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RESUMO 

O presente trabalho teve como objectivo avaliar o poder antimicrobiano de emulsões de  três 

óleos essenciais, para a sua possível aplicação em saladas no controlo da flora microbiana 

contaminante. 

 Os óleos essenciais de orégão (Origanum vulgare), salva (Salvia lavandulaefolia) e alecrim 

(Rosmarinus officinalis) foram analisados quanto à sua acção antimicrobiana, pelo método 

de diluição em meio líquido, em relação à Yarrowia lipolytica, Pseudomonas aeruginosa e 

Listeria monocytogenes. Inocularam-se placas por espalhamento para a contagem das 

colónias sobreviventes e avaliou-se a variabilidade das contagens obtidas. 

Constatou-se que a actividade do óleo de Origanum vulgare é eficiente contra a levedura 

Yarrowia lipolytica, correspondendo a sua concentração mínima bactericida a 0.235% (v/v). 

Em contrapartida verificou-se que a bactéria Pseudomonas aeruginosa apresenta uma baixa 

sensibilidade à acção antimicrobiana da maioria dos óleos essenciais testados. Os 

resultados obtidos com Listeria monocytogenes em Rosmarinus officinalis mostraram uma 

concentração mínima bactericida de 3.75% (v/v). 

Os resultados obtidos mostram-se promissores para a aplicação pretendida. 

 

Palavras-chave: antimicrobiano, Listeria, óleo essencial, Pseudomonas, salada, Yarrowia. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work was to evaluate the antimicrobial effect of three essential oils, for its 

possible application on salads to control the contaminant microbial flora. 

Essential oils of oregano (Origanum vulgare), sage (Salvia lavandulaefolia) and rosemary 

(Rosmarinus officinalis) were analyzed to evaluate its antimicrobial action, by the dilution 

method in liquid medium, against Yarrowia lipolytica, Pseudomonas aeruginosa and Listeria 

monocytogenes. Inoculations were done in plates for counting the surviving colonies and the 

variability of the obtained counts  was evaluated. 

The antimicrobial activity of Origanum vulgare oil is effective against Yarrowia lipolytica, 

corresponding its minimum bacterial concentration to 0.235% (v/v). However, it was found 

that Pseudomonas aeruginosa has a low sensitivity to antimicrobial effect of essential oils. 

The results obtained with Listeria monocytogenes with Rosmarinus officinalis showed a 

minimal concentration of  3.75% (v/v). 

The obtained results showed to be promising for the intended application. 

 

Keywords: antimicrobial, essential oil, Listeria, Pseudomonas, salads, Yarrowia. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Vegetables in their natural state are susceptible to spoilage by microorganisms at a rate that 

depends on some intrinsic and extrinsic factors. Consumers are increasingly demanding for 

convenient ready-to-eat vegetables and with fresh like quality, not only because their 

nutritional  reasons but also due to the increasing participation of women in the labor market.  

Food contamination is a enormous public health problem, but it could be controlled by the 

use of natural preservatives, such as essential oils, instead of synthetic ones. Essential oils 

are the odorous, volatile products resulting from the secondary metabolism of herbs, usually 

produced in special cells or group of cells. The essential oil composition can vary due several 

factors such as climate, soil composition, plant organ, age, vegetative cycle stage and 

extraction method. The antimicrobial effect of essential oils is attributed to a small number of 

terpenoid and fenolic compounds like thymol, carvacrol and eugenol. This compounds act 

directly on the cytoplasmic membrane, causing changes in its structure and functions. 

Essential oils have a large antimicrobial spectrum against bacteria,  yeasts and molds. 

However, Gram negative bacteria are less sensitive to the antimicrobial activity of essential 

oils due to the lipopolysaccharide outer membrane of this group, which restricts diffusion of 

hydrophobic compounds.  Essential oil of oregano (Origanum vulgare) is widely used as a 

flavoring component in pizzas, lasagnas and sauces, and can be effective against 

pathogenic bacteria. Sage oil (Salvia lavandulaefolia) is used in food industry, and 

pharmaceutical receipts. Rosemary (Rosmarinus officinalis)  has been used in food as a 

flavoring, antioxidant, antiseptic and preservative to prevent the attack of fungi and other 

microorganisms. 

An emulsion is a colloidal dispersion composed of two immiscible liquids (usually oil in water) 

where one liquid is dispersed in another in the form of small spherical droplets. To improve 

the quality of procedures using essential oils, we use solvents, detergents or emulsifiers 

agents such as Tween 80, in order to facilitate their dispersion on culture medium.  

The aim of this study was to evaluate the antimicrobial effect of three essential oils, already 

referred, against one yeast (Yarrowia lipolytica), one Gram negative bacteria (Pseudomonas 

aeruginosa) and one Gram positive bacteria (Listeria monocytogenes), in order to appreciate 

their possible application on salads to control the microbial flora. In this work the dilution 

method in liquid medium was used, and the antimicrobial activity was determined by counting 

the viable colonies in agar. 
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Yarrowia lipolytica showed the best results since its minimum bactericidal concentration was 

0.235% (v/v) for Origanum vulgare and 6.336% (v/v) for Salvia lavandulaefolia. As the 

minimum inhibitory concentration of Rosmarinus officinalis was already relatively high 

(5.625% (v/v)), its minimum bacterium concentration was only tested until 22.5% (v/v).  

Pseudomonas aeruginosa proved to be the less sensitive microorganism to the antimicrobial 

effect of essential oils. Its minimum inhibitory concentration was too high to be used in salads 

and  it was only checked for  the Origanum vulgare oil, but just to 0.12% (v/v) with no 

antimicrobial effect shown.  

Listeria monocytogenes showed good results with Rosmarinus officinalis oil, and its minimum 

bactericidal concentration was 3.75% (v/v).  Values about 0.051% (v/v) for Origanum vulgare 

showed no antimicrobial effect against this microorganism. 
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1. Introdução 

1.1. Saladas minimamente processadas 

Os vegetais minimamente processados (MP), constituem um grupo de alimentos cuja 

produção e procura tem vindo a aumentar de forma rápida, por razões nutricionais, pois são 

fonte de importantes nutrientes como vitaminas, fibras e glícidos, associadas ao menor 

tempo disponível para a confecção de refeições devido à crescente participação da mulher 

no mercado de trabalho (Cavaco, 2009 e Santos, 2009). 

As saladas MP são submetidas a um processamento mínimo que visa tornar o produto 

pronto para consumo, de modo a proporcionar um produto hortícola muito semelhante ao 

fresco com uma vida útil prolongada, respondendo, deste modo, às necessidades do 

consumidor por um produto mais conveniente, fresco e saudável (Filipe, 2005). 

Este tipo de produto deve ser mantido sob refrigeração, porque embora seja sujeito a 

determinadas operações como selecção, lavagem, descasque e/ou corte, sanificação e 

embalagem, que permitem o seu consumo directo, as mesmas não garantem a sua 

estabilidade (Cavaco, 2009). 

1.1.1. Ecologia microbiana 

Os vegetais são normalmente cultivados no solo, estando por isso em contacto com a terra, 

sendo contaminados por microrganismos nela presentes. Além disso, durante o crescimento,  

colheita e transporte, contactam com insectos, animais e pessoas que são potenciais fontes 

de contaminação (Karagözlü et al., 2011). 

Este tipo de produto possui um conjunto de características que o pode tornar um potencial 

risco para a saúde pública, nomeadamente: 

 Possuem um pH superior a 4.6 

 Apresentam um aw superior a 0.85 

 Não recebem tratamento térmico adequado para inactivar os microrganismos 

responsáveis por toxinfecções, podendo, pela sua persistência ou multiplicação no 

produto, originar um perigo para a saúde sob condições moderadas de abuso de 

temperatura durante o armazenamento e distribuição 

 Não apresentam obstáculos induzidos por factores quer intrínsecos (ex. presença de 

nitritos, quantidade de sais nutritivos) quer extrínsecos (ex.tratamento térmico para o 
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controlo de microrganismos patogénicos) para eliminar ou prevenir a multiplicação de 

microrganismos patogénicos causadores de toxinfecções (Filipe, 2005).  

A maioria dos microrganismos naturalmente presentes nos vegetais são bactérias não 

patogénicas, no entanto, como a maioria destes produtos é cultivado em ambientes naturais, 

fica susceptível à contaminação por patogénicos (Franz et al., 2010). As bactérias 

envolvidas são normalmente espécies de alteração, pectinolíticas, Gram negativas de 

géneros como a Pseudomonas.  No caso de contaminação com patogénicos, como a L. 

monocytogenes, podem perfeitamente crescer em saladas, uma vez que temperaturas 

baixas, como 5ºC, e atmosferas modificadas, aparentam não ter qualquer efeito sobre esta 

bactéria (Adams e Moss, 1995).  

Para prolongar o tempo de vida útil de saladas MP podem ser utilizados muitos dos 

procedimentos clássicos de conservação dos alimentos. Podem utilizar-se métodos como a 

conservação por atmosferas modificadas, conservação por refrigeração e conservação 

química através de aditivos, que incluem acidificantes, antioxidantes, substâncias 

antimicrobianas e outros produtos similares (Filipe, 2005). 

Cada vez mais as pessoas se preocupam com os hábitos alimentares, nomeadamente com 

a presença de substâncias tóxicas. A presença de compostos de cloro residuais, utilizados, 

por exemplo, na água de lavagem dos vegetais, pode ter um nível de toxicidade elevado, 

uma vez que existe uma associação entre a dosagem de cloro e o cancro de estômago 

(Meyer, 1994).  Sendo assim, e para manter seguros os alimentos do ponto de vista 

microbiano, é necessário utilizar outros higienizantes/desinfectantes. Os óleos essenciais 

são um exemplo disso e já são muito utilizados pelas suas propriedades antimicrobianas e 

aromatizantes. Deste modo é possível manter o alimento seguro do ponto de vista 

microbiológico e ao mesmo tempo conferir-lhe determinado aroma.  

2. Óleos essenciais 

Os óleos essenciais (OE’s) são os produtos odoríferos voláteis resultantes do metabolismo 

secundário das plantas aromáticas, normalmente produzidos em células especiais ou em 

grupos de células. Geralmente são encontrados numa região específica da planta como 

folhas ou frutos, mas podem ocorrer em vários órgãos da mesma planta (Oussalah et al., 

2006). Os OE’s são extraídos por processos específicos, como por exemplo destilação (Burt, 

2004), a partir de plantas aromáticas geralmente produzidas em países de clima temperado 

e quente, como países mediterrânicos e tropicais (Bakkali et al., 2008).  



Introdução 

3 
 

Estes produtos podem ser obtidos a partir de diversas fontes como se pode observar no 

Quadro 1. 

Quadro 1 - Fontes de obtenção de óleos essenciais (Fonte: Vieira, 1998) 

Raízes                

Rizomas 

Sementes    

Frutos 

Flores Folhas Bolbos Partes 

lenhosas 

Gengibre Pimenta Rosa Mangerona Cebola Cânfora 

Lírio Noz-moscada Gerândio Orégão Alho Cedro 

 Cravo da Índia Jasmim Tomilho  Pinheiro 

 Coentro Violeta Estragão   

 Aipo Alfazema Louro   

 Funcho  Hortelã   

 Laranja  Mangericão   

 Limão  Alecrim   

 Lima  Segurelha   

 Uva     

Os óleos essenciais são estéreis, livres de matérias estranhas, solúveis em gorduras 

líquidas, emulsionáveis em outros líquidos, estáveis sob boas condições de armazenagem, 

e representam até 98% de poupança em termos de massa e espaço de armazenagem 

(Farrel (1990) citado por Ribeiro, 2007). 

2.1. Composição dos óleos essenciais 

A composição de um OE pode variar devido a vários factores como a composição do solo 

onde é cultivado, do órgão da planta de onde é extraído, da época do ano em que é colhido, 

da idade (Bakkali et al., 2008)  e também do método de extracção que é aplicado (Burt, 

2004). A diferença na composição de óleos essenciais resulta em diferentes respostas na 

actividade antimicrobiana, quando são testados nas mesmas condições (Faleiro et al, 2003). 

Assim sendo, de modo a obter OE’s de composição constante, estes devem ser extraídos 

sob as mesmas condições (Bakkali et al., 2008). 

Os óleos essenciais podem ser constituídos por mais de 60 compostos que se dividem em 

componentes principais, podendo representar mais de 85% do óleo, e em compostos 

presentes em quantidades vestigiais (Burt, 2004). 

A actividade antimicrobiana dos óleos essenciais é atribuída a um pequeno número de 

terpenóides e compostos fenólicos como o timol, carvacrol, eugenol (Figura 1), que na sua 

forma pura  apresentam elevada actividade antimicrobiana (Oussalah, 2006). Os compostos 

que se encontram em quantidades vestigiais também contribuem para a actividade 



Introdução 

4 
 

antimicrobiana do OE, provavelmente por criar sinergismo com os outros compostos (Burt, 

2004). 

   

Figura 1- Fórmula estrutural de alguns componentes de óleos essenciais (Adaptado de Burt, 2004) 

2.2. Actividade antimicrobiana 

Algumas plantas e os seus OE’s, utilizados como agentes aromatizantes são conhecidos por 

possuírem actividade antimicrobiana, constituindo uma potencial alternativa aos 

conservantes sintéticos (Kotzekidou et al., 2008).  

São vários os termos utilizados para definir a actividade antimicrobiana dos OE’s, as suas 

definições encontram-se no Quadro 2. 

Quadro 2 - Termos utilizados para definir a actividade antimicrobiana dos óleos essenciais  
(Fonte: Burt, 2004) 

Termo utilizado Definição, com referência para concentração do óleo essencial 

Concentração mínima 

inibitória (CMI) 

Concentração mínima para manter ou reduzir a viabilidade do inóculo 

(Carson et al, 1995) 

Concentração mínima necessária para inibição do microrganismo em 

estudo após 48h de incubação (Canillac e Mourey, 2001) 

Concentração mínima que inibe visivelmente o crescimento do 

microrganismo em estudo (Delaquis et al, 2002) 

Concentração mínima que reduz significativamente a viabilidade do 

inóculo (>90%) (Cosentino et al, 1999) 

Concentração mínima 

bactericida (CMB) 

Concentração que elimina 99.9% ou mais do inóculo inicial (Cosentino et 

al, 2001) 

Concentração mínima na qual não se observa crescimento após 

subcultura em meio líquido fresco (Onawunmi, 1989) 

Concentração 

bacteriostática 

Concentração mínima à qual a bactéria não cresce em meio líquido mas 

tem a capacidade de crescer quando transferida para placas de agar 

(Smith-Palmer et al, 1998) 

Concentração 

bacteriocida 

Concentração mínima à qual a bactéria não cresce em meio líquido e não 

tem a capacidade de crescer quando transferida para placas com agar 

(Smith-Palmer et al, 1998) 
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Os OE’s têm um largo espectro antimicrobiano contra bactérias, leveduras e fungos 

(Tserennadmid et al., 2011). Certos componentes dos alimentos, como proteínas e gorduras, 

são conhecidos por se ligar e/ou solubilizar compostos fenólicos, reduzindo a actividade 

antimicrobiana dos OE’s. Isto mostra que a actividade antimicrobiana de plantas 

condimentares pode ser menor em sistemas alimentares do que em meios de cultura 

(Barbosa, 2010). 

Pensa-se que altos níveis de gordura/proteínas nos alimentos protegem as bactérias da 

acção dos óleos essenciais. Por exemplo, se o OE se dissolve na fase lipídica do alimento, 

irá haver menor quantidade do mesmo, disponível para agir nas bactérias presentes na fase 

aquosa. Elevados níveis de água e/ou sal facilitam a acção dos OE’s, sendo a actividade 

antimicrobiana destes também beneficiada por uma diminuição na temperatura de 

armazenamento e/ou diminuição do pH do alimento (Burt, 2004), usando o “hurdle effect”. 

Para medir a actividade antimicrobiana dos OE’s pode ser utilizado o método de difusão do 

óleo em agar ou de diluição do óleo em agar ou meio líquido. O primeiro método consiste na 

colocação de um disco de papel, contendo o óleo essencial, numa placa de agar inoculada, 

utilizado como forma de rastreio, quando se estudam vários óleos essenciais, para 

seleccionar o que apresenta melhor actividade antimicrobiana. No caso da diluição do óleo 

em agar ou meio líquido, o resultado pode ser determinado por densidade óptica (D.O), 

enumeração de colónias viáveis em agar e ainda recorrendo ao indicador resazurina 

(Pereira, 2005). 

Para melhorar a qualidade dos procedimentos com OE’s, utilizam-se solventes, detergentes 

ou agentes emulsionantes como por exemplo o Tween 20, Tween 80 e etanol, de modo a 

facilitar a dispersão dos mesmos no meio de cultura. Embora as propriedades físicas e 

químicas desses agentes sejam importantes para ajudar na visualização da actividade 

antimicrobiana dos óleos, é necessário ter em consideração que ao introduzir um agente 

emulsionante, este está sujeito a possíveis interacções com a substância em teste, e pode 

até possuir actividade antimicrobiana (Nascimento et al., 2007). 

2.3. Mecanismos de acção antimicrobiana 

A actividade antimicrobiana dos OE’s é clara, mas os mecanismos de acção antimicrobiana 

ainda não são totalmente compreendidos. É unânime que a maioria dos compostos 

aromáticos e fenólicos exerce os seus efeitos antimicrobianos directamente na membrana 

citoplasmática, provocando alterações na sua estrutura e funções (Barbosa, 2010).  
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A acção dos OE’s sobre os microrganismos é favorecida em ambientes com pH, 

temperatura e níveis de oxigénio baixos. Estudos recentes comprovam que a maioria das 

bactérias Gram positivas é mais susceptível do que as bactérias Gram negativas ao efeito 

inibitório dos OE’s (Canillac e Mourey, 2001 citado por Pereira, 2005), provavelmente pela 

existência de uma membrana externa à parede celular nas bactérias Gram negativas que 

dificulta a difusão de compostos hidrofóbicos através de lipossacáridos (Burt, 2004). 

O efeito antimicrobiano dos OE’s resulta da sinergia de vários mecanismos que ocorrem na 

célula, que se encontram esquematizados na Figura 2. Isto acontece devido à complexidade 

na composição dos OE’s. 

 

Figura 2 - Locais e mecanismos de actuação dos óleos essenciais nas células microbianas        
(Adaptado de Burt, 2004) 

Sendo os OE’s e os seus constituintes hidrofóbicos, a sua penetração nos lípidos que 

compõem a membrana celular da mitocôndria é facilitada. Isto provoca uma desorganização 

da estrutura celular levando a uma maior permeabilidade da célula (Burt, 2004). 

2.4. Aplicação 

Cada vez mais os consumidores preferem produtos naturais e/ou minimamente processados 

com baixos níveis de aditivos químicos, no entanto com um tempo de vida útil prolongado. A 

legislação alimentar restringiu o uso de alguns antimicrobianos sintéticos com base na sua 

possível toxicidade para os consumidores. Assim sendo, o uso de compostos 

antibacterianos naturais, como os OE’s, tem-se mostrado uma alternativa promissora, 

aumentando o interesse nestes compostos, visando a eliminação de microrganismos 

patogénicos devido à resistência que estes têm vindo a desenvolver contra antibióticos 

(Barbosa, 2010, Gachkar et al., 2007 e Souza et al., 2007).  
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Inicialmente os OE’s eram utilizados para fins medicinais, tendo mais tarde desenvolvido o 

seu campo de actividade como ingredientes de substâncias aromatizantes (Carvalho, 2009). 

São aplicados em diversos produtos entre os quais lacticínios, molhos, sobremesas, bebidas 

(Carvalho, 2009) sendo considerados GRAS (Generally Recognized As Safe), no entanto a 

sua utilização é limitada devido ao seu aroma forte, que poderá resultar em alterações 

indesejadas no sabor (Tserennadmid et al., 2011). Os OE’s são utilizados na indústria 

alimentar como agentes naturais para prolongar o tempo de vida útil dos alimentos. Os OE’s 

são geralmente misturas de diversos componentes, alguns deles com efeitos 

antimicrobianos, tais como componentes de orégão, cravo, canela, alho, coentro, alecrim, 

salva (Tajkarimi et al., 2010). Além disso os OE’s e os seus componentes por possuírem 

propriedades antimicrobianas, são utilizados como anti-sépticos em diversos produtos (Rego, 

2008).  

A indústria alimentar, em geral, e a indústria das bebidas, em particular, absorvem um 

volume importante nos OE’s produzidos, mas sendo estes a principal matéria-prima da 

indústria cosmética e de perfumaria, é esta que tem absorvido a maioria da produção dos 

OE’s (Rainho, 2003). 

2.5. Origanum vulgare 

O orégão, Origanum vulgare L., pertence ao grupo de plantas aromáticas espontâneas 

(Vieira, 1998) e à Família das Lamiáceas ou Labiadas (Lamiaceae ou Labiatae) (Ribeiro, 

2007). Deriva do termo grego “Oros ganos” que significa alegria da montanha (Rainho, 

2003).  

O óleo de tempero do orégão é muito utilizado como componente aromático em pizzas, 

lasanhas e molhos, e pode ser efectivo contra bactérias patogénicas, e por vezes 

resistentes a antibióticos. Estudos comprovaram que o OE de orégão possui propriedades 

antioxidantes devido à presença de carvacrol e timol (Kulisic et al., 2004 citado por Ribeiro, 

2007). No Quadro 3 é possível verificar a quantidade, em percentagem, de cada 

componente do OE de Origanum. 

  



Introdução 

8 
 

Quadro 3- Composição (%) do óleo Origanum (Fonte: Lawrence, B. e Shu, C., 1993) 

Composto Origanum 

ϒ – Terpineno 1.3 - 2.3 

p – Cimeno 2.7 - 8.8 

Linalol V* - 0.2 

Terpineno-4-ol 0.4 - 0.7 

α – Terpineol/borneol 0.3 - 0.7 

Timol 1.1 - 7.4 

Carvacrol 62.4 - 82.6 

Hidrocarbonetos 

monoterpeno 

7 - 14 

Hidrocarbonetos 

sesquiterpeno 

2 - 10 

Compostos oxigenados 

 (excluindo fenóis e 

éteres de fenol) 

2 - 6 

Fenóis + ésteres de fenol 70 - 85 

 

O orégão é utilizado em inúmeros produtos alimentares. Conjugado com a pimenta negra é 

um ingrediente comum de saladas e um bom substituto do sal (Kintzios, 2004 citado por 

Ribeiro, 2007). 

2.6. Salvia lavandulaefolia 

A salva, pertence à Família das Lamiáceas (Lamiaceae) [3], e o seu nome deriva da palavra 

“salvar”, uma vez que na Idade Média era utilizada como planta medicinal, com 

propriedades digestivas [4].  É utilizada nas indústrias alimentares, perfumaria e 

preparações farmacêuticas (Pinto et al., 2007). 

A composição (%) do OE de Salvia lavandulaefolia é apresentada no Quadro 4. 

  

* -  Vestígios 
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Quadro 4 - Composição (%) do óleo Salvia lavandulaefolia (Fonte: Lawrence, B. e Shu, C., 1993) 

Composto Salvia lavandulaefolia 

α – Pineno 3.3 - 27.5 

Canfeno 0.9 - 14.0 

β-Pineno 2.3 - 27.5 

Mirceno 0.9 - 15.6 

Limoneno 1.1 - 11.9 

1,8-Cineol 6.4-58.1 

p-Cimeno V* - 2.3 

Cânfora 1.3 - 29.0 

Linalol 0.1 - 0.8 

Acetato de linalilo 0.1 - 0.7 

Acetato de bornilo V* - 4.2 

Terpineno-4-ol 0.1 - 1.7 

β - Cariofileno 0.4 - 4.8 

α – Terpineol/borneol V* - 4.0 

α  - Acetato de terpinilo V* - 9.3 

Hidrocarbonetos monoterpeno 10 – 90 

Hidrocarbonetos sesquiterpeno 1 – 10 

Compostos oxigenados 20 – 80 

 

 

2.7. Rosmarinus officinalis 

O alecrim, Rosmarinus officinalis L., pertence à Família das Lamiáceas (Labiatae) e é 

natural da região mediterrânica (Rego, 2008). Era designado pelos romanos como 

rosmarinus que significa “orvalho do mar” [3]. 

O alecrim tem sido utilizado ao longo do tempo em pratos preparados como aromatizante, 

antioxidante, conservante e antiséptico  para prevenir o ataque de fungos e outros 

microrganismos (Rodrigues et al. (1998) citado por Rego, 2008). 

O Quadro 5 contém a composição (%) dos componentes do OE de Rosmarinus officinalis de 

diferentes origens. 

  

* -  Vestígios 
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Quadro 5 - Composição (%) do óleo Rosmarinus officinalis de diferentes origens                                
(Fonte: Lawrence, B. e Shu, C., 1993) 

Composto Espanha Marrocos Tunísia Jugoslávia Portugal 

α – Pineno 19.1 - 35.8 7.2 - 7.5 8.6 - 11.4 15.6 - 26.5 12.0 - 25.0 

Canfeno 7.0 - 10.0 4.3 - 4.6 2.7 - 4.3 3.2 - 8.2 1.3 - 1.9 

β-Pineno 3.0 - 7.7 4.9 - 5.0 2.7 - 7.7 0.7 - 2.0 1.5 - 3.4 

Mirceno 1.1 - 6.0 0.1 1.1 - 1.3 1.3 - 1.9 19.5 - 52.1 

Limoneno 2.9 - 5.0 1.2 - 1.8 1.9 - 4.8 2.2 - 3.3 2.4 - 10.6 

1,8-Cineol 15.0 - 25.1 41.1 - 43.1 40.1 - 55.1 18.5 - 39.2 4.2 - 5.6 

p-Cimeno 0.4 - 2.4 2.1 - 2.3 1.1 - 1.8 1.8 - 2.0 2.4 - 6.0 

Cânfora 6.6 - 20.7 11.0 - 13.5 6.4 - 14.8 11.6 - 14.3 2.1 - 4.4 

Linalol 0.5 - 2.0 0.7 - 0.9 0.6 - 1.3 0.7 - 1.3 0.4 - 2.0 

Acetato de bornilo 0.4 - 4.2 1.0 - 1.1 0.4 - 1.2 2.4 0.5 - 2.0 

Terpineno-4-ol 0.7 - 2.0 0.5 0.6 - 1.6 0.1 1.8 - 6.8 

β – Cariofileno 1.8 - 4.3 0.5 0.9 - 1.1 2.9 - 3.4 V* 

 α – Terpineol/borneol 2.0 - 5.0 2.9 - 3.2 2.8 - 15.9 2.8 - 6.6 1.3 - 4.1 

Verbenona 0.5 - 6.0 V* V* V* V* - 1.8 

Hidrocarbonetos de 

monoterpeno 

35 - 55 20 - 25 18 - 30 25 – 45 40 – 85 

Hidrocarbonetos de 

sesquiterpeno 

2 - 6 1 - 2 1 - 2 3 – 5 1 – 2 

Compostos oxigenados 40 - 60 75 - 80 70 - 82 70 – 55 15 – 60 

 

3. Emulsões 

Uma emulsão é uma dispersão coloidal formada por dois líquidos imiscíveis (geralmente 

óleo e água) em que um dos líquidos se encontra disperso no outro sob a forma de 

pequenas gotas esféricas com dimensões que variam entre 0.1 e 100 μm (McClements, 

1999).  

As emulsões podem ser classificadas de acordo com a distribuição das duas fases (óleo e 

água). Assim sendo, quando as gotas de óleo estão dispersas na fase aquosa as emulsões 

são designadas de o/a (óleo em água) como é o caso do leite, maionese e molhos para 

salada. Quando as gotas de água estão dispersas em óleo a  emulsão designa-se por a/o 

(água em óleo), como por exemplo a manteiga e margarina. A substância que está contida 

nas gotas é referida como fase dispersa ou interna, por sua vez a substância que  constitui o 

meio envolvente designa-se por fase contínua ou externa. É ainda possível preparar 

* -  Vestígios 
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emulsões múltiplas o/a/o ou a/o/a. Por exemplo, as emulsões a/o/a consistem em moléculas 

de água dispersas em gotas maiores de óleo, que por sua vez estão dispersas numa fase 

aquosa contínua (McClements, 1999 e Nunes, 1998). 

O processo de conversão de dois líquidos imiscíveis numa emulsão ou de redução do 

tamanho das gotas é designado de homogeneização. É possível formar uma emulsão 

homogeneizando óleo e água puros, no entanto as duas fases rapidamente se separam, 

formando um sistema com uma camada de óleo (menos densa) sobre uma camada de água 

(mais densa). Para além deste efeito da diferença de densidades, a força motriz para este 

processo de separação baseia-se no facto do contacto entre as gotas de água e de óleo ser 

energeticamente desvantajoso, o que faz as emulsões serem termodinamicamente instáveis. 

Independentemente da instabilidade termodinâmica das emulsões, estas podem tornar-se 

cineticamente estáveis por períodos de tempo elevados recorrendo à utilização de 

emulsionantes e/ou agentes espessantes (Raymundo, 1999).  

Emulsionantes são moléculas com actividade superficial, que são absorvidas à superfície 

das gotas, e que formam uma membrana que impede as gotas de se aproximarem 

demasiado umas das outras, evitando fenómenos de floculação excessiva ou de 

coalescência. Na indústria alimentar, os emulsionantes mais utilizados são as proteínas, 

tensioactivos de baixa massa molecular e os fosfolípidos (Raymundo, 1999). 

3.1. Mecanismo de instabilidade de emulsões 

O termo estabilidade de uma emulsão descreve a aptidão que esta possui de resistir a 

alterações das suas propriedades ao longo do tempo (Raymundo, 1999). Além disso uma 

emulsão é considerada estável quando o número, distribuição de tamanhos e disposição 

espacial das gotas da fase dispersa se mantém praticamente inalteráveis (Nunes, 1998).   

Existem diversos processos físicos responsáveis pela instabilidade das emulsões 

(McClements, 1999), como se pode observar na Figura 3. 
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Figura 3 – Mecanismos físicos de instabilidade de emulsões (adaptado de McClements, 1999) 

O cremado e a sedimentação são formas de separação gravitacional. No caso do cremado, 

este descreve o movimento ascendente das gotas, uma vez que tem uma densidade menor 

que a do líquido circundante, contrariamente ao que acontece na sedimentação em que se 

dá o movimento descendente das gotas devido à maior densidade relativamente ao líquido 

que as rodeia. A floculação e a coalescência são fenómenos de agregação das gotas. A 

floculação ocorre quando duas ou mais gotas se associam para formar um agregado no qual 

mantêm a sua integridade individual, no entanto, a coalescência é o processo onde duas ou 

mais gotas se fundem para formar uma única gota de maior dimensão. Relativamente à 

inversão de fase, este é o processo onde uma emulsão o/a é convertida numa emulsão a/o 

ou vice-versa (McClements,1999). 

4. Microrganismos Testados 

Uma pesquisa anteriormente realizada a 151 saladas MP (Santos, 2009) demonstrou a 

necessidade de melhorar a sua qualidade microbiana. Nesse pressuposto foi seleccionada 

uma colecção de microrganismos de referência para avaliar o efeito antimicrobiano de OE’s. 

4.1. Yarrowia lipolytica 

4.1.1. Caracterização 

A Yarrowia lipolytica é um microrganismo eucariótico do Reino Fungi, pertence à classe 

Ascomiceta, Subclasse Hemiascomiceta, que originalmente foi designada por Candida 

lipolytica. Com a observação dos ascósporos, foi reclassificada como Endomycopsis 

lipolytica, Sacharomycopsis lipolytica, e posteriormente Yarrowia lipolytica (Martins et al, 

2009 e Bankar et al, 2009).  
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A espécie Y. lipolytica é uma das leveduras “não convencionais” mais estudadas (Coelho et 

al., 2010), este termo foi inicialmente utilizado para diferenciar este grupo das leveduras 

mais frequentemente utilizadas (“convencionais”) e mais estudadas como a Saccharomyces 

cerevisiae e, com algumas restrições, a Schizosaccharomyces pombe (Barth e Gaillardin, 

1997). O nome da espécie advém da sua capacidade de degradar extensivamente n-

parafinas e óleos (Bankar et al., 2009). Esta espécie é considerada não patogénica para 

humanos e animais, provavelmente por ser incapaz de crescer a temperaturas acima de 32-

35ºC, e muitos dos processos baseados neste microrganismo foram reconhecidos como 

GRAS pela Food and Drug Administration (Barth et al., 2003 e Coelho et al., 2010). Esta 

espécie é estritamente aeróbia capaz de produzir importantes metabolitos e de ter uma 

intensa actividade secretora que justifica os esforços para a sua utilização na indústria, na 

biologia molecular e estudos de genética. Este microrganismo, quando cresce em meios 

nutricionalmente limitados, é capaz de produzir ácido cítrico a partir de uma variedade de 

fontes de carbono, tais como açúcares, alcanos, óleos de plantas, etanol. A Y. lipolytica 

desenvolveu mecanismos sofisticados para usar eficientemente substratos hidrofóbicos, e é 

geralmente isolada a partir de habitats que contenham lípidos, como produtos lácteos, 

alguns ambientes contaminados, carne de aves crua, podendo também ser encontrada em 

saladas que contenham carne ou camarões. No entanto, a sua incapacidade de sobreviver 

em condições anaeróbias permite a sua fácil eliminação dos produtos lácteos (Coelho et al., 

2010 e Barth e Gaillardin, 1997). 

 

4.1.2. Levedura oleaginosa 

A acumulação de lípidos depende essencialmente da fisiologia do microrganismo, da 

limitação de nutrientes e das condições ambientais, tais como temperatura e pH, sendo 

também afectada pela produção de metabolitos secundários como o etanol. São poucos os 

microrganismos que se conhecem que são capazes de acumular lípidos em quantidades 

significantes, até porque essa acumulação dá-se quando um elemento do meio se torna 

limitante e a fonte de carbono se encontra em excesso. Os microrganismos capazes de 

armazenar lípidos em quantidades que excedam os 20% da sua biomassa, são designados 

de oleaginosos, por isso, e pela sua capacidade de armazenar quantidades consideráveis 

de lípidos, a Y. lipolytica é considerada uma levedura oleaginosa. No caso deste 

microrganismo, a capacidade de armazenamento de lípidos corresponde, em média, a 40% 

da sua biomassa, no entanto, em condições limitantes de nutrientes, este microrganismo 

pode armazenar quantidades de lípidos que excedam 70% da sua biomassa (Beopoulos et 

al., 2009). As leveduras que vivem em meios onde a principal fonte de carbono é hidrofóbica 

e se encontra dispersa no meio, sob a forma de gotas, possuem um mecanismo que facilita 
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o acesso a este substrato devido à reduzida probabilidade de contacto das gotas de óleo, 

em constante movimento, com os microrganismos. O contacto entre as gotas de óleo e as 

células do microrganismo aparenta ser o mecanismo através do qual a maioria dos 

substratos hidrofóbicos é transportado (Coelho et al., 2010). Na Figura 4 observa-se a 

interacção da Y. lipolytica com substratos hidrofóbicos, onde as gotas de compostos 

hidrofóbicos aderem à superfície das células da levedura (Martins et al., 2009). 

 

 

Figura 4 - Interacção das células de Y. lipolytica durante o crescimento com substratos hidrofóbicos 
(Adaptado de Martins et al., 2009). 

 

4.1.3. Dimorfismo  

Dimorfismo é a capacidade apresentada por diferentes fungos de crescerem como 

leveduras ou sob a forma de micélio, dependendo das condições ambientais (Coelho et al., 

2010).  

A Y. lipolytica foi considerada um modelo adequado para os estudos de dimorfismo em 

leveduras, uma vez que possui um sistema eficiente para a transformação na engenharia 

genética, e é fácil de distinguir as suas formas morfológicas. Pensa-se que o dimorfismo em 

leveduras é um mecanismo de defesa contra condições adversas como a temperatura ou 

alterações nutricionais (Coelho et al., 2010). 

Estirpes selvagens de Y. lipolytica possuem vários tipos de colónias, variando de suave e 

brilhante a muito enrolado e opaco. A morfologia das colónias é determinada tanto pelas 

condições de crescimento (carbono, fontes de carbono e nitrogénio, pH) como pelas 

características  genéticas da estirpe (Barth e Gaillardin, 1997). Este microrganismo é um 

fungo dimorfo natural, que forma células de leveduras, pseudo-hifas e hifas septadas. 

Possui um diâmetro de hifa correspondente a 60-100% da sua fase unicelular. O verdadeiro 

micélio consiste em hifas septadas com cerca de 3-5 μm de largura e vários milímetros de 
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comprimento. As células apicais excedem frequentemente os 100 μm, enquanto os 

segmentos medem 50-70 μm (Coelho et al., 2010). 

4.1.4. Aplicações na Indústria 

Esta levedura por ser capaz de crescer em substratos hidrofóbicos como óleos, alcanos e 

ácidos gordos, oferece perspectivas interessantes em diferentes áreas industriais como na 

área alimentar pela produção de compostos aromáticos, ácidos orgânicos e proteínas, na 

área ambiental devido à degradação de agentes poluentes hidrofóbicos, na área 

farmacêutica e outras pela produção de lipases e óleos unicelulares (Gomes et al., 2005). 

Como referido anteriormente, a Y. lipolytica é capaz de degradar de modo eficiente 

substratos hidrofóbicos como n-alcanos, ácidos gordos, gorduras e óleos, que possuem 

mecanismos metabólicos específicos, para a produção de proteínas provenientes de 

estruturas unicelulares, “single cell oils” (SCO’s), de ácidos orgânicos e lipases (Darvishi et 

al, 2009). 

Um dos principais produtos secretados por esta levedura é a lipase, que está entre as mais 

importantes classes de enzimas industriais, uma vez que pode ser explorada para diversas 

aplicações como detergentes, alimentos, produtos farmacêuticos e indústrias ambientais. As 

lipases têm a capacidade de catalisar diversas reacções de interesse industrial dependentes 

de hidrólise, como a esterificação, interesterificação e transesterificação. Uma aplicação 

promissora da lipase é na produção de biodiesel. (Coelho et al., 2010). 

Outro exemplo de aplicação da Y. lipolytica em indústrias é a produção de aromas. A  

γ-Decalactona é um composto aromático parecido com pêssego conhecido em muitos 

alimentos e bebidas, razão pela qual as indústrias têm grande interessa na sua produção 

biotecnológica. Este composto pode ser produzido biotecnologicamente através da 

biotransformação do ácido racinolénico, que é catalisado por algumas leveduras com 

estatuto GRAS. Uma das leveduras capaz desta biotransformação é a Y. lipolytica (Coelho 

et al., 2010). 

4.2. Pseudomonas aeruginosa 

A espécie Pseudomonas foi pela primeira vez descrita por Migula em 1894 (Peix et al., 

2009), pertencente à Família Pseudomonadaceae, onde se insere a espécie Pseudomonas 

aeruginosa (Sneath, 1984). A palavra Pseudomonas significa “falsa unidade” do latim 

pseudes que significa “falso” e monas que significa “unidade singular”, por sua vez 

aeruginosa é uma palavra latina que significa cobre oxidado (Palleroni, 1984).   
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4.2.1. Caracterização 

A espécie P. aeruginosa é uma bactéria Gram negativa em forma de bastonete (0.5 - 0.8 μm 

x 1.5 - 3.0 μm) que se move através de um único flagelo (Japoni et al., 2009), com catalase 

e oxidase positivas (Palleroni,1984). O seu metabolismo é respiratório e nunca fermentativo, 

é aeróbia , embora seja capaz de crescer em meios com ausência de oxigénio, desde que o 

nitrato esteja presente para funcionar como aceitador final de electrões (Tortora et al., 1992). 

A bactéria P. aeruginosa é não esporulada (Akanji et al., 2011), psicrotrófica e pode crescer 

a temperaturas compreendidas entre os 4ºC e os 42ºC, sendo os 37ºC a sua temperatura 

óptima de crescimento (Palleroni, 1984). 

Esta bactéria é capaz de produzir três tipos de colónias em meio sólido. Forma colónias 

pequenas, rugosas e convexas, colónias grandes, lisas e com o centro elevado 

assemelhando-se a um “ovo frito”, e ainda um terceiro tipo de colónias de aspecto mucoso 

que advém da produção de alginato (Iyer, 2010 e Palleroni, 1984). 

Pelas suas características, P. aeruginosa, é um microrganismo ubíquo, geralmente 

encontrada em hospitais, preferindo os ambientes húmidos, o que explica a sua presença no 

solo e água. Além disso, é resistente a elevadas concentrações de sal, anti-sépticos fracos e 

muitos dos antibióticos usualmente utilizados. (Iyer, 2010 e Hardie et al., 2009). 

4.2.2. Patogenicidade 

A P. aeruginosa é uma bactéria oportunista, que causa infecções hospitalares em pacientes 

imunocomprometidos (como por exemplo indivíduos com Síndrome de Imunodeficiência 

Adquirida (SIDA)), com queimaduras ou que estejam cateterizados (Japoni et al., 2009). 

Esta bactéria entra na corrente sanguínea através de um foco de infecção, como 

queimaduras e feridas (Tortora et al., 1992). 

Este microrganismo é capaz de causar infecções em diversos locais do organismo (Figura 

5), afectando principalmente o tracto urinário, queimaduras, feridas, e pacientes com fibrose 

cística, podendo causar septicemia, abcessos e meningite (Tortora et al., 1992 e Martino et 

al., 2002) 
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.  

Figura 5 - Locais susceptíveis de infecção por P. aeruginosa (adaptado de Fonte 1) 

As infecções causadas por este microrganismo decorrem em três fases distintas, numa 

primeira fase dá-se a adesão da bactéria e colonização, numa segunda fase ocorre a 

invasão local, e por fim ocorre a disseminação sistémica da infecção [2]. 

O tratamento das infecções causadas pela P. aeruginosa é complicado, ocorrendo com 

frequência o agravamento da doença, e por vezes a morte. Isto deve-se ao facto da 

Pseudomonas ser altamente resistente a antibióticos (Martino et al., 2002). 

4.2.3. Resistência a antibióticos 

A P. aeruginosa, por ser resistente a antibióticos e outros agentes antimicrobianos, é um dos 

maiores causadores de infecções hospitalares e de difícil tratamento (Abraham et al., 2009). 

A sua resistência aos antibióticos geralmente advém de uma combinação de factores, como 

o facto de ser intrinsecamente resistente a agentes antimicrobianos devido à baixa 

permeabilidade da sua parede celular, carrega genes que determinam a sua resistência, 

com capacidade para expressar um amplo repertório de mecanismos de resistência, pode 

sofrer mutações em genes cromossómicos reguladores de resistência, o que a torna mais 

resistente, e por fim, pode adquirir genes de resistência adicionais de outros organismos 

através de plasmídeos, bacteriófagos (Lambert, 2002). 

4.3. Listeria monocytogenes 

4.3.1. Caracterização 

Actualmente, o género Listeria inclui seis espécies: Listeria monocytogenes, L. innocua, L. 

welshimeri, L.seeligeri, L. ivanovii e L. grayi (McLauchlin et al., 2004), que apresentam 

determinadas características que as diferenciam , como se pode observar no Quadro 1. 
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Destas seis espécies é a Listeria monocytogenes que apresenta maior perigo para os 

humanos (Donnelly, 2001). 

Quadro 6 - Características gerais das diferentes espécies do género Listeria (Fonte: Donnelly, 2001) 

Características L. monocytogenes L. ivanovii L. seeligeri L. 

innocua 

L. 

welshimeri 

β-hemólise + + + - - 

CAMP      

S. aureus + - + - - 

R.equi - + - - - 

Fermentação de      

Manitol - - - - - 

Xilose - + + - + 

Ramnose + - - ± ± 

Patogenicidade 

em humanos 

Sim Raramente 

(3 casos) 

Raramente 

(1 caso) 

Não Não 

 

A espécie L. monocytogenes foi descrita, por Murray, em 1926, como Bacterium 

monocytogenes, depois de ter causado um surto epizoótico, em 1924, em coelhos e porcos. 

Contudo, o primeiro caso de listeriose humana foi reportado em 1929 (FAO/WHO, 2004a).  

A L. monocytogenes é uma bactéria Gram positiva, em forma de bastonete (0.4μm -0.5μm x 

0.5μm – 2.0μm), não esporulada, anaeróbia facultativa, com catalase positiva e oxidase 

negativa (Adams e Moss, 1995). Esta bactéria é psicrotrófica, tendo a capacidade de 

crescer numa gama de temperatura compreendida entre os 4ºC e 45ºC, sendo a sua 

temperatura óptima de crescimento 37ºC (Seeliger e Jones, 1984). Apresenta mobilidade 

desordenada através de flagelos peritriqueais, quando cultivada a temperaturas entre 20ºC e 

25ºC, mas o mesmo não acontece a 35ºC (Roourt e Buchrieser, 1997 e FAO/WHO, 2004a). 

A temperaturas de refrigeração (abaixo dos 5ºC), o seu crescimento é lento, sendo que a 

sua fase lag passa de 1 para 33 dias e o seu tempo de duplicação de 13 para mais de 133 

horas (Adams e Moss, 1995). A L. monocytogenes é ainda capaz de crescer em meios com 

valores de pH entre 4.4 e 9.4 (FAO/WHO, 2004b), sendo o seu crescimento inibido para 

valores de pH inferiores a 5.5 (Adams e Moss, 1995). Desenvolve-se em meios cuja 

actividade da água é igual ou superior a 0.92 (Anónimo, 2002) e cresce em meios com uma 

concentração salina (NaCl) de 10% (m/v), sendo capaz de sobreviver em meios com 16% 

(m/v) de NaCl a pH 6. As suas colónia, em agar nutritivo,  apresentam uma cor característica 
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azul esverdeada quando observadas com luz oblíqua e uma cor azul acinzentada quando 

observadas a luz directa. (Adams e Moss, 1995 e Schuchat et al., 1991). 

Devido a todas as suas características, a L. monocytogenes consegue crescer em 

condições adversas como ambientes com pH baixo ou com elevadas concentrações salinas 

(Carminati et al., 2004), o que torna este microrganismo ubíquo no ambiente, podendo ser 

isolado a partir do solo, água, material vegetal em decomposição, silagens, esgotos e 

material fecal (Adams e Moss, 1995 e FAO/WHO, 2004b). Pode ainda ser encontrada em 

humanos e em animais domésticos como a ovelha e a cabra (Donnelly, 2001). É, também, 

possível isolar L. monocytogenes  a partir de indústrias de processamento de alimentos, 

especialmente aquelas que possuem ambientes frios e húmidos. Este microrganismo foi 

encontrado em alimentos como leite cru e pasteurizado, queijos (em particular os queijos de 

pasta mole), gelados, vegetais crus, carnes cruas e fermentadas, carne de aves crua e 

cozinhada e marisco cru e fermentado (FAO/WHO, 2004a). 

4.3.2. Listeria monocytogenes nos alimentos 

A L. monocytogenes é um patogénico de origem alimentar presente numa enorme variedade 

de alimentos tanto cozinhados como crus. No caso dos alimentos confeccionados, este 

microrganismo pode desenvolver-se devido a contaminações que ocorram após a sua 

confecção ou devido a um tratamento térmico insuficiente. No caso dos alimentos crus e 

prontos a consumir, como as saladas MP, o crescimento deste microrganismo pode ocorrer, 

uma vez que são alimentos com uma vida de prateleira alargada quando são refrigerados, 

sendo consumidos sem qualquer tratamento térmico. Por ser mais resistente a condições 

ambientais adversas relativamente a outras bactérias não esporuladas, consegue sobreviver 

durante mais tempo. Esta bactéria pode ser encontrada em ambientes de processamento de 

alimentos, particularmente a temperaturas de refrigeração e congelamento durante o 

armazenamento.  (FAO/WHO, 2004b  e Carminati et al., 2004).  

Por todas estas suas características, a L. monocytogenes constitui um perigo para as 

indústrias alimentares (Carminati et al., 2004), especificamente no caso das indústrias de 

produtos de origem vegetal, a contaminação por este microrganismo é feita através dos 

resíduos de terra no calçado e vestuário dos operários e no equipamento de transporte, 

através de fezes de animais que excretam o microrganismo, através de plantas 

contaminadas, bem como de portadores humanos saudáveis, uma vez que a 

L.monocytogenes é capaz de sobreviver nos dedos mesmo após a lavagem de mãos 

(Rocourt e Cossart, 1997). 
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De modo a garantir a segurança do consumidor foram estabelecidos limites legais para a 

detecção de L. monocytogenes em alimentos prontos a consumir, como se pode verificar no 

Quadro 7. 

Quadro 7 - Limites legais da presença de L. monocytogenes em alimentos prontos a consumir  

(adaptado de Santos et al, 2005) 

Microrganismo 

Qualidade Microbiológica (ufc/g quando não indicado) 

 

Satisfatório 

 

Aceitável 

Não 

Satisfatório 

Inaceitável/ 

potencialmente 

perigoso 

L. monocytogenes Ausente em 

25g 

Presente 

em 25g 

<10
2
* 

 

- 

 

≥10
2
 

 *- equacionado caso a caso 

 

4.3.3. Listeriose 

A L. monocytogenes devido à sua ubiquidade, que lhe permite estar presente numa enorme 

variedade de alimentos, contacta muito frequentemente com humanos (Anónimo, 2002), o 

que, no entanto, não significa que essa exposição cause infecção (Donnelly, 2001). Donnelly 

(2001) refere que é estimado que 5% dos humanos saudáveis são portadores de L. 

monocytogenes no seu tracto intestinal. 

Existem diferentes tipos de infecção por Listerioses, tendo em conta o modo como ocorre a 

transmissão da bactéria e os diferentes graus de severidade, como mostra o Quadro 8. O 

período de incubação deste microrganismo varia entre 1 e 90 dias (Adams e Moss, 1995) 
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Quadro 8- Classificação das infecções causadas por Listeria monocytogenes (Adaptado de FAO/WHO, 2004) 

Tipo de Listeriose Modo de transmissão Gravidade 

 

Infecção ocupacional 

Listeriose cutânea primária 

após contacto directo com 

animais infectados 

Geralmente moderada, de 

auto-resolução 

 

 

Infecção neonatal 

Infecção de recém-nascidos 

através da mãe durante o 

parto ou devido a uma 

infecção cruzada no hospital 

de outro recém-nascido 

infectado 

 

Pode ser extremamente 

grave, resultando em 

meningite e morte 

 

 

 

Infecção durante a gravidez 

(pré-natal) 

 

 

Adquirida pelo consumo 

continuado de alimentos 

contaminados 

 

Sintoma moderado de gripe 

ou assintomático na mãe, 

mas complicações graves 

para o bebé em gestação 

incluindo aborto espontâneo, 

morte do feto, nado morto ou 

meningite. A infecção e mais 

frequente no terceiro 

trimestre 

 

 

 

Infecção em adultos 

 

 

Adquirida pelo consumo 

continuado de alimentos 

contaminados 

Assintomática ou sintomas 

moderados, que pode 

progredir para infecções no 

sistema nervoso central, tal 

como meningite. Mais comum 

em indivíduos idosos e 

imunocomprometidos 

 

Infecção por alimentos 

(gastroenterite febril) 

Consumo de alimentos com 

níveis elevados de Listeria 

monocytogenes, >10
7
/g 

Vómitos e diarreia, às vezes 

progride para bacteremia, 

mas geralmente auto resolve-

se 

 

Este microrganismo, sendo oportunista, afecta maioritariamente indivíduos com o sistema 

imunitário comprometido, o que inclui grávidas, recém-nascidos, pessoas idosas, receptores 

de órgãos transplantados, pessoas com doenças crónicas como SIDA e diabetes (Donnelly, 

2001), também conhecido por grupo YOPI (Young, Old, Pregnant e Imunocompromised). A 



Introdução 

22 
 

C
a
s
o
s
  
c
o

n
fi
rm

a
d
o

s
 p

o
r 

1
0

0
 0

0
0
 

h
a
b
it
a
n

te
s
 

incidência de infecção em adultos está, também, relacionada com a idade, uma vez que em 

recém nascidos o seu sistema imunitário não se encontra, ainda, totalmente desenvolvido e 

em idosos diminui com o aumento da idade, ocorrendo nestas faixas etárias o maior número 

de infecções, como se pode observar na Figura 6. A idade média dos adultos infectados é 

superior a 55 anos. Os homens apresentam uma maior susceptibilidade de infecção do que 

as mulheres com idade acima dos 40 anos (Donnelly, 2001 e McLauchlin et al., 2004). A sua 

taxa de mortalidade é de cerca de 20% (Painter e Slutsker, 1997). 

 

Figura 6 – Distribuição por idades de casos notificados confirmados de listeriose humana (EFSA, 2008) 

Segundo o relatório da EFSA e ECDC de 2009, a distribuição etária dos casos de listeriose, 

relativos a esse ano, apresenta-se semelhante ao observado nos anos anteriores. A maior 

taxa de notificação correspondeu à população com idades acima dos 65 anos (1,1 casos por  

100 000 habitantes), o que representa 58,5% de todos os casos relatados.  Apenas 4,2% 

dos casos notificados correspondiam à faixa etária de 0-4 anos, mas a maioria destes casos 

(88,5%) eram crianças (idade < 1). 

A sua prevalência no sistema alimentar, juntamente com a alta taxa de mortalidade da 

listeriose, sugere que a L. monocytogenes representa um perigo para a saúde humana que 

precisa ser controlado (Anónimo, 2002). 

Idade (anos) 
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5. Material e Métodos 

5.1. Óleos essenciais 

Neste trabalho foram utilizados três óleos essenciais: Origanum vulgare, Salvia 

lavanduaeifolia e Rosmarinus officinalis obtidos de Pereira (2005). 

5.2. Estirpes utilizadas 

Para este estudo foi utilizada a levedura Yarrowia lipolytica de referência  ISA 1708, isolada 

a partir de queijo da serra (Carreira, 2000), a bactéria Gram negativa Pseudomonas 

aeruginosa de referência ISA 4204 (Pintado et al, 2010) e Listeria monocytogenes 4b 

referência 11994 National Collection of Type Cultures (NCTC). 

5.3. Meios de cultura 

5.3.1. Meios de cultura utilizados para a Yarrowia lipolytica: 

5.3.1.1. Preparação do meio de Agar “Glucose Yeast Peptone de Wickerham”  

 Para a preparação do meio GYP Agar, adicionaram-se as seguintes quantidades de cada 

componente: 

 5g de Extracto de levedura (Oxoid, Hampshire, UK) 

 5g de Peptona (Biokar Diagnostics, Beauvais, França) 

 20g de Glucose Monohidratada (Copam, Portugal) 

 20g de ágar-ágar (Iberagar, Portugal) 

A estes componentes, pesados numa Balança (PS450/X, RADWAG WAGI Elektroniczne, 

Polónia), foram adicionados 1000mL de água desmineralizada aquecida. Autoclavou-se o 

meio durante 15 minutos a 121ºC e posteriormente arrefeceu-se em banho termostatizado a 

uma temperatura de cerca de 50ºC. Para evitar a contaminação do meio, a distribuição 

deste por caixas de Petri foi realizada numa câmara de fluxo laminar. 

Este meio foi utilizado para a preparação do inóculo e para verificar, por contagem de 

colónias, as concentrações mínimas bactericidas dos óleos, necessárias para impedir o 

crescimento da levedura em estudo. 
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5.3.1.2. Preparação do meio Caldo “Glucose Yeast Peptone de Wickerham”  

Para a preparação do meio GYP Caldo, utilizaram-se as seguintes quantidades de cada 

componente: 

 2,5g de Extracto de levedura (Oxoid, Hampshire, UK) 

 2,5g de Peptona (Biokar Diagnostics, Beauvais, França) 

 10g de Glucose Monohidratada (Copam, Portugal) 

 Adição de Tween 80 (Becton Dickinson and company-Sparks, USA) 

A estes componentes adicionou-se 500mL de água desmineralizada e autoclavou-se 

durante 15 minutos a 121ºC.   

Este meio de cultura foi utilizado para preparação do ensaio, nomeadamente para as 

diluições da emulsão dos óleos em estudo e posterior inoculação com a cultura. 

A adição de Tween 80 foi feita, numa primeira fase de ensaios, conforme Nunes (in press), 

ou seja, uma concentração final de 0.8% (4mL de Tween 80), por cada 500 mL. Nos 

primeiros ensaios testou-se uma concentração máxima correspondente a 4 vezes a CMI, 

obtida por Nunes (in press). Nos ensaios em que a essa concentração não foi suficiente 

para determinar a CMB, foi necessário testar concentrações sucessivamente maiores. Para 

esses valores superiores de concentração em teste, tornou-se necessário aumentar, em 

proporção, a quantidade de detergente, de modo a obter uma boa emulsão. Sendo assim, 

no caso do óleo de Salvia lavandulaefolia, para as diferentes concentrações testadas, neste 

trabalho, utilizaram-se as seguintes quantidades de Tween 80: 

 2.816% (v/v): 

(4CMI) 1.408% (v/v)     4mL Tween 80 

      2.816% (v/v)             x 

Do mesmo modo, para as restantes concentrações obteve-se: 

 4.224% (v/v):12 mL Tween 80 (concentração final de 1.5%) 

 5.632% (v/v) :16 mL Tween 80 (concentração final de 2%) 

 6.336% (v/v): 18mL Tween 80 (concentração final de 2.25%) 

X = 8mL (concentração final de 1%) 
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O Tween 80 funcionou como emulsionante, tendo sido adicionado ao meio de cultura de 

modo a facilitar a difusão do óleo no meio, evitando, assim, a separação de fases (Figura 7) 

devido  à diferença de densidades. 

                                                    

Figura 7 - Emulsão de óleo em meio sem Tween 80 (A) e com Tween 80 (B). 

5.3.2. Meio de cultura utilizados para a P. aeruginosa e L. monocytogenes 

5.3.2.1. Preparação do meio “Triptone Soya Agar – Yeast Extract”  

Para a preparação do meio TSA-YE Agar, pesaram-se as seguintes quantidades de cada 

componente: 

 30g de meio “Tryptone Soy Broth” (TSB) desidratado (Biokar Diagnostics, Beauvais, 

França)  

 6g de extracto de levedura (Oxoid, Hampshire, UK) 

 20g ágar-ágar (Iberagar, Portugal) 

A estas quantidades adicionou-se 1000mL de água desmineralizada aquecida. Em seguida 

autoclavou-se durante 15 minutos a uma temperatura de aproximadamente 121ºC e 

arrefeceu-se, posteriormente, em banho termostatizado a uma temperatura de cerca de 

50ºC. De modo a evitar a sua contaminação, foi distribuído em caixas de Petri numa câmara 

de fluxo laminar horizontal, e deixou-se solidificar. 

5.3.2.2. Preparação do meio  Caldo de “Triptone Soya Agar – Yeast Extract”  

Para a preparação deste meio TSA-YE Caldo, utilizaram-se as seguintes quantidades de 

cada componente  

 15g de TSB desidratado (Biokar Diagnostics, Beauvais, França) 

 3g de extracto de levedura (Oxoid, Hampshire, UK) 

 4mL Tween 80 (Becton Dickinson and company-Sparks, USA) 

A estas quantidades adicionou-se 500mL de água desmineralizada. 
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O meio de cultura contendo Tween80 será referenciado, ao longo de todo o trabalho, como 

meio líquido. 

5.4. Determinação da concentração mínima bactericida dos óleos essenciais 

5.4.1. Preparação da suspensão de células do inóculo 

Numa primeira fase fez-se crescer a cultura em caixas de Petri com meio GYP sólido, no 

caso da Y. lipolytica, e caixas de Petri com meio TSA sólido no caso da P. aeruginosa e L. 

monocytogenes. Após 48 horas de crescimento a 25ºC, no caso da Y. lipolytica e 24 horas a 

37ºC, no caso da P. aeruginosa e da L. monocytogenes, do inóculo em placa, foi-se 

retirando cultura com o auxílio de uma ansa, sendo a mesma adicionada a um balão de 

Erlenmeyer contendo 20mL de solução de Ringer, até atingir, por tentativas, uma leitura de 

absorvância, num espectofotómetro (Spectronic 20D, Milton Roy Company, Ivyland), a 

600nm (Nunes, in press) de aproximadamente 0.193  no caso da Y. lipolytica, 0.045 no caso 

da P. aeruginosa e 0.067 no caso da L. monocytogenes que, de acordo com as curvas  de 

calibração de Nunes (in press), correspondem a uma concentração de cerca de  5x105 

células/mL. 

A suspensão de células constitui 5% do volume total (Nunes, in press), neste caso o volume 

total foi de 20 mL, pelo que continha 1mL de suspensão. 

5.4.2. Preparação da solução stock de óleo essencial 

Para cada OE foi preparada uma solução stock (Lourenço, 2005), cuja concentração, numa 

primeira fase de ensaios, foi quatro vezes a CMI a partir da qual foram feitas três diluições, 

de modo a obter uma concentração decrescente de OE e observar como evoluiu o 

crescimento do microrganismo em estudo. Essa solução stock era apenas  constituída por 

meio de cultura líquido e OE. Os valores das CMI’s %(v/v) usadas estão de acordo com os 

resultados de Nunes (in press). 

5.4.2.1. Yarrowia  lipolytica 

Origanum vulgare: 

No caso do Origanum vulgare, sendo o valor da sua CMI de 0.176: 

4xCMI= 4x0.176= 0.704% 
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Tendo em conta que este valor corresponde a 100mL, e que a solução stock utilizada foi de 

60mL: 

100mL           0.704m 

60mL             x 

Para saber qual o volume de meio líquido (com Tween 80 incorporado) a utilizar, retirou-se 

este volume de óleo ao volume total da solução stock para que a concentração final seja a 

pretendida no ensaio, logo: 

60 - 0.4224 = 59.6mL de meio líquido 

Neste ensaio, retirou-se cerca de 5mL da suspensão de células para um tubo de 

espectofotómetro e mediu-se o valor da absorvância, que neste caso correspondeu a 0.2. 

Salvia lavandulaefolia: 

No caso do óleo Salvia lavandulaefolia, com uma CMI de 0.352: 

4xCMI= 4x0.352= 1.408% 

Para calcular o volume correspondente aos 60mL da solução stock efectuou-se o seguinte 

cálculo: 

100mL           1.408mL 

60mL             x 

O volume de meio líquido correspondente a estas condições foi calculado da seguinte forma: 

 

Para  a leitura da absorvância da suspensão de células, procedeu-se do mesmo modo que 

para o Origanum vulgare, obtendo-se um valor de 0.195.  

Fizemos do mesmo modo, para as restantes concentrações de óleo e obtivemos os 

seguintes volumes e absorvâncias: 

  

X= 0.4224 mL = 422.4 μL de óleo 

X= 0.8448 mL = 844.8 μL de óleo 

60 - 0.8448 = 59.2mL 
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Tabela 1 - Volumes de óleo (Salvia lavandulaefolia) e meio para as diferentes CMI’s da Y. lipolytica e 
respectivos valores da absorvância. 

 

Rosmarinus officinalis: 

O valor da CMI no caso do Rosmarinus officinalis é de 5.625, portanto: 

4xCMI= 4x5.625= 22.5% 

Para calcular o volume de óleo que foi necessário colocar na solução stock: 

100mL           22.5mL 

60mL             x 

     Sendo assim, o volume de meio líquido calculou-se através da seguinte diferença: 

 

Para os três OE’s referidos anteriormente, os volumes de óleo e meio líquido foram 

colocados num balão de Erlenmeyer. Para agitar esta emulsão foi necessário colocar uma 

barra magnética, previamente esterilizada, e posteriormente o balão foi colocado num 

agitador magnético (Heating Magnetic Stirrer FB15001, Fisher Scientific, Alemanha) durante 

cerca de 15 minutos à velocidade 6 (Figura 8). 

                                 

Figura 8 - Agitação da solução stock no agitador magnético 

Concentração (% v/v) Volume de óleo (mL) Volume de meio (mL) Absorvância 

8 CMI = 2.816 1.69 58.31 0.191 

12 CMI = 4.224 2.534 57.47 0.195 

16 CMI = 5.632 3.379 56.621 0.189 

18 CMI = 6.336 3.802 56.198 0.189 

x = 13.5mL de óleo 

60 - 13.5 = 46.5mL 
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5.4.2.2. Pseudomonas aeruginosa 

Relativamente ao óleo de Origanum vulgare, como o volume de óleo correspondente à CMI 

inicial (Nunes, in press) era muito baixo, 0.0006mL, e para diminuir o erro de pipetagem nos 

resultados, foi necessário adaptar outra metodologia de cálculo para preparar o meio. Sendo 

assim: 

Sendo o valor da CMI = 0.0006% 

Para 4 CMI temos: 

4 CMI = 0.0024% 

100mL                0.0024mL 

60mL                 x 

Como se pode verificar o volume ainda é demasiado pequeno, o que resultaria num erro 

significativo, tendo em conta a quantidade residual de óleo que permanece na micro pipeta 

após a pipetagem do volume. Deste modo, para obter uma quantidade aceitável de óleo 

multiplicou-se por 100 o volume obtido: 

 

 

Para evitar um desperdício tão grande de reagentes, utilizou-se metade destes valores: 

144 μL de óleo em 60mL de solução stock              72 μL de óleo em 30mL de solução stock 

De modo a obter a concentração pretendida, correspondente a 4CMI, foi necessário fazer 

uma diluição 1/100 (equivalente a 0.5/50). Assim sendo, num balão de Erlenmeyer de 

100mL adicionaram-se 72 μL de óleo a 29.928mL de meio (obtido pela subtracção do 

volume de óleo ao volume total). Em seguida agitou-se a emulsão com uma barra 

previamente esterilizada, num agitador magnético (Heating Magnetic Stirrer FB15001, Fisher 

Scientific, Alemanha) durante cerca de 15 minutos à velocidade 6. Procedeu-se à diluição 

1/100, retirando 500 μL da primeira emulsão e colocando em 49,5mL de meio (Figura 9) e 

agitando, igualmente com um novo magneto, esterilizado, durante 10 minutos à velocidade 6. 

 

 

X = 0.00144mL = 1.44 μL de óleo 

1.44 μL x 100 = 144 μL óleo 

(em 60mL  de solução stock) 
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Figura 9 - Preparação da solução stock para o óleo de Origanum vulgare, para 4CMI, de P. aeruginosa. 

Para a medição da absorvância, procedeu-se do mesmo modo que anteriormente e obteve-

se um valor de 0.043. 

Utilizou-se o mesmo método para as restantes CMI’s, obtendo-se os seguintes volumes e 

absorvâncias: 

Tabela 2 - Volumes de óleo e meio para as diferentes CMI's de P. aeruginosa e respectivos valores de 
absorvância. 

Concentração 

(% v/v) 

Volume de óleo (mL) Volume de meio (mL) Absorvância 

0.0072 0.216 29.784 0.039 

0.0132 0.396 29.604 0.050 

0.0132 0.576 29.424 0.051 

0.0312 0.936 29.064 0.045 

0.372 1.116 28.884 0.045 

0.0492 1.476 28.524 0.048 

0.072* 2.160 27.84 0.042 

0.0936* 2.808 27.192 0.047 

0.102 3.06 26.94 0.044 

0.12* 3.6 26.4 0.049 

 

 

5.4.2.3. Listeria monocytogenes 

Origanum vulgare 

Neste caso, o método utilizado foi o mesmo da P. aeruginosa, uma vez que o volume da 

CMI é demasiadamente pequeno (0.0003mL). Sendo assim os volumes de OE e de meio 

foram: 

  

1/100 

72μL de óleo 

29.928mL de meio 

500μL 

49.5mL de meio 

* Foi necessário um maior volume de suspensão de células, pelo que foi preparado um volume de 

40 mL  
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Para 4CMI: 

4CMI = 0.0012% 

100mL              0.0012mL 

 60mL              x  

 

0.72 μL (x100) = 720 μL em 60mL                 360 μL em 30mL 

Volume de meio = 29.64mL 

             

Figura 10 - Preparação da solução stock para o óleo de Origanum vulgare, para 4 CMI,  de L. 
monocytogenes. 

 

Do mesmo modo, para as restantes CMI’s obteve-se: 

Tabela 3 - Valores dos volumes de óleo e meio para as diferentes CMI's de Origanum vulgare da L. 

monocytogenes 

Concentração   

(% v/v) 

Volume de óleo 

(mL) 

Volume de meio 

(mL) 

Absorvância 

0.0036 0.108 29.892 0.067 

0.0096 0.288 29.7120 0.069 

0.0138 0.414 29.586 0.063 

0.0228* 0.684 29.316 0.065 

0.033* 0.99 29.01 0.065 

0.0444* 0.2664 26.668 0.067 

0.051* 1.530 28.56 0.070 

 

 

 

  

X = 0.00072mL = 0.72 μL de óleo 

* Foi necessário um maior volume de suspensão de células, pelo que foi preparado  um volume de 

40 mL 
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(A) (B) 

Rosmarinus officinalis 

Relativamente a este óleo, o valor da CMI corresponde a 2.813% (v/v) logo obtiveram-se os 

seguintes volumes de óleo e meio: 

4CMI = 11.252% 

Volume de óleo: 6.751 mL 

Por apresentar uma quantidade considerável de óleo, facilmente pipetável, utilizou-se o 

método inicial, sem diluições. Assim sendo: 

Volume de meio: 53.249 mL 

Para uma melhor emulsão do óleo no meio, foi necessário  aumentar em proporção a 

quantidade de Tween 80 como realizado anteriormente. Neste caso, utilizou-se 9.6 mL deste 

detergente. 

5.4.3.  Preparação do Ensaio 

Segundo Cosentino et al. (1999), para cada ensaio foi preparado um controlo não inoculado, 

que foi chamado de ensaio negativo  e que apenas era constituído por meio e óleo (Figura 

11(A)), o que permitiu verificar a esterilidade do meio. Do mesmo modo preparou-se outro 

tubo que foi chamado de controlo positivo (Figura 11(B)), que para além de meio continha, 

suspensão de células, permitindo, deste modo, garantir que o Tween 80 não inibia o 

crescimento do microrganismo testado. 

 

                                                                           

Figura 11 – Constituição dos ensaios negativo (A) e positivo (B). 

Nos restantes tubos foram feitas diluições sucessivas partindo do tubo com a maior 

concentração de óleo de cada ensaio. O primeiro tubo (concentração máxima) apenas 

continha solução stock (29mL), uma vez que as diluições começaram a partir deste, os 

restantes tubos continham 20mL de meio líquido. Foi necessário agitar cada tubo num 

vórtex (REAX top, Heidolph, Alemanha) após cada diluição, de modo a homogeneizar 

20mL solução 

stock 

 

19mL meio líquido + 1mL 

de suspensão de células 
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4CMI 

correctamente a emulsão (agitou-se durante cerca de 10 segundos à velocidade 5). No final 

das diluições retirou-se 10mL do tubo com menor concentração (para poder perfazer os 

20mL finais), como ilustrado na Figura 12, e retirou-se também 1mL a cada tubo, partindo da 

segunda maior concentração.  

 

        

                   

                                                          

              Solução stock                            20mL meio líquido 

Figura 12 – Preparação do ensaio para as diferentes CMI’s e óleos essenciais para Y. lipolytica. 

Posto isto, foi adicionado, 1mL da suspensão de células, em cada tubo, com excepção do 

ensaio negativo. O procedimento foi o mesmo para as diferentes baterias de concentrações, 

para os diferentes microrganismos. 

O próximo passo foi incubar os tubos a 25ºC/48h (Tristezza, M. et al., 2010) no caso da 

levedura, e a 37ºC/24h no caso das bactérias (Nunes, in Press). 

Após 48h e seguindo o método de Cosentino et al. (1999), o conteúdo de cada tubo foi 

inoculado em placas contendo meio GYP/Wickerham no caso da levedura, e em placas 

contendo meio TSA-YE no caso das bactérias. Para poder contabilizar o número de 

unidades formadoras de colónias (UFC’s), optou-se por aplicar a técnica de espalhamento 

de 100μL, em superfície, em triplicado, a partir dos tubos que correspondem a cada valor da 

CMI dos OE’s ensaiados. Cada caixa de petri foi colocada em estufa, com o mesmo binómio 

tempo/temperatura que os tubos, dependendo da estirpe em estudo, como referido 

anteriormente. Após a incubação procedeu-se à observação e contagem das placas através 

de um contador de colónias (P Selecta, Digital S. Colony Counter, Espanha) e registou-se os 

resultados. 

1/3 1/1 1/3 1/3 

29mL  10mL  10mL  10mL  10mL  

Rejeita-se 

 



Material e Métodos 

34 
 

5.5. Análise dos resultados 

Os resultados foram tratados utilizando o programa Microsoft Office Excel 2007 para obter 

as tabelas com as médias das observações e os desvios padrão, e o programa OriginPro 8 

para a elaboração dos respectivos gráficos. 
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6. Resultados e Discussão 

6.1. Determinação da actividade antimicrobiana 

Na determinação da actividade antimicrobiana dos óleos essenciais notou-se, como 

esperado, uma diferença no tipo de resposta dos microrganismos aos diferentes óleos, que 

se deve à diferente composição de cada um deles. 

Durante a realização deste trabalho, constatou-se a importância da utilização do tensioactivo 

Tween 80 no meio de cultura. Nos ensaios com quantidade insuficiente de detergente 

verificou-se a separação das duas fases (água e óleo), mas nesses casos, ao colocar o 

detergente em proporção adequada à concentração foi possível verificar a formação de uma 

emulsão.  

A comparação de resultados foi dificultada pelo facto de os OE’s utilizados apresentarem 

resultados diferentes da bibliografia utilizada, bem como diferente metodologia adoptada. 

Além disso, como referido anteriormente, a actividade antimicrobiana dos OE’s está 

dependente, da sua composição, que varia consoante o local, natureza e modo de colheita 

da planta, método de extracção, entre outros (Cosentino et al. 1999, Faleiro et al. 2003).  

Nos resultados, consideraram-se incontáveis as placas com mais de 400 UFC/100 μL. 

6.2. Yarrowia lipolytica 

6.2.1. Origanum vulgare 

Os valores detalhados das contagens das placas, são apresentados na Tabela 1.1 do Anexo 

1. 

No Gráfico 1 é possível  verificar que nas concentrações iniciais de óleo (0.026 e 0.078% 

(v/v)), as placas se apresentavam incontáveis (linha tracejada), tendo sido detectada a CMB 

na concentração seguinte, que corresponde a 0.235%(v/v). 
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Gráfico 1- Média das observações do crescimento em placa da espécie Y. lipolytica em Origanum vulgare  

6.2.2. Salvia lavandulaefolia 

Relativamente a este óleo essencial, é possível verificar, através do Gráfico 2, que se 

obtiveram placas incontáveis até uma concentração de óleo de 0.469%(v/v) (tracejado), 

observando-se um decréscimo no número médio de UFC’s (pontos vermelhos) até à 

concentração de 6.336% (v/v), que corresponde à CMB do óleo de Salvia lavandulaefolia 

para a espécie Y. lipolytica. Os valores detalhados das contagens, nas várias observações, 

podem ser consultados na Tabela 1.2 do Anexo 1. 

 

Gráfico 2 - Média das observações do crescimento em placa da espécie Y. lipolytica em Salvia 
lavandulifolia, e respectiva dispersão. 

Ainda analisando Gráfico 2, verificamos a preto, o intervalo de dispersão dos dados, obtidos 

em relação à média das observações, adicionando e subtraindo à media o desvio padrão 
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(Tabela 1.3 do Anexo 1), para obter o limite superior e inferior respectivamente. Verifica-se 

que o conjunto de dados que se encontra menos disperso corresponde à concentração 

5.632%(v/v),  em oposição às observações de 0.627%(v/v), que correspondem ao conjunto 

de contagens menos rigorosas. 

6.2.3. Rosmarinus officinalis 

Em relação ao óleo de Rosmarinus officinalis, partiu-se de uma CMI relativamente elevada, 

o que tornou necessário o aumento da quantidade de Tween 80 em proporção, de modo a 

que se conseguisse obter uma boa emulsão. Neste caso, observou-se um decréscimo muito 

lento na quantidade de leveduras à medida que aumentava a concentração de óleo (Gráfico 

3). Na concentração 22.5%(v/v) obteve-se uma média de aproximadamente 274 UFC/100 

μL (conforme Tabela 1.4, Anexo 1). 

 

Gráfico 3 - Média das observações do crescimento em placa da espécie Y. lipolytica em Rosmarinus 
officinalis, e respectivos desvios padrões. 

A partir do Gráfico 3 e através do valor dos desvios padrão (Tabela 1.5 do Anexo 1) é ainda 

possível concluir que as observações correspondentes à concentração  7.5%(v/v) foram as 

menos rigorosas. 

Ainda relativamente a este OE, pela distribuição dos pontos, tornou-se possível ajustar uma 

recta de regressão linear simples de modo a estimar qual seria a CMB neste caso. Assim 

sendo, e como a morte de uma população é geralmente exponencial ou logarítmica, fez-se 

um novo gráfico com o logaritmo das contagens das UFC’s. Ajustando uma recta obteve-se 

o Gráfico 4, que, como se pode verificar, apresenta um óptimo coeficiente de regressão, 

cerca de 0.99. 

 
 

> 
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Gráfico 4 – Ajustamento de uma recta de regressão linear simples à evolução da actividade 
antimicrobiana do Rosmarinus Officinalis em Y. lipolytica e respectivos dados. 

Sabendo que a CMB corresponde a um Y = 0, recorrendo à recta da regressão linear 

simples, e aos dados fornecidos  no gráfico (valores de a e b), estimou-se uma 

CMB=388%(v/v).  Como se verifica, pelo cálculo, seria um valor extremamente elevado, não 

sendo possível a sua aplicação na prática. 

6.3. Pseudomonas aeruginosa 

6.3.1. Origanum vulgare 

Relativamente a este óleo, uma vez que a quantidade existente do mesmo não foi suficiente 

para terminar a realização dos ensaios, testou-se até a uma concentração de 0.12%(v/v), a 

qual não apresentou qualquer sinal de inibição. Como se pode verificar através da Figura 13, 

as placas não apresentavam ainda colónias individualizadas, mas sim uma camada 

compacta de bactérias que cobria toda a superfície do meio de cultura. 

                

Figura 13 - Aspecto da placa 0.12% (v/v) (A) do óleo Origanum vulgare para a P. aeruginosa, em 
comparação com o ensaio negativo (B). 

A B 

Concentração (%v/v) 
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6.3.2. Salvia lavandulaefolia e Rosmarinus officinalis 

No caso destes dois óleos essenciais, a CMI era demasiadamente elevada, 11.25% (v/v), no 

caso do óleo de Salvia lavandulaefolia, e 45% (v/v) no caso do Rosmarinus officinalis. Estes 

valores mostram-se não viáveis na prática, uma vez que se pretende utilizar emulsões dos 

mesmos para a desinfecção de saladas, e o uso destes compostos é limitado por questões 

organolépticas (Oussalah et al., 2007), pois são compostos com um aroma extremamente 

acentuado. Por este motivo não se procedeu à determinação das suas CMB’s.  

6.4. Listeria monocytogenes 

6.4.1. Origanum vulgare 

Relativamente a este óleo, a quantidade existente não foi suficiente para finalizar os ensaios 

e chegar a uma CMB conclusiva, no entanto os testes foram realizados até uma 

concentração de 0.051%(v/v), a qual não apresentou quaisquer sinais de inibição, sendo 

todas as placas incontáveis. Como se pode verificar na Figura 14, na placa correspondente 

a esta concentração, as placas apresentam crescimento coalescente. 

 

Figura 14 - Aspecto da placa 0.051% (v/v) (A) do óleo Origanum vulgare para a L. monocytogenes, em 
comparação com o ensaio negativo (B). 

     

6.4.2. Salvia lavandulaefolia 

Não foi possível testar o poder antimicrobiano deste OE, uma vez que a quantidade 

disponível não foi suficiente para todos os ensaios, e a obtenção de novo óleo não se 

justificaria, pela impossibilidade de obter o mesmo lote. 

6.4.3. Rosmarinus officinalis 

No que diz respeito a este OE,  para esta espécie, apresentou bons resultados, como se 

pode verificar pelo Gráfico 5. Os valores detalhados das contagens encontram-se expressos 

na Tabela 2.1 do Anexo 2. 

A B 
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Gráfico 5 – Resultados contáveis das placas de Rosmarinus officinalis para a L. monocytogenes e 
respectiva dispersão dos dados (a preto). 

Neste caso a concentração 0.42%(v/v) apresentou placas incontáveis, no entanto, na 

concentração 1.25%(v/v) a média das observações foi de 4 UFC/100 μL (Gráfico 5). O valor 

da CMB para este caso corresponde à concentração 3.75%(v/v) para o óleo de Rosmarinus 

officinalis. Na Figura 15 pode observar-se a evolução da acção antimicrobiana deste óleo. 

 

Figura 15 - Evolução da acção  antimicrobiana do óleo de Rosmarinus officinalis em L. monocytogenes. 
A – 0.42%(v/v) (incontável); B – 1.25%(v/v) (3, 4 e 5 UFC’s); C – 3.75%(v/v) (sem crescimento). 

Analisando ainda o Gráfico 5, pode concluir-se através da medida de variabilidade de dados, 

que as contagens de colónias sobreviventes correspondentes à concentração 1.25%(v/v) 

foram as mais rigorosas, sendo o seu desvio padrão igual a 1 (verificar Tabela 2.2 do Anexo 

2).

A B C 

Concentração (%v/v) 
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7. Conclusões 

O presente trabalho teve como objectivo a determinação de concentrações mínimas 

bactericidas de óleos essenciais de Origanum vulgare, Salvia lavandulaefolia e Rosmarinus 

officinalis contra Yarrowia lipolytica, Pseudomonas aeruginosa e Rosmarinus officinalis. 

Pelo exposto, relativamente ao Origanum vulgare, este mostrou-se muito eficaz contra a Y. 

lipolytica, correspondendo a sua CMB  a  0.235% (v/v). Relativamente às restantes estirpes, 

apenas se pode concluir que para uma concentração de 0.12% (v/v) no caso P. aeruginosa, 

e 0.051% (v/v) no caso da L. monocytogenes, não apresenta efeito bactericida. Embora não 

tenha sido determinada a CMB para estes microrganismos, é de referir que até às 

concentrações usadas os valores foram baixos, pelo que o óleo de Origanum vulgare pode 

ser igualmente eficaz nestes casos. Posto isto, e tendo em conta que este óleo é composto 

por carvacrol e timol, a sua eficácia vai de encontro ao que diz Burt, 2004, que refere que a 

grande actividade antimicrobiana é devida ao elevado número em compostos fenólicos 

derivados, como é o caso do carvacrol e do timol. 

No caso da Salvia lavandulaefolia o mesma não se mostrou viável em termos práticos para 

a P. aeruginosa e L. monocytogenes por já apresentarem uma CMI demasiadamente 

elevada. Relativamente à Y. lipolytica o crescimento microbiano apresentou um decréscimo 

equilibrado até à CMB de valor igual a 6.336%, que é já um valor maior que os obtidos com 

o Origanum vulgare. Este facto aponta para uma menor eficiência deste óleo relativamente 

ao tratado anteriormente, o que poderá resultar da sua pobre composição em compostos 

terpénicos e fenólicos, que conferem a actividade antimicrobiana aos óleos essenciais como 

refere Oussalah et al. (2006). 

Relativamente ao Rosmarinus officinalis, este não se mostrou um bom agente 

antimicrobiano na maioria das estirpes utilizadas. No caso da Y. lipolytica foi apenas 

realizado um ensaio pois a concentração em teste já era demasiadamente elevada, 22.5% 

(v/v),  e as placas apresentavam crescimento. No que diz respeito a L. monocytogenes a 

CMB correspondeu a 3.75% (v/v) que é um valor relativamente próximo da CMI, o que se 

confirma comparando com os resultados de Rožman  e  Jeršek (2009), que pelos seus 

ensaios verificaram que os extractos de Rosmarinus têm um bom resultado com estirpes de 

Listeria. Uma vez que esta planta é abundante em Portugal e em toda a área mediterrânica, 

seria interessante explorá-la melhor. 

Pelo facto de apenas ter sido testado um óleo na P. aeruginosa, uma vez que os valores das 

CMI’s dos vários óleos já eram demasiado elevadas, conclui-se que esta bactéria não é 



Conclusões 
 

42 
 

inibida pela presença de OE’s, o que se deve ao facto de ser Gram negativa e devido aos 

lipopolissacarídeos presentes na membrana externa,  poderem limitar a difusão dos 

compostos hidrofóbicos presentes, como refere Tajkarimi et al. (2010). 

As estirpes que apresentavam elevada CMI inicial de determinado óleo, nos resultados de 

Nunes (in press), não foram testadas uma vez que Smith-Palmer et al. (1998), dizem que 

em alimentos, devido à inactivação provocada pelos seus constituintes proteicos, é 

necessária uma maior concentração de óleo do que num meio de cultura. Como referido 

anteriormente, devido às alterações organolépticas que provoca, não seria possível a sua 

aplicação em concentrações suficientemente elevadas para causar a morte bacteriana. No 

entanto os vegetais pelo seu baixo teor em gordura podem facilitar a acção dos óleos 

essenciais. 

Os óleos mais promissores são o de orégão, relativamente à Y. lipolytica, e o de alecrim, 

relativamente à L. monocytogenes. No entanto, para a P. aeruginosa, até às concentrações  

testadas, não produziu efeito.  

A P. aeruginosa não foi isolada dos vegetais frescos, como se pode ver no estudo de Santos 

(2009),no entanto esta espécie pertence ao grupo das bactérias Gram negativas, que 

possuem uma incidência de cerca de 90% nos vegetais crus, pelo que é importante 

desenvolver um método que seja eficaz na sua inibição. 
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8. Perspectivas de Trabalho Futuro 

O tema estudado neste trabalho não se esgota com a conclusão do mesmo, uma vez que 

ficaram por apurar alguns resultados,  e porque outros apenas não se mostravam viáveis. 

Deste modo, considera-se interessante continuar com o estudo no sentido de encontrar uma 

solução para os óleos com elevadas concentrações e para determinar a CMB dos óleos que 

se esgotaram. 

Nesse sentido considera-se de interesse, no caso dos óleos em que não se determinou a 

CMB continuar o estudo a partir da última concentração testada, mas fazendo os ensaios no 

sentido oposto, em vez de determinar a CMB de modo crescente, sugere-se que se inicie 

numa CMB maior e que se vá diminuindo, já que para os valores testados ainda não se 

detectaram colónia individualizadas. Relativamente aos óleos essenciais com CMI’s muito 

elevadas, uma solução interessante seria a combinação de óleos essenciais entre si ou com 

outros agentes antimicrobianos, explorando sinergismos, que minimizassem as excessivas 

alterações organolépticas, principalmente o aroma. Esses sinergismos, em especial a 

combinação de óleos com outros agentes antimicrobianos seriam interessantes analisar 

para o caso da P. aeruginosa, uma vez que esta bactéria produz polissacarídeos extra 

celulares, o que pode ter originado os resultados que encontrámos neste trabalho. Os 

nossos resultados sugerem que o uso conjunto do óleo de Origanum vulgare e Rosmarinus 

officinalis se mostra muito promissor. 
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Anexo 1 – Tabelas correspondentes aos resultados das contagens com Y. lipolytica e 

respectivas médias e desvios padrão, para os diferentes óleos. 

Tabela 1.1 – Resultados das contagens das placas do ensaio com Origanum vulgare 

Concentração 
(%v/v) UFC/100 μL 

0.026 Incontável 

0.078 Incontável 

0.235 0 

0.704 0 

 

Tabela 1.2 – Resultados das contagens das placas do ensaio com óleo essencial de Salvia 

lavandulaefolia 

Concentração 
(%v/v) 

UFC/100 μL 

0.052 Incontável 

0.156 Incontável 

0.469 Incontável 

0.627 207 

0.627 180 

0.627 210 

1.408 63 

1.408 60 

1.408 65 

1.877 38 

1.877 42 

1.877 57 

2.112 28 

2.112 26 

2.112 48 

4.224 13 

4.224 10 

4.224 15 

5.632 10 

5.632 10 

5.632 9 

6.336 0 

 

Tabela 1.3 – Médias das contagens do ensaio com Salvia lavandulaefolia 

 
Média das observações Desvios padrão 

0.627 199 16,52271164 

1.408 62,66666667 2,516611478 

 
1.877 45,66666667 

 

10,0166528 

 
2.112 34 12,16552506 

4.224 12,66666667 

 

2,516611478 

 
5.632 9,666666667 

 

0,577350269 
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Tabela 1.4 – Resultados das contagens das placas do ensaio com óleo essencial de 

Rosmarinus officinalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1.5 – Médias das contagens do ensaio com Rosmarinus officinalis 

 
Média das 

observações 
Desvio 
padrão 

2.5 373,6666667 9.291573 

7.5 340,3333333 17,50238 

22.5 273,6666667 11,23981 

 

  

Concentração 
(%v/v) 

UFC/100 μL 

0.83 Incontável 

2.5 378 

2.5 380 

2.5 363 

7.5 323 

7.5 358 

7.5 340 

22.5 264 

22.5 271 

22.5 286 
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Anexo 2 – Tabelas correspondentes aos resultados das contagens com L. monocytogenes 

e respectivas médias e desvios padrão, para o óleo de Rosmarinus officinalis. 

Tabela 2.1 – Resultados das contagens das placas do ensaio com óleo essencial de 

Rosmarinus officinalis 

Concentração 
(%v/v) 

UFC/ 100 μL 

CMI/2 Incontável 

CMI 3 

CMI 4 

CMI 5 

2CMI 0 

4CMI 0 

 

Tabela 2.2 – Médias das contagens do ensaio com Rosmarinus officinalis 

 
Média das 

observações 
D. padrão 

CMI 4 1 

2CMI 0 0 

4CMI 0 0 

 

 


