de Enterococcus spp. foram 

observadas a partir do dia 21 de análise. Posteriormente a este período existiu maior 

quantidade de enterococos a 15±1 °C do que a 4±1 °C (p=0,024). Tal como as BAL, 
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Figura 7. Contagens (log ufc/g) médias de 

Enterobacteriaceae em morcela de arroz da Beira 

ao longo do período estudado. 
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verifica-se igualmente um enorme 

crescimento do dia 0 para o dia 7, 

sensivelmente 5 log ufc/g. Foi verificado 

um máximo no último dia com 7,53±0,11 e 

8,08±0,25 log ufc/g a 4±1 e 15±1 °C, 

respectivamente. A sua elevada tolerância 

a temperaturas elevadas e ao sal faz com 

que pareça que não existem barreiras 

capazes de os inibir, deixando-os co-existir com os 

restantes géneros de BAL (Hugas et al., 2003). 

Em enchidos fermentados Marchesino et al. (1992) e Franz et al. (1999a) 

apontam para contagens de 3 a 5 log ufc/g de enterococos. Sendo um género que 

apresenta carácter psicrotrófico pode gerar problemas de deterioração em produtos 

cárneos cozidos, tal como as BAL. Estas, associadas a alimentos incluem o género 

Enterococcus, que produz ácido láctico a partir de glucose e apresenta uma intensa 

actividade catabólica azotada (Stiles e Holsapfel, 1997).  

 

As contagens de fungos mantiveram-se inferiores ao limite de detecção até ao 

dia 14 em amostras armazenadas a 15±1 °C. A partir do dia 14, a 15±1 °C, houve uma 

tendência de crescimento superior, tendo, ao final de 49 dias de monitorização, um 

máximo de 1,33±1,15 log ufc/g. O desenvolvimento a 4±1 °C iniciou-se a partir do dia 

21 tendo igualmente seguido uma 

tendência crescente até ao dia 35. Talvez 

o efeito de uma temperatura mais baixa, 

inibiu o desenvolvimento destes a 4±1 °C. 

Do dia 35 ao dia 49 observa-se uma 

ligeira redução do número de fungos.  

Almeida (2010) verificou o contrário 

em vários tipos de morcelas Portuguesas 

embaladas em atmosferas protectoras. 

No 1° dia de análise 75 % das morcelas 

tinham contagens de fungos compreendidas entre 2 a 6 log ufc/g, e ao fim de 90 dias 

de armazenamento apenas 25 % das morcelas apresentaram contagens. 

Existe a expectativa que produtos armazenados em atmosferas modificadas com 

concentrações baixas de O2 possam controlar o desenvolvimento de fungos e a 

respectiva produção de micotoxinas. Apesar de alguns investigadores terem estudado 

Figura 8. Contagens (log ufc/g) médias de 

Enterococcus spp. em morcela de arroz da Beira 

ao longo do período estudado. 
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Figura 9. Contagens (log ufc/g) médias de 

fungos em morcela de arroz da Beira ao do período 

testado. 



Resultados e Discussão 

 

           57 

 

o efeito de atmosferas modificadas no desenvolvimento de fungos (Haasum e Nielsen, 

1998; Taniwaki et al., 2001; Hoogerwerf et al. 2002; Zardetto et al., 2005; Giorni et al., 

2008), o efeito de atmosferas com concentrações altas de CO2 são limitados. Algumas 

espécies de fungos podem morrer quando expostas a atmosferas com concentrações 

baixas de O2 (Magan e Lacey, 1984). No entanto Ellis et al., (1993a), Guynot et al. 

(2003) e Zardetto et al., (2005) apontam que alguns fungos podem crescer em 

ambientes com concentrações elevadas de CO2 mas com níveis de O2 residual que de 

acordo com os autores, consideram elevados (> 1 %). Abe et al. (2007) observou que 

algumas espécies de fungos adaptavam-se a condições anaeróbias pela substituição 

dos mecanismos energéticos que consomem oxigénio por estratégias que envolvem a 

utilização de nitrato ou enxofre como aceitador final de electrões. 

 

Contagens de microrganismos 

mesófilos totais a 30 °C, a 4±1 e 15±1 °C, 

apresentaram uma tendência crescente de 

desenvolvimento. O armazenamento a 

duas temperaturas originou diferenças 

significativas aos 7, 14, 21, 28 e 49 dias de 

armazenamento (Quadro 13). O mínimo 

observado para qualquer das duas 

temperaturas foi no dia 0 de análise com 

2,79± 0,10 log ufc/g e o máximo 

observado ocorreu no último dia de análise com 9,65±0,02 e 10,22±0,13 log ufc/g, a 

4±1 e 15±1 °C, respectivamente. Os resultados vão ao encontro do observado por 

Roseiro et al. (1998) em ―morcelas de assar‖ armazenadas a 4 e 20 °C em AM50:50, e 

por Santos et al. (1998) observaram em morcelas espanholas armazenadas em 

AM50:50 contagens muito semelhantes às encontradas no presente estudo. 

Samelis et al. (2000), Santos et al. (2005) e Cabeza (2006) em morcelas 

espanholas e outros produtos cárneos cozidos (fiambre de suíno e peru, mortadela, e 

bacon) observaram uma tendência semelhante à verificada no presente trabalho, com 

valores iniciais semelhantes. Apesar disto, as contagens no final do processo de 

armazenamento foram inferiores em cerca de 3 log ufc/g, ao do presente trabalho.  

Borch et al. (1996) e Mendonca (2003) apontam que a contagem de 

microrganismos mesófilos totais inicialmente presente em produtos cárneos cozidos 

varia entre os 2 a 3 log ufc/g. Borch et al. (1996) refere que atmosferas anaeróbicas 

exercem um efeito inibidor mais ou menos acentuado na taxa de crescimento de 

microrganismos, quando comparadas com atmosferas aeróbias. Blickstad et al. 
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(1983a) verificaram que para alcançar contagens superiores a 7 log ufc/g em 

atmosferas aeróbias são necessários 10 dias e em atmosferas anaeróbias 40 dias. O 

efeito inibidor do CO2 é aumentado quando é combinado com baixas temperaturas de 

armazenamento pois a solubilidade do gás aumenta (Borch et al., 1996).  

Relativamente ao prazo de validade deste produto (35 dias de armazenamento 

em AM60:40 e sob refirgeração) verifica-se que pelos valores de padrões bacteriológicos 

de alimentos portugueses (Ribeiro, 1974), este produto encontrar-se-ia não aceitável 

para consumo a partir do 7º dia. No entanto, dado as quantidades elevadas de 

bactérias ácido lácticas, pode-se presupor que existe alguma fermentação a acontecer 

no produto, o que, segundo o Public Health Laboratory Service (PHLS; 2000), este 

produto passa a estar categorizado como um produto fermentado. Assim, segundo os 

valores guia destes últimos autores, este produto passa a não ter nível máximo de 

contagens de microrganismos mesofilos totais a 30 °C. Dados não publicados pela 

empresa que produz estes produtos, relativos a análises sensoriais, indicam que ao 

fim de 35 dias de armazenamento a 4±1 °C em AM60:40 este produto encontra-se 

sensorialmente aceite. 

 

Staphylococcus spp. coagulase 

negativa encontravam-se inferiores ao 

limite de detecção. No entanto, aos 7 

dias observou-se uma recuperação por 

parte destes, tendo sido mais marcada 

nas amostras que estavam armazenadas 

a 15±1 °C, mas que estabilizaram num 

valor médio próximo de 5 log ufc/g, ao 

longo do tempo de armazenamento. Já a 

4±1 °C, a recuperação observada aos 7 

dias foi pontual uma vez que nos 21 dias seguintes não estavam em quantidades 

contáveis. No 2 últimos períodos de análise volta-se a verificar a inversão da situação 

tendo recuperado cerca de 3 log ufc/g, estabilizando nos 5,15±0,15 log ufc/g. Para 

cada um dos momentos de análise existiram diferenças significativas. 

Em produtos cárneos fermentados são considerados microrganismo com 

interesse tecnológico, tal como enterococos e BAL, por contribuírem para a redução 

do nitrato a nitrito, produzirem enzimas capazes de hidrolisarem proteínas/péptidos e 

lípidos originando compostos responsáveis pelo aroma (Mauriello et al., 2004; 

Almeida, 2010). Porém, em produtos cozidos, a sua actividade catabólica pode 

originar compostos aromáticos detectados sensorialmente como indicadores de 
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Staphylococcus coagulase negativa em morcela de 
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deterioração. A presença destes indivíduos pode estar relacionada com o facto de 

algumas espécies serem caracterizadas como termodúricas e por sobreviverem em 

ambientes com grandes concentrações de NaCl (Ray, 2004). 

 

Pseudomonas spp. foram 

enumeradas e verificou-se uma tendência 

decrescente, tanto para amostras 

armazenadas a 4±1 ou a 15±1 °C (Quadro 

13). Ainda que não significativa, no último 

tempo de análise, a 15±1 °C 

Pseudomonas spp. encontravam-se em 

maior quantidade do que a 4°C.  

Verifica-se que Pseudomonas spp. 

tendem a dominar produtos alimentares 

com percentagens elevadas de proteína, 

armazenados aerobicamente a temperaturas de refrigeração, como são os produtos 

cárneos (Grame et al., 2002). No entanto, o efeito marcado do armazenamento em 

atmosferas anaeróbicas reverte a situação (Church, 1994). Há uma marcada redução 

da taxa de desenvolvimento e o sistema metabólico de obtenção de energia a partir da 

creatinina é suprimido (Drosinos e Board, 1995).  

 

Não foi detectada a presença de esporos de clostrídios sulfito redutores em 

todos os tempos de análise. 

Figura 12. Contagem de Pseudomonas 

spp. em morcela de arroz da Beira ao longo do 

período estudado 
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(n.s.) p>0,05; (LD) Limite de Detecção, 0,52 log ufc/g
Ω
 e 1,52 log ufc/g

¥
 

Quadro 13. Contagens (log ufc/g) (média±desvio padrão) de bactérias ácido lácticas (BAL), Enterobacteriaceae, Enterococcus spp., fungos, 

microrganismos mesófilos totais a 30°C, Pseudomonas spp., e Staphylococcus coagulase negativo (SCN) em morcelas de aroz da Beira armazenadas a 

4±1 e 15±1 °C aos 0, 7, 14, 21, 28, 35 e 49 dias. 

 
Temp. 

Armazenamento 
(°C) 

Tempo (dias)  

 
0 7 14 21 28 35 49 

BAL
Ω
 4±1 

1,95± 0,35 
5,91±0,05 6,53±0,19 7,38±0,08 7,85±0,17 8,75±0,31 9,09±0,08 

 
15±1 6,48±0,05 8,03±0,05 8,48±0,07 8,58±0,25 9,33±0,07 10,43±0,09 

 
Sign. 

 
<0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,04 <0,001 

        
 

Enterobacteriaceae
Ω
 4±1 

3,77±0,40 
<LD <LD 0,62±1,07 <LD <LD <LD 

 
15±1 1,68±0,17 1,03±0,89 0,97±0,85 1,41±1,26 <LD 0,66±0,58 

 
Sign. 

 
<0,001 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

        
 

Enterococcus spp.
Ω
 4±1 

0,83± 0,75 
5,84±0,03 6,04±0,10 6,22±0,04 6,50±0,11 6,59±0,13 7,53±0,11 

 
15±1 5,34±0,59 6,18±0,08 6,47±0,07 6,96±0,11 7,12±0,08 8,08±0,25 

 
Sign. 

 
n.s. n.s. 0,005 0,008 0,004 0,024 

        
 

Fungos
¥
 

 

4±1 
<LD 

<LD <LD <LD 0,77±1,33 1,00±1,73 0,67±1,15 

15±1 <LD <LD 0,67±1,15 1,03±1,78 0,67±1,15 1,33±1,15 

 
Sign. 

 
n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

        
 

Mesófilos
Ω
 4±1 

2,79± 0,10 
5,07±0,13 6,12±0,03 8,53±0,06 8,65±0,06 9,271±0,12 9,65±0,02 

 
15±1 6,27±0,02 6,57±0,17 8,71±0,02 8,93±0,03 9,48±0,07 10,22±0,13 

 
Sign. 

 
<0,001 <0,01 <0,008 <0,002 n.s. <0,002 

        
 

Pseudomonas spp.
Ω
 4±1 

2,34± 0,80 
1,26±1,10 1,20±0,1,08 1,16±1,00 0,66±0,58 0,77±0,68 0,67±0,58 

 
15±1 1,78±0,29 1,97±0,20 1,40±0,17 1,18±1,03 1,55±0,59 1,28±1,12 

 
Sign. 

 
n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

        
 

SCN
¥
 4±1 

<LD 
<LD <LD <LD <LD 3,54±0,49 3,87±0,53 

 
15±1 3,17±0,06 5,15±0,37 5,08±0,27 5,27±0,20 4,99±0,41 5,15±0,15 

 
Sign. 

 
<0,001 <0,001 0,002 <0,001 0,017 0,016 

 



Resultados e Discussão 

 

           61 

 

4.3. Avaliação do comportamento de microrganismos patogénicos em 

morcela de arroz de Monchique. 

 

A morcela de arroz de Monchique apresentou uma composição química bruta de 

52,2±0,5 % de Humidade, 15,3±0,7 % de proteína, 18,7±0,8 % de gordura e 18,2±0,7 

% de hidratos de carbono, 1,8±0,2 de sal. O pH médio foi de 6,4±0,0 e a actividade da 

água 0,96±0,00. 

 

No sentido de avaliar o potencial aumento do risco microbiológico ao longo do 

período de armazenamento realizou-se um teste de desafio com 5 microrganismos 

patogénicos – Bacillus cereus, Clostridium spp., E. coli O157:H7, Listeria 

monocytogenes e Salmonella spp.- tendo-se estudado o efeito do tipo de embalagem 

do produto  – aerobiose, vácuo, AM60:40 - e o efeito do abuso de temperatura durante 

35 dias de armazenamento. Apesar do prazo de validade deste produto serem 8 dias 

armazenados em granel e sob refrigeração (4±1 °C), achou-se interessante 

monitorizar tempos de armazenamento superiores para verificar qual o comportamento 

que os microrganismos demonstravam. 

 

No Quadro 14 encontram-se apresentados os resultados referentes à avaliação 

do comportamento de Bacillus cereus em morcela de arroz de Monchique embalada 

sob três tipos de embalagem, armazenada a 4±1 e 15±1 °C ao longo de 35 dias. É 

igualmente apresentado na Figura 13 com a tendência de crescimento observada para 

cada tipo de embalagem e temperatura de armazenamento. 

Quadro 14. Contagens (log ufc/g) (média±desvio padrão) de Bacillus cereus em 
morcela de arroz de Monchique embalada em aerobiose, vácuo ou atmosfera modificada 
(AM60:40) e armazenada a 4±1 e 15±1 °C, ao longo de 35 dias. 

 
Embalagem 

 
Temperatura 

 

 
Aerobiose Vácuo AM60:40 Sign. 4±1 °C 15±1 °C Sign. 

Tempo 
       

24 h 3,47±0,38
c
 1,85±0,08

a
 2,58±0,01

b
 <0,001 2,63 ±0,74 

 
7 d 2,71±0,44

b
 1,38±0,57

a
 1,672±0,43

b
 <0,001 1,58±0,72 2,28±0,66 <0,001 

14 d ND 0,69±0,76 1,17±0,69 <0,001 1,13±1,31 1,60±0,23 <0,001 

21 d ND 0,47±0,51 1,21±0,23 <0,001 1,58±1,45 0,97±0,09 n.s. 

28 d ND 0,51±0,26 1,24±0,37 <0,001 1,64±1,28 1,04±0,74 n.s. 

35 d ND 0,24±0,37 1,06±0,43 <0,001 1,56±1,49 0,71±0,78 n.s. 

(n.s.) p>0,05; (ND) Não determinado; Letras diferentes indicam diferenças entre linha. 
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O efeito do tipo de embalagem utilizado, globalmente, é altamente significativo. A 

embalagem sob vácuo é efectivamente melhor para controlar/inibir o desenvolvimento 

de B. cereus em morcela de arroz de Monchique. O decréscimo observado é bastante 

maior quando comparada com os outros dois tipos de embalagem. 

  Tal como o tipo de embalagem, o efeito da temperatura de armazenamento é 

significativo em cada momento de análise e globalmente. O armazenamento a 4±1 °C 

é melhor no sentido em que há inibição do desenvolvimento de B. cereus, quando 

comparado com os 15±1 °C.  

Um processo que permita o desenvolvimento de 3 log ufc/g de B. cereus deve 

ser evitado pois esse elevado número de microrganismos pode produzir toxinas a 

níveis perigosos, sendo responsável pela produção de uma toxina emética. De acordo 

com as recomendações da FDA (2001) não deve ser excedido o aumento de 3 log 

ufc/g, durante o processo de armazenamento, para validar se o alimento suporto ou 

não o desenvolvimento do microrganismo. Sendo assim, o produto encontrar-se-ia na 

categoria de baixo risco durante o período de armazenamento testado. 

Bennik et al. (1995) afirmam que os efeitos de atmosferas com baixas 

concentrações em O2 inibem pronunciadamente a germinação e crescimento de B. 

cereus, sendo este efeito potenciado por temperaturas inferiores a 8 °C. 

 

No Quadro 15 encontra-se apresentado os resultados referentes à avaliação do 

comportamento de Clostridium perfringens, em morcela de arroz de Monchique 

embalada sob três tipos de embalagem, armazenada a 4±1 e 15±1 °C ao longo de 35 

dias. É igualmente apresentada a Figura 14 onde se evidencia a tendência de 

crescimento. 

Observando o efeito do tipo de embalagens concluímos que é indiferente o efeito 

que cada uma provoca aos 7 e 21 dias. Nos tempos de análise em que o tipo de 

Figura 13. Contagens (log ufc/g) médias de Bacillus cereus em morcela de 
arroz de Monchique embalada em aerobiose, vácuo e AM60:40, armazenada a 
4±1 e 15±1 °C 
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embalagem se revelou significativo não há um padrão evidente sobre a que favoreceu 

mais a multiplicação/sobrevivência do microrganismo. O efeito da temperatura de 

armazenamento foi altamente significativo ao longo dos períodos de análise, 

determinando diferenças altamente significativas logo a partir dos 7 dias de 

armazenamento. Dado tratar-se de um microrganismo cujo intervalo de temperatura 

óptima se situar em valores elevados - próximo de 45 °C - podendo multiplicar-se a 

partir do 15 °C (Forsythe e Hayes, 2002) os resultados observados são coerentes com 

essa característica do microrganismo, dada a sua clara inibição a 4±1 °C. Mesmo a 

15±1 °C observou-se que a sua multiplicação (Figura 14) foi mais gradual do que para 

os outros microrganismos patogénicos desafiados no presente trabalho, que são 

descritos como tendo capacidade para se multiplicar em temperaturas inferiores a 

15±1 °C. 

Quadro 15. Contagens (log ufc/g) (média±desvio padrão) de Clostridium 
perfringens em morcela de arroz de Monchique embalada em aerobiose, vácuo ou 
atmosfera modificada (AM60:40) e armazenada a 4±1 e 15±1 °C, ao longo de 35 dias. 

 

Embalagem 
 

Temperatura 
 

 
Aerobiose Vácuo AM60:40 Sign. 4±1 °C 15±1 °C Sign. 

Tempo 
       

24 h 3,72±0,98
b
 2,72±0,20

a
 3,97±0,15

b
 0,007 3,47± 0,80 

 
7 d 2,04±0,38 1,43±1,12 1,43±1,29 n.s. 1,01±1,03 1,88±0,57 0,004 

14 d ND 2,87±1,95 2,37± 2,27 <0,001 0,69±0,44 4,55±0,12 <0,001 

21 d ND 3,21±2,39 3,13± 2,51 n.s. 0,77±0,30 5,39±0,37 <0,001 

28 d ND 3,67±3,96 3,76±3,98 <0,001 0,16±0,14 7,34±0,06 <0,001 

35 d ND 4,08±4,32 4,06±4,44 <0,001 0,34±0,42 8,07±0,09 <0,001 

(n.s.) p>0,05; (ND) Não determinado; Letras diferentes indicam diferenças entre linha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Contagens (log ufc/g) médias de Clostridium perfringens em morcela 
de arroz de Monchique embalada em aerobiose, vácuo e AM60:40, armazenada a 4±1 e 
15±1 °C. 
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Com base nas recomendações da FDA (2001) não deve ser excedido o aumento 

de 1 log ufc/g, durante o processo de armazenamento, para validar se o alimento 

suporta ou não crescimento. Com base nas recomendações, o produto deixava de 

estar apto ao consumo humano ao fim do 21° dia, para produtos armazenados a 15±1 

°C. Tendo em conta o prazo de validade do produto, este microrganismo não se 

configura como um risco elevado. 

Jong et al. (2004) obteve resultados semelhantes aos apresentados. Estes 

autores não verificaram desenvolvimento de Clostridium perfringens a temperaturas 

inferiores a 10°C no entanto, Nieto-Lozano et al. (2006) observaram desenvolvimento 

de Clostridium perfringens em carne a 4 °C, ainda que muito ligeiro. Jong et al. (2004) 

afirmam que podem existir ligeiras flutuações de crescimento quando são utilizados 

esporos de Clostridium spp. previamente activados pelo calor. Pode ocorrer 

germinação até 90% dos esporos a temperaturas inferiores a 10°C mas que não se 

desenvolvem, implicando um risco potencial. No mesmo sentido, Juneja e Marmer 

(1996) verificaram que produtos à base de peru cozido embalados sob vácuo e 

armazenados a 4±1 °C, inoculados com esporos de Clostridium perfringens não se 

desenvolviam. Verificaram igualmente que amostras semelhantes armazenadas a 

15±1 °C permitiam um enorme desenvolvimento ao fim de 7 dias. 

 

No Quadro 16 encontram-se apresentados os resultados referentes à avaliação 

do comportamento de E. coli O157:H7 em morcela de arroz de Monchique embalada 

sob 3 tipos de embalagem, armazenada a 4±1 e 15±1 °C ao longo de 35 dias. É 

igualmente apresentada a Figura 15 com a tendência de crescimento observada. 

Quadro 16. Contagens (log ufc/g) (média±desvio padrão) de E. coli O157:H7 em 
morcela de arroz de Monchique embalada em aerobiose, vácuo ou atmosfera modificada 
(AM60:40) e armazenado a 4±1 e 15    C, ao longo de 35 dias.  

 

Embalagem 
 

Temperatura 
 

 
Aerobiose Vácuo AM60:40 Sign. 4±1 °C 15±1 °C Sign. 

Tempo 
       

24 h 3,25±0,04 3,25±0,14 3,29±0,01 n.s. 3,26± 0,08 
 

7 d 6,28±1,15
a
 6,74±0,93

b
 6,55±1,03

ab
 0,016 5,59±0,39 7,45±0,17 <0,001 

14 d ND 6,72±2,98 5,76±3,95 0,011 3,08±1,01 9,40±0,09 <0,001 

21 d ND 6,27±3,04 4,68±4,03 <0,001 2,26±1,38 8,69±0,51 <0,001 

28 d ND 5,97±2,44 5,70±4,98 n.s. 2,34±1,92 8,78±0,63 <0,001 

35 d ND 6,48±3,41 6,37±5,45 n.s. 2,86±1.13 10,47±0,96 <0,001 

(n.s.) p>0,05; (ND) Não determinado; Letras diferentes indicam diferenças entre linha. 
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Avaliando o efeito da embalagem verificamos que existiram diferenças 

significativas entre os 7 e os 21 dias. Aos 7 dias as embalagens sob aerobiose e 

AM60:40 são efectivamente as que melhor controlam o desenvolvimento de E. coli 

O157:H7. Durante o período entre os 14 e os 21 dias a AM60:40 é a que melhor controla 

o desenvolvimento de E. coli O157:H7. 

O efeito da temperatura de armazenamento no desenvolvimento de E. coli 

O157:H7 é altamente significativo em cada momento de análise. Verifica-se que 

amostras armazenadas a 4±1 °C inibem o seu desenvolvimento ao contrário do que se 

verifica a 15±1 °C, que permite um desenvolvimento muito elevado. Tal como 

apontado para Salmonella spp., E. coli O157:H7 é uma enterobactéria de carácter 

mesofilo (Doyle e Paghye, 1989), ainda que o intervalo de temperaturas que suportam 

a sua multiplicação começa em 7 °C (Mortimore e Wallace, 1994), o que justifica o 

diferente comportamento observado. 

Figura 15- Contagens (log ufc/g) (média±desvio padrão) de E. coli O157:H7 em 

morcela de arroz de Monchique embalada em aerobiose, vácuo e AM60:40, armazenada 

a 4±1 e 15±1 °C.  

 

Os resultados observados a 4±1 °C em amostras embaladas sob vácuo são 

coerentes com os resultados de Lemmons et al. (2011) que conseguiram controlar a 

sua multiplicação. Nissen et al. (2000) verificaram igualmente para amostras 

embaladas em AM70:30 e armazenadas a 10 °C o mesmo efeito. Sutherland et al. 

(1995) acrescentam que E. coli O157:H7 é relativamente tolerante ao CO2, mas pode 

ser inibida a temperaturas inferiores a 10 °C e com concentrações altas de CO2, o que 

pode estar na base da redução observada no presente trabalho. 

Ingham et al. (2009), da observação do comportamento de E. coli O157:H7 em 

25 tipos de carnes e produtos cárneos, indicam que é expectável um aumento de 

cerca de 2,5 a 3,5 log ufc/g. Esta determinação foi realizada em 25 tipos de produtos 

cárneos sujeitos a uma temperatura abusiva durante o armazenamento. A habilidade 
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de desenvolvimento que E. coli O157:H7 evidencia a temperaturas baixas, foi revista 

por Phillips (1999). A conclusão a que chegou foi que não se verifica crescimento a 

temperaturas inferiores a 5 °C, mas ainda assim deixa a ideia de que é possível (mas 

muito pouco provável) verificar-se crescimento a estas temperaturas. O aumento 

observado no presente trabalho entre as 24 h e os 7 dias poder-se-á dever à elevada 

capacidade de multiplicação do microrganismo que poderá ter ultrapassado a fase lag 

ainda durante o período inicial de estabilização da temperatura (não monitorizada) 

entre a temperatura ambiente a que se procedeu a contaminação e embalamento, e a 

temperatura de armazenamento seleccionada (câmara de ar estática). 

 

No Quadro 17 encontram-se apresentados os resultados referentes à avaliação 

do comportamento de Listeria monocytogenes em morcela de arroz de Monchique 

embalada em 3 tipos de embalagem, armazenada a 4±1 e 15±1 °C ao longo de 35 

dias. A tendência de crescimento observada para cada tipo de embalagem e 

temperatura de armazenamento é ilustrada na Figura 16. 

Quadro 17. Contagens (log ufc/g) (média±desvio padrão) de L. monocytogenes 
em morcela de arroz de Monchique embalada em aerobiose, vácuo ou atmosfera 
modificada (AM60:40) e armazenada a 4±1 e 15±1 °C, ao longo de 35 dias. 

 

Embalagem 
 

Temperatura 
 

 

Aerobios

e 
Vácuo AM60:40 Sign. 4±1 °C 15±1 °C Sign. 

Tempo 
       

24 h 3,47±0,02
c
 2,42±0,25

a
 2,88± 0,06

b
 <0,001 2,92± 0,48 

 
7 d 6,60±1,03

b
 4,62±0,16

a
 4,81± 0,60

a
 <0,001 4,89± 0,62 5,79±1,37 0,002 

14 d ND 5,29±0,39 5,63±1,23 n.s. 4,73± 0,27 6,19±0,61 <0,001 

21 d ND 6,74±0,31 6,66± 0,60 n.s. 6,31± 0,23 7,09±0,19 <0,001 

28 d ND 6,79±0,38 6,81± 0,83 n.s. 6,29± 0,27 7,31±0,37 <0,001 

35 d ND 7,44±0,24 7,13± 0,54 n.s. 7,17± 0,58 7,41±0,20 n.s. 

(n.s.) p>0,05; (ND) Não determinado; Letras diferentes indicam diferenças entre linha. 

 

A multiplicação de L. monocytogenes foi influenciada até aos 7 dias de 

armazenamento pelo tipo de embalagem utilizada (p<0,001). A embalagem sob 

aerobiose demarcou-se claramente com uma quantidade média mais elevada de 

microrganismos, cerca de 1 log ufc/g, logo às 24 h. Ao fim de uma semana de 

armazenamento essa diferença duplicou em termos médios. Ainda que L. 

monocytogenes seja um microrganismo aeróbio facultativo (Rocourt e Cossart, 1997), 

a presença de O2 na atmosfera aumenta a taxa de desenvolvimento quando 

comparadas com atmosferas com pouco O2 (Fernández et al., 1997). 
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Ao contrário do observado no presente trabalho, considerando as devidas 

limitações na comparação relacionadas com o produto e a atmosfera usada na 

embalagem, Farber e Daley (1994) verificaram que em fatias de fiambre de peru 

armazenadas a 4 e 10 °C, uma AM70:30 foi eficaz na inibição completa de L. 

monocytogenes. Tal efeito foi igualmente o verificado por Kramer e Baumgart (1992) 

em salsichas tipo frankfurt.  

Quanto ao efeito do armazenamento das amostras a 4±1 e 15±1 °C, observamos 

que há um ligeiro atraso na multiplicação de L. monocytogenes a 4±1 °C até aos 35 

dias de armazenamento, o que determinou que as contagens fossem 

significativamente menores nessas amostras. Ainda que L. monocytogenes seja um 

microrganismo psicrotrófico, a sua temperatura óptima de desenvolvimento está 

compreendida entre os 30 e 37 °C (Rocourt e Cossart, 1997), pelo que o aumento 

mais rápido nas amostras armazenadas a 15 °C que foi observado no presente 

trabalho era expectável.  

De acordo com o Regulamento (CE) 2073/2005 modificado pelo Regulamento 

(CE) 1441/2007 sobre critérios com base em segurança alimentar estabelecem que 

produtos RTE não devem exceder um limite de crescimento de 0,5 log ufc/g. De 

acordo com as recomendações existentes para a validação se este produto suporta o 

desenvolvimento microbiano, este produto encontrar-se-ia numa categoria de risco 

elevado para consumo a partir das 24 horas. 

Como se pode observar na Figura 16 a evolução deste microrganismo ao longo 

do tempo é paralela, ainda que as amostras armazenadas a 4±1 °C apresentem 

contagens inferiores, são muito elevadas na perspectiva da saúde pública (Liserre et 

al., 2002; Garrido et al., 2010). 
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Figura 16. Contagens (log ufc/g) médias de Listeria monocytogenes em 
morcela de arroz de Monchique embalada em aerobiose, vácuo e AM60:40, 
armazenada a 4±1 e 15±1 °C. 
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Os resultados do presente estudo vão ao encontro dos observados em carne e 

produtos cárneos cozidos por Nieto-Lozano et al. (2006), Lianou et al. (2007), Garrido 

et al. (2010) e Hwang e Sheen (2011) para amostras armazenadas em aerobiose ou 

vácuo a uma temperatura de refrigeração e uma abusiva. Deve considerar-se porém 

que, dentro do intervalo de temperatura que são genericamente referidos como ―de 

refrigeração‖, há variação no comportamento de L. monocytogenes sendo 

habitualmente os 4 °C apontados como limite de temperatura para a sua multiplicação 

(Benedict, 1990). Daí que Jofré et al. (2008) tenham observado diferenças na 

proliferação de L. monocytogenes em fiambre armazenado a 1 e 6 °C. 

Ainda assim, resultados contrários têm sido descritos indo ao encontro dos 

resultados do presente trabalho (Nissen et al., 2000). Garrido et al. (2010) indicam que 

a enorme variabilidade descrita nos resultados que se encontram na bibliografia é 

devido às diferentes composições químicas dos produtos inoculados e possivelmente 

à competição com a microbiota natural dos produtos. Este último aspecto é referido 

por Ross et al. (2000), Coleman et al. (2003), Garrido et al. (2010) e Hwang e Sheen 

(2011) em que concentrações superiores da microbiota natural conduzem a um 

desenvolvimento mais lento de L. monocytogenes. 

No Quadro 18 encontram-se apresentados os resultados referentes à avaliação 

do comportamento de Salmonella spp. em morcela de arroz de Monchique embalada 

sob 3 tipos de embalagem, armazenada a 4±1 e 15±1 °C ao longo de 35 dias. É 

igualmente apresentado o gráfico (Figura 17) com a tendência de crescimento 

observada para cada tipo de embalagem e temperatura de armazenamento. 

Às 24 h e 7 dias de armazenamento Salmonella spp. mostrou comportamentos 

diferentes nos 3 tipos de embalagem testados (p<0,001). Às 24 h, foi na embalagem 

Quadro 18. Contagens (log ufc/g) (média±desvio padrão) de Salmonella spp. em 
morcela de arroz de Monchique embalada em aerobiose, vácuo ou atmosfera modificada 

(AM60:40) e armazenado a 4±1 e 15   C, ao longo de 35 dias. 

 

Embalagem 
 

Temperatura 
 

 
Aerobiose Vácuo AM60:40 Sign. 4±1 °C 15±1 °C Sign. 

Tempo 
       

24 h 3,19± 0,01
b
 2,44± 0,34

a
 2,54± 0,25

a
 <0,001 2,72± 0,43 

 
7 d 2,89± 0,32

a
 3,53± 0,22

b
 3,74± 0,46

b
 <0,001 3,16± 0,37 3,62± 0,52 0,002 

14 d ND 3,28± 2,66 3,51± 2,15 n.s. 1,21± 0,42 5,58± 0,26 <0,001 

21 d ND 3,37± 2,86 3,24± 2,78 n.s. 0,53± 0,53 5,60± 0,21 <0,001 

28 d ND 3,54± 1,99 3,68± 2,37 n.s. 1,62± 0,18 5,60± 0,28 <0,001 

35 d ND 3,55±2,843 3,48± 2,63 n.s. 1,02± 0,28 6,00± 0,17 <0,001 

(n.s.) p>0,05; (ND) Não determinado; Letras diferentes indicam diferenças entre linha. 
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em aerobiose que as morcelas apresentaram um número mais elevado, 

significativamente diferente, de Salmonella spp. do que após 7 dias de incubação, 

provavelmente devido ao efeito competitivo da microbiota natural do produto (ver 

ponto 4.5), que se tornou elevada nas amostras embaladas em aerobiose. Em 

aerobiose e às 24 h este microrganismo apresenta contagens significativamente 

maiores (p<0,05) às observadas nas morcelas armazenadas em vácuo ou em AM60:40. 

A partir dos 14 até aos 35 dias de armazenamento, não são observadas diferenças 

significativas entre as embalagens testadas, tal como o observado por Dykes et al. 

(2001) em carne de bovino inoculada com Salmonella spp, embalada em vácuo e AM 

com 100 % de CO2, ao longo de 8 semanas.  

Tal tendência não se verifica quando observamos os dados relativos ao efeito da 

temperatura de armazenamento. Em cada momento de análise e globalmente, 

existiram diferenças altamente significativa (p≤0,002) nas quantidades de 

microrganismos presentes nas amostras armazenadas a 4±1 e 15±1 °C. Amostras 

armazenadas a 4±1 °C têm contagens menores e uma tendência decrescente 

comparativamente a amostras armazenadas a 15±1 °C, com tendência crescente. 

Ainda que D’Aoust (1991) refira a existência de algumas estires de Salmonella spp. 

com carácter psicrotrófico com capacidade de multiplicação a temperaturas da ordem 

dos 2 a 4 °C. Este microrganismo é preferencialmente mesófilo (D’Aoust, 1991), tendo 

sido a sua redução determinada provavelmente pela desvantagem competitiva no 

produto com outros microrganismos deteriorativos. 

 

De acordo com as recomendações da FDA (2001) não deve ser excedido o 

aumento de 1 log ufc/g, durante o processo de armazenamento. O produto 

armazenado correctamente a 4±1 °C não representa um perigo por suportar a 

multiplicação de Salmonella spp.. Pelo contrário, quando associado a um abuso de 

Figura 17. Contagens (log ufc/g) médias de Salmonella spp. em morcela de 
arroz de Monchique embalada em aerobiose, vácuo e AM60:40, armazenada a 4±1 e 
15±1 °C 
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temperatura configura-se como muito perigoso, pois logo ao fim de uma semana de 

armazenamento aumento cerca de uma unidade logarítmica, determinando a sua não 

aceitação. 

Os resultados observados no presente trabalho com morcelas armazenadas a 

15±1 °C sob AM60:40 estão de acordo com os resultados observados por Nissen et al. 

(2010). Autores (D’Aoust, 1991; Gill e Delacy, 1991) afirmam que o desenvolvimento 

de Salmonella spp. é inibido a temperaturas inferiores a 10°C sob AM. Jofré et al. 

(2008) observaram que Salmonella spp. inoculada em fiambre armazenado sob vácuo 

a 1 e 6 °C, se mantinha constante ao longo do processo de armazenamento, o que vai 

ao encontro ao presente trabalho. Ingham et al. (2009) verificaram um aumento médio 

de cerca de 1,5 log ufc/g em 25 tipos de produtos cárneos durante o armazenamento 

em temperaturas abusivas. Estes valores são duas vezes menores que os resultados 

observados no presente trabalho, para qualquer tipo de embalagem testadas. 

 

4.5. Avaliação do comportamento da microbiota natural de morcelas de 

arroz de Monchique 

 

Os resultados da avaliação da microbiota natural do produto (BALΩ, 

EnterobacteriaceaeΩ, Enterococcus spp.Ω, Fungos¥, microrganismos mesófilos totais a 

30°CΩ, Staphylococcus coagulase negativa¥, Pseudomonas spp.Ω) em cada unidade 

experimental (tipo de embalagem×tempo) estão ilustrados nos quadros 19 a 25, 

respectivamente, onde se apresentam os resultados médios por tipo de embalagem e 

temperatura de armazenamento, com a respectiva análise de variância. É igualmente 

apresentado um gráfico de tendência para cada grupo de microrganismos. 

Os resultados referentes à pesquisa de esporos de Clostrídios sulfito redutores 

não são apresentados pois não foram identificados casos positivos. 

Tendo em conta o prazo de validade no qual é vendido este tipo de produto 

(máximo de 8 dias, armazenados a granel e em temperaturas ditas de refrigeração), 

objectivou-se o trabalho para mais momentos de análise para se poder verificar a 

hipótese de aumento do prazo de validade deste produto. 

 

As contagens resultantes da monitorização do comportamento de BAL ao longo 

de 35 dias de armazenamento a 4±1 e 15±1 °C encontram-se apresentados no 

Quadro 19. A Figura 18 apresenta a tendência observada nas várias combinações 

experimentais. 

BAL apresenta uma tendência global de desenvolvimento crescente. O efeito do 

tipo de embalagem fez-se notar somente ao fim de 7 dias de inoculação e no último 
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tempo de análise (35 dias). Foi nas embalagens em AM60:40 e aerobiose que se contou 

um maior número de BAL. O efeito da temperatura de armazenamento (15±1 °C) 

determinou um número mais elevado de BAL que foi significativamente diferente aos 

7, 21 e 35 dias de armazenamento. 

 

  

Figura 18. Contagens (log ufc/g) médias de bactérias ácido lácticas em morcela 
de arroz da Monchique, ao longo de 35 dias, embaladas em aerobiose, vácuo e 
AM60:40 e armazenado a 4±1 e 15    C. 

As contagens resultantes da monitorização do comportamento de 

microrganismos mesófilos totais a 30 °C ao longo de 35 dias de armazenamento a 4±1 

e 15±1 °C encontram-se apresentados no Quadro 20. A Figura 19 apresenta a 

tendência observada nas várias combinações experimentais. 

Observa-se uma tendência geral de crescimento para as combinações 

experimentais (tipo embalagem×Temperatura armazenamento) semelhante à 

observada em BAL. O efeito do tipo de embalagem notou-se aos 7 e 35 dias, em que 

na atmosfera em aerobiose observou-se maior desenvolvimento. O efeito significativo 

do armazenamento a 15±1 °C fez-se notar com maiores contagens aos 7 e 21 dias. 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

7,00 

8,00 

9,00 

10,00 

11,00 

1 7 14 21 28 35 

Lo
g 

u
fc

 d
e

 B
ac

té
ri

as
 d

o
 

Á
ci

d
o

 L
ác

ti
co

 p
o

r 
g.

 

Aerobiose; 4°C 

Vácuo; 4°C 

Vácuo; 15°C 

AM(60:40); 4°C 

AM(60:40); 15°C 

Quadro 19. Contagens (log ufc/g) (média±desvio padrão) de bactérias ácido lácticas 
em morcela de arroz de Monchique embalada em aerobiose, vácuo ou atmosfera 
modificada (AM60:40) e armazenada 4±1 e 15±1 °C, ao longo de 35 dias. 

 Embalagem  
Temperatura 

 

 
Aerobiose Vácuo AM60:40 Sign. 

 
4±1 °C 15±1 °C Sign. 

Tempo 
        

24 h 2,73±0,68 
  

2,73±0,73 
 

7 d 4,97±0,73
b
 4,47±0,64

a
 4,51±0,60

a
 <0,001 

 
4,05±0,17 5,18±0,28 <0,001 

14 d  6,68±0,21 6,54±0,39 6,52±0,38 n.s. 
 

6,52±0,29 6,57±0,48 n.s. 

21 d 7,13±0,21 7,17±0,72 7,46±0,51 n.s. 
 

6,82±0,42 7,94±0,28 <0,001 

28 d 7,59±0,09 8,14±0,54 8,44±0,29 n.s. 
 

8,09±0,48 8,33±0,43 n.s. 

35 d 10,15±0,11
b
 8,71±0,59

a
 8,93±0,47

ab
 <0,001 

 
8,72±0,89 9,26±0,16 <0,001 

(n.s.) p>0,05; (ND) Não determinado; Letras diferentes indicam diferenças entre linha. 

Ω
 Limite de detecção 0,33 log ufc/g; 

¥
 Limite de detecção 0,66 log ufc/g 
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De acordo com os valores guia para a avaliação da qualidade microbiológica de 

alimentos prontos a comer (RTE) (Santos et al., 2005), este produto encontra-se no 

grupo 2. Assim sendo, para produtos deste grupo, o máximo aceitável relativamente à 

qualidade microbiológica, é de ≤105 ufc de microrganismos mesófilos totais a 30 °C 

por g. Podemos verificar que o prazo de validade deste produto poderia ser extendido 

até aos 14 dias, de acordo com os dados da análise estatística do quadro 20. Existe 

também um benefício potencial na utilização da uma tecnologia de embalagem, 

porque verificou-se um atraso no desenvolvimento aos 7 dias de análise que 

contribuíram que aos 14 dias as contagens se encontrassem inferiores aos limites 

estabelecidos no qual o produto encontrar-se-ia inadequado para o consumo. 

  

Figura 19. Contagens (log ufc/g) médias de microrganismos mesófilos totais a 
30°C em morcela de arroz da Monchique, ao longo de 35 dias, embaladas em 
aerobiose, vácuo e AM60:40 e armazenado a 4±1 e 15±1 °C. 

As contagens resultantes da monitorização do comportamento de 

Enterobacteriaceae ao longo de 35 dias de armazenamento a 4±1 e 15±1 °C 

encontram-se apresentados no Quadro 21. A Figura 20 apresenta a tendência 

observada das várias combinações experimentais. 
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Quadro 20. Contagens (log ufc/g) (média±desvio padrão) de microrganismos 
mesófilos totais a 30°C em morcela de arroz de Monchique embalada em aerobiose, vácuo 
ou atmosfera modificada (AM60:40) e armazenada a 4±1 e 15±1 °C, ao longo de 35 dias. 

 
Embalagem 

 
Temperatura 

 

 
Aerobiose Vácuo AM60:40 Sign. 

 
4±1 °C 15±1 °C Sign. 

Tempo 
        

24 h 3,35±0,21 3,17±0,09 3,17±0,09 n.s. 
 

3,17±0,09 3,26±0,18 
 

7 d 5,07±0,01
b
 4,19±0,53

a
 3,88±0,59

a
 <0,001 

 
3,93±0,73 4,44±0,51 <0,001 

14 d 5,35±0,01 4,57±0,80 4,26±0,73 n.s. 
 

4,53±0,80 4,75±0,58 n.s. 

21 d 7,28±0,03 6,99±0,63a 7,06±0,89 n.s. 
 

6,69±0,46 7,78±0,25 <0,001 

28 d 9,08±0,01 8,36±0,24 8,34±0,24 n.s. 
 

8,58±0,45 8,46±0,13 n.s. 

35 d 10,09±0,00
c
 8,21±0,09

a
 8,49±0,14

b
 <0,001 

 
8,71±0,85 8,29±0,14 n.s. 

(n.s.) p>0,05; Letras diferentes indicam diferenças entre linha. 
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 Contrariamente ao esperado, demonstrou um comportamento crescente. O 

efeito do tipo de embalagem fez-se notar aos 14, 21 e 28 dias, onde nas amostras 

embaladas em aerobiose se contou maior número de microrganismos. O 

armazenamento a 15±1 °C contribuiu para uma maior número de microrganismos aos 

21, 28 e 35 dias. Tendo em conta o prazo de validade no qual este produto é vendido 

(máx. de 8 dias), o produto encontrar-se-ia não aceitável para consumo (não deixando 

de ter em mente que o produto foi fatiado em laboratório - evolução mais rápida do 

desenvolvimento microbiano), não sendo possível prolongar o prazo através da 

utilização de uma tecnologia de embalagem e/ou de temperatura baixa (4±1 °C). 

Santos et al. (2005) estabelecem que para produtos RTE, o máximo aceitável é de 

≤103 ufc de coliformes totais por g.  

O comportamento deste grupo de microrganismos parece seguir a tendência 

observada em carne de frango (Jiménez et al., 1997; Özbas et al., 1996). 

Quadro 21. Contagens (log ufc/g) (média±desvio padrão) de Enterobacteriaceae em 
morcela de arroz de Monchique embalada em aerobiose, vácuo ou atmosfera modificada 
(AM60:40) e armazenada a 4±1 e 15±1 °C, ao longo de 35 dias. 

 

Embalagem  
Temperatura 

 

 
Aerobiose Vácuo AM60:40 Sign. 

 
4±1 °C 15±1 °C Sign. 

Tempo 
        

24 h 2,47±1,23 
  

2,47 1,17 
 

7 d 4,32±0,29 4,05±0,24 4,14±0,18 n.s. 
 

4,02±0,92 3,97±0,02 n.s. 

14 d 6,85±0,09
b
 5,80±0,68

a
 6,07±0,37

ab
 0,02 

 
6,03±0,90 5,71±0,36 n.s. 

21 d 8,45±0,82 7,28±0,31 7,37±1,48 0,03
ψ
 

 
7,38±1,14 8,17±0,59 0,007 

28 d 7,89±0,22 7,44±1,23 7,39±1,48 n.s. 
 

7,11±0,95 8,17±0,74 0,004 

35 d 8,90±0,23
b
 7,75±0,31

a
 7,81±0,92

a
 <0,001 

 
7,53±1,06 8,14±0,30 <0,001 

(n.s.) p>0,05; (
ψ
) Com o teste de localização de diferenças entre médias utilizado não foi possível localizar as 

diferenças entre médias; Letras diferentes indicam diferenças entre linha. 
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Figura 20. Contagens (log ufc/g) médias de Enterobacteriaceae em morcela de arroz 
da Monchique embaladas em aerobiose, vácuo e AM60:40 e armazenado a 4±1 e 15±1 
°C, ao longo de 35 dias. 
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 Ao longo dos 35 dias de análise não se verificaram diferenças significativas 

quanto ao tipo de embalagem. Relativamente ao efeito da temperatura de 

armazenamento verificamos diferenças significativas aos 28 dias de análise onde aos 

15±1 °C as contagens foram superiores. 

Ao longo dos 35 dias de análise não se verificaram diferenças significativas 

quanto ao tipo de embalagem. Relativamente ao efeito da temperatura de 

armazenamento verificamos diferenças significativas aos 28 dias de análise onde aos 

15±1 °C as contagens foram superiores. 

 

As contagens resultantes da monitorização do comportamento de Enterococcus 

spp. ao longo de 35 dias de armazenamento a 4±1 e 15±1 °C encontram-se 

apresentados no Quadro 22. A Figura 21 apresenta a tendência observada das várias 

combinações experimentais. 

Quadro 22. Contagens (log ufc/g) (média±desvio padrão) de Enterococcus spp. em 
morcela de arroz de Monchique embalada em aerobiose, vácuo ou atmosfera modificada 
(AM60:40) e armazenada a 4±1 e 15±1 °C, ao longo de 35 dias. 

 

Embalagem  
Temperatura 

 

 
Aerobiose Vácuo AM60:40 Sign. 

 
4±1 °C 15±1 °C Sign. 

Tempo 
        

24 h 1,00±0,00 
  

1,00±0,00 
 

7 d 1,05±0,65 0,94±0,23 0,91±0,41 n.s. 
 

0,76±0,37 1,07±0,45 n.s. 

14 d 0,81±0,10 1,83±0,62 1,81±0,59 n.s. 
 

1,44±0,63 1,81±0,65 n.s. 

21 d 2,37±0,33 2,43±0,63 1,85±0,96 n.s. 
 

1,98±0,75 2,50±0,72 n.s. 

28 d 2,02±0,03 1,96±0,86 1,71±1,03 n.s. 
 

1,54±0,49 2,31±0,87 0,01 

35 d 2,55±0,15 1,80±0,61 1,65±1,15 n.s. 
 

1,70 ±0,82 2,05±0,59 n.s. 

(n.s.) p>0,05; Letras diferentes indicam diferenças entre linha. 

 

Figura 21. Contagens (log ufc/g) médias de Enterococcus spp. em morcela de 
arroz da Monchique embaladas em aerobiose, vácuo e AM60:40 e armazenado a 4±1 e 
15±1 °C, ao longo de 35 dias. 

Ao longo dos 35 dias de análise não se verificaram diferenças significativas 

quanto ao tipo de embalagem. Relativamente ao efeito da temperatura de 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

1 7 14 21 28 35 

Lo
g 

u
fc

 d
e

 
En

te
ro

co
cc

u
s 

sp
p

 p
o

r 
g.

 

Aerobiose; 4°C 

Vácuo; 4°C 

Vácuo; 15°C 

AM(60:40); 4°C 

AM(60:40); 15°C 



Resultados e Discussão 

 

           75 

 

armazenamento verificámos diferenças significativas aos 28 dias de análise onde aos 

15±1 °C as contagens foram superiores. 

 

As contagens resultantes da monitorização do comportamento de Pseudomonas 

spp. ao longo de 35 dias de armazenamento a 4±1 e 15±1 °C encontram-se 

apresentados no Quadro 23. A Figura 22 apresenta a tendência observada nas várias 

combinações experimentais. 

 

 

Figura 22- Contagens (log ufc/g) médias de Pseudomonas spp. em morcela de 
arroz da Monchique embaladas em aerobiose, vácuo e AM60:40 e armazenado a 4±1 e 
15±1 °C, ao longo de 35 dias. 

Pseudomonas spp. demonstraram  um padrão de crescimento crescente. O 

efeito do tipo de embalagem fez-se notar durante todo o período de análise, onde a 

embalagem em aerobiose das amostras foi claramente a que originou maiores 

contagens. Observaram-se diferenças significativas relativamente ao armazenamento 

a 4±1 e 15±1 °C aos 14 e 21 dias. Nessas análises, amostras armazenadas a 15±1 °C 

tiveram contagens superiores. 
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Quadro 23. Contagens (log ufc/g) (média±desvio padrão) de Pseudomonas spp. em 
morcela de arroz de Monchique embalada em aerobiose, vácuo ou atmosfera modificada 
(AM60:40) e armazenada a 4±1 e 15±1 °C, ao longo de 35 dias. 

 

Embalagem  
Temperatura 

 

 
Aerobiose Vácuo AM60:40 Sign. 

 
4±1 °C 15±1 °C Sign. 

Tempo 
        

24 h 2,59±0,76 
  

2,59 0,72 
 

7 d 5,00±0,14
b
 4,00±0,42

a
 4,23±0,67

a
 0,005 

 
4,52±0,71 4,45±0,42 n.s. 

14 d 5,90±0,01
b
 4,35±0,09

a
 4,25±0,04

a
 <0,001 

 
5,08±0,85 4,34±0,10 0,02 

21 d 6,76±0,39 6,53±0,39 6,76±1,08 0,04
ψ
 

 
6,61±0,92 7,39±0,46 0,01 

28 d 8,61±0,16
b
 6,98±0,43

a
 6,98±0,43

a
 0,01 

 
7,38±0,95 6,76±0,60 n.s. 

35 d 9,08±0,01
b
 7,29±0,99

a
 7,49±0,58

a
 0,001 

 
7,53±1,27 7,18±0,63 n.s. 

(n.s.) p>0,05; (
ψ
) Com o teste de localização de diferenças entre médias utilizado não foi possível localizar as 

diferenças entre médias; Letras diferentes indicam diferenças entre linha. 
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As contagens resultantes da monitorização do comportamento de 

Staphylococcus coagulase negativa ao longo de 35 dias de armazenamento a 4±1  e 

15±1 °C encontram-se apresentados no Quadro 24. A Figura 23 apresenta a tendência 

observada das várias combinações experimentais. 

O efeito do tipo de embalagem fez-se notar em todos os períodos de análise. As 

amostras armazenadas em vácuo foram as que resultaram menor número de 

microrganismos. A embalagem em aerobiose foi onde se registou maior crescimento 

no dia 7 ao 28, aos 14 e 21 dias as amostras em AM60:40 resultaram contagens 

estaticamente semelhantes. O efeito da temperatura de armazenamento notou-se aos 

14, 28 e 35 dias de análise, onde amostras armazenadas a 15±1 °C tinham contagens 

superiores. 

Quadro 24. Contagens (log ufc/g) (média±desvio padrão) de Staphylococcus 
spp. coagulase negativa em morcela de arroz de Monchique embalada em aerobiose, 
vácuo ou atmosfera modificada (AM60:40) e armazenada a 4±1 e 15±1 °C, ao longo de 
35 dias. 

 

Embalagem 
 

Temperatura 
 

 
Aerobiose Vácuo AM60:40 Sign. 

 
4±1 °C 15±1 °C Sign. 

Tempo 
        

24 h 1,01±0,38 
  

1,01±0,37 
 

7 d 5,58±0,25
b
 4,14±1,22

a
 3,38±0,55

a
 <0,001 

 
3,66±1,62 4,15±1,13 n.s. 

14 d 5,11±0,03
b
 3,86±0,37

a
 5,14±0,24

b
 <0,001 

 
4,54±0,60 4,69±0,69 0,04 

21 d 5,13±0,05
b
 3,85±0,28

a
 5,16±0,27

b
 <0,001 

 
4,57±0,56 4,68±0,76 n.s. 

28 d 7,15±0,13
b
 4,13±0,27

a
 4,86±0,88

a
 0,01 

 
5,43±1,43 4,69±0,92 0,02 

35 d 6,02±0,14 6,17±0,48 6,21±0,75 0,02 ψ 
 

5,92±0,94 6,46±0,37 0,02 

(n.s.) p>0,05; (
ψ
) Com o teste de localização de diferenças entre médias utilizado não foi possível localizar 

as diferenças entre médias; Letras diferentes indicam diferenças entre linha. 

 

Figura 23. Contagens (log ufc/g) médias de Staphylococcus coagulase negativo 
em morcela de arroz da Monchique embaladas em aerobiose, vácuo e AM60:40 e 
armazenado a 4±1 e 15±1 °C, ao longo de 35 dias. 
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Os resultados da monitorização do comportamento de fungos ao longo de 35 

dias de armazenamento a 4±1 e 15±1 °C encontram-se apresentados no quadro 25. A 

figura 24 apresenta a tendência observada das várias combinações experimentais. 

Observou-se que os fungos mostraram um crescimento crescente para amostras 

embaladas em aerobiose e AM60:40. Amostras embaladas em vácuo demonstraram um 

decréscimo no desenvolvimento nos últimos 7 dias de análise. O efeito do tipo de 

embalagem notou-se durante a maior parte dos períodos de análise, exceptuando no 

dia 21. A embalagem em aerobiose contribuiu para um maior desenvolvimento de 

Fungos, ainda que aos 7 dias tenha contagens estatisticamente semelhantes às 

amostras embaladas em vácuo. 

 

 

Figura 24. Contagens (log ufc/g) médias de fungos ao longo de 35 dias em 
morcela de arroz da Monchique embaladas em aerobiose, vácuo e AM60:40 e 
armazenado a 4±1 e 15±1 °C. 
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Quadro 25. Contagens (log ufc/g) (média±desvio padrão) de fungos em morcela de 

arroz de Monchique embalada em aerobiose, vácuo ou atmosfera modificada (AM60:40) 

e armazenada a 4±1 e 15±1 °C, ao longo de 35 dias. 

 

Embalagem  
Temperatura 

 

 
Aerobiose Vácuo AM60:40 Sign. 

 
4±1 °C 15±1 °C Sign. 

Tempo 
        

24 h 3,01±0,42 
  

3,01 0,42 
 

7 d 5,21±1,00
b
 4,39±0,49ab 4,24±0,72

a
 0,02 

 
4,19±0,50 4,98±0,74 0,005 

14 d 5,07±0,13 5,07±0,23 4,72±0,61 0,04 ψ 
 

4,72±0,38 5,16±0,24 0,01 

21 d 5,84±0,12 5,48±0,28 5,51±0,68 n.s. 
 

5,32±0,39 5,92±0,39 0,01 

28 d 6,92±0,04
b
 5,32±0,32

a
 5,61±0,79

a
 0,001 

 
5,60±0,87 5,71±0,50 0,02 

35 d 6,75±0,13
c
 4,21±0,34

a
 5,62±0,84

b
 <0,001 

 
5,09±1,16 4,99±0,95 n.s. 

(n.s.) p>0,05; (
ψ
) Com o teste de localização de diferenças entre médias utilizado não foi possível localizar 

as diferenças entre médias; Letras diferentes indicam diferenças entre linha. 
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4. Conclusão 

 

Pela análise de resultados da avaliação do comportamento de Clostridium spp., 

Bacillus cereus, E. coli O157:H7, Listeria monocytogenes e Salmonella spp. face ao 

processo de pasteurização da morcela de arroz da Beira pode inferir-se que o 

tratamento térmico de 72°C no centro térmico é suficiente para eliminar níveis 

elevados dos microrganismos patogénicos em estudo. Esse processo utilizado na 

indústria, assegura uma redução de 5 log ufc/g na microbiota não esporulada, o que o 

se qualifica como adequado. O arrefecimento considerado lento no presente trabalho 

(4 h entre o pico de temperatura e o armazenamento) contribui para um aumento da 

letalidade da microbiota pelo efeito residual da temperatura abaixo dos 72°C mas 

ainda com efeito letal. Dos três microrganismos patogénicos não esporulados em 

estudo, E. coli O157:H7 mostrou-se como o mais resistente ao processamento - ainda 

que sem representar qualquer perigo nas condições experimentadas dada a sua 

redução progressiva -, pelo que, se forem efectuadas pequenas mudanças no 

processo de fabrico, deve ser prestada particular atenção a esta bactéria. 

Considerando a sobrevivência de Enterococcus faecium como um indicador da 

eficácia do tratamento de pasteurização, a sua sobrevivência nas várias condições 

experimentais revela que o processo utilizado permite a sobrevivência da microbiota 

associada à deterioração do produto, pelo que essa deve ser monitorizada para avaliar 

o seu impacto nas condições do produto detectáveis sensorialmente. 

A microbiota sujeita a condições de stresse durante a multiplicação prévia 

mostrou-se genericamente mais sensível e apresentou uma menor sobrevivência, não 

havendo evidências de que possa ter ocorrido o desenvolvimento de mecanismos de 

adaptação pelo microrganismo, com o consequente aumento da sua resistência ao 

calor. Este facto não é habitual e não foi de encontro às expectativas do trabalho, em 

que se esperava um desenvolvimento superior por parte dos microrganismos 

A microbiota esporulada (B. cereus, C. perfringens e C. sporogenes) em estudo 

mostrou uma incapacidade considerável de sobreviver neste produto. Provavelmente 

quando ocorreu a pasteurização da morcela a 72°C no centro térmico, os 

microrganismos tinham desencadeado o processo de germinação dos esporos, 

tornando-os particularmente sensíveis. Ainda que a estrutura experimental do presente 

ensaio não permita demonstrar esse fenómeno de forma inequívoca, os resultados 

obtidos e o enquadramento teórico sugerem que no fabrico destes produtos, um 

tratamento térmico em duas fases poderia ser vantajoso para eliminar a microbiota 

esporulada. Um primeiro para activar a germinação dos esporos e um segundo para 

os eliminar numa fase ainda imatura do desenvolvimento da população. A adversidade 
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do meio que a morcela constitui, nomeadamente pela presença de sal e nitrito serão 

responsáveis pelo controlo de sobreviventes a esse processo. 

A microbiota deteriorativa analisada em morcela de arroz da Beira embalada em 

atmosfera modificada AM60:40 em temperatura de refrigeração (4±1 °C) e em condições 

de abuso de temperatura (15±1 °C) demonstrou que à medida que o armazenamento 

progride as BAL tornam-se a microbiota dominante. Enterococcus spp. e 

Staphylococcus coagulase negativa estão também presentes em proporções não 

negligenciáveis. As bactérias Gram negativas analisadas (Enterobacteriaceae e 

Pseudomonas spp.) apresentam uma redução ao longo do armazenamento. Este perfil 

de evolução da microbiota deteriorativa é interessante quer do ponto de vista da 

deterioração detectável sensorialmente, pois a microbiota dominante tem um menor 

potencial para produzir notas sensoriais desagradáveis do que as bactérias Gram 

negativas que desapareceram gradualmente ao longo do processo, quer do ponto de 

vista da segurança sanitária, pois a microbiota dominante tem um elevado potencial 

inibitório sobre microrganismos patogénicos que acidentalmente pudessem contaminar 

o produto. 

A morcela de arroz da Beira é um produto que necessita de um tratamento 

térmico culinário doméstico para o seu consumo, pois o arroz não é completamente 

cozido no processo industrial. Assim, ainda que o processo de fabrico se tenha 

mostrado eficaz na eliminação da microbiota patogénica considerada relevante neste 

produto, o risco que este produto pode representar para o consumidor não se 

configura como elevado, pois há sempre o tratamento térmico doméstico que antecede 

o seu consumo. 

 

O teste de desafio microbiológico realizado para avaliar o comportamento de 

Clostridium perfringens, Bacillus cereus, E. coli O157:H7, Listeria monocytogenes e 

Salmonella spp. realizado com morcelas de arroz de Monchique fatiadas embaladas 

em aerobiose, sob vácuo e em AM60:40 armazenadas a 4±1 °C e em abuso de 

temperatura (15±1 °C), revelou que deve haver uma prudência extrema na 

manipulação deste produto, dado tratar-se de um produto pronto a consumir, 

dispensando tratamento culinário doméstico. 

Observou-se que, a haver uma contaminação posterior ao tratamento térmico, 

ou um tratamento térmico insuficiente que permita a sobrevivência de Listeria 

monocytogenes, o seu desenvolvimento é muito rápido em qualquer das condições 

testadas, nomeadamente a conservação à temperatura de refrigeração. Se a referida 

contaminação acidental ocorrer com qualquer das outras bactérias estudadas, a 

refrigeração correcta é suficiente para não permitir a proliferação, independentemente 
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do tipo de embalagem em que o produto é armazenado. Porém, se ocorre abuso de 

temperatura durante o seu armazenamento, a situação assume uma elevada 

gravidade. Ainda que o ensaio tenha sido conduzido em fatias de morcela, onde os 

acontecimentos podem não ter exactamente o mesmo padrão que em morcelas 

inteiras, os resultados do presente trabalho são indicadores seguros de que estas 

morcelas devem ser refrigeradas a temperatura reduzida (<4°C), e caso não haja 

garantia absoluta de não haver contaminação após tratamento térmico com Listeria 

monocytogenes, a sua vida útil deve ser mais limitado que o prazo de validade 

convencional (máx. 8 dias). Qualquer estratégia empresarial de comercializar este 

produto fatiado, em embalagens de produtos gourmet - do tipo de alguns que se 

encontram no mercado português - deve ser desincentivada caso não haja garantia de 

existirem elevadíssimos padrões de higiene e boas práticas de fabrico na execução 

dessas operações.  

Dadas as suas características intrínsecas, nomeadamente o elevado teor em 

água, a consequente elevada actividade da água e um pH próximo da neutralidade, 

estas morcelas são um excelente suporte para a proliferação microbiana, como se 

depreende da análise de resultados da microbiota deteriorativa destas morcelas. À 

semelhança do observado em morcelas de arroz da Beira, as BAL configuram-se 

como o microrganismo dominante no processo de deterioração, porém, todos os 

microrganismos estudados apresentaram uma tendência crescente ao longo do 

processo de armazenamento, nomeadamente Enterobacteriaceae e Pseudomonas 

spp. cujo impacto nas características sensoriais é reputadamente negativo. O prazo de 

validade no qual este produto é comercializado é aceitável, pelo pode ser prolongado 

para 14 dias, de acordo com os valores de contagens de microrganismos mesófilos 

totais a 30 °C. 

 

Em síntese, os enchidos de sangue escaldados ou cozidos são produtos de 

risco elevado se não forem cumpridos rigorosos critérios de fabrico e armazenamento. 

Os resultados do presente trabalho indicam que se os processos de fabrico forem 

cumpridos, controlando algumas operações - definidas pela indústria como pontos 

críticos de controlo da metodologia HACCP – e se os produtos forem correctamente 

armazenados, nomeadamente respeitando temperaturas reduzidas na refrigeração, 

não representam qualquer risco para a saúde do consumidor. 
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