
 

 

 

AVALIAÇÃO DE FERMENTADOS DE SORO LÁCTEO 

EM RELAÇÃO AO SEU PODER ANTIMICROBIANO NO 

PROCESSAMENTO DE ALFACE BIOLÓGICA 

  

Sandro Roberto Catarino Martins 

  

Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em 

Engenharia Alimentar — Processamento de Alimentos 

  

Orientador: Doutora Maria Adélia Silva Santos Ferreira 

Co-orientador: Doutora Isabel Maria Nunes de Sousa  

 

Jurí: 
 

Presidente -     Doutora Margarida Gomes Moldão Martins, Professora Auxiliar com 

Agregação do Instituto Superior de Agronomia da Universidade 

Técnica de Lisboa. 

Vogais - Doutora Isabel Maria Nunes de Sousa, Professora Auxiliar com Agregação 

do Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa; 

-  Doutora Maria Adélia da Silva Santos Ferreira, Professora Auxiliar do 

Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa; 

- Doutor António Pedro Louro Martins, Professor Auxiliar Convidado do 

Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa; 

- Mestre Maria Isabel da Silva Santos, Professora Auxiliar Convidada da 

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, na qualidade de 

especialista.  

Lisboa, 2013 

  

  



i 
 

Agradecimentos  

 

 Agradeço às Professoras Doutoras Adélia Ferreira e Isabel de Sousa, pelo 

acompanhamento continuo, pelos conhecimentos transmitidos, pela possibilidade de discutir 

diferentes formas de trabalho em determinadas situações, pela disponibilidade e interesse, 

pela paciência e compreensão sempre demonstrados. Assim como pelas criticas, correções 

e sugestões relevantes durante a realização deste trabalho. 

À Professora Isabel Santos por ter despertado em mim o interesse pela área da 

Microbiologia, pelo acompanhamento do trabalho, disponibilidade, generosidade, incentivo, 

amizade e carinho com que sempre me presenteou.   

Ao Professor Doutor Pedro Louro pelo tempo disponibilizado e pela ajuda na aplicação 

e compreensão de metodologias.  

À Engenheira Ana Carla Silva pela partilha de conhecimentos, paciência e atenção 

durante a realização deste trabalho. 

A todos no Laboratório de Microbiologia, Viviana Monteiro, Inês Oro, Ana Teles, Ana 

Ramos, Mahesh Chandra, Yigit Keskin, Rita Abreu, Paula Cabrita, Rute Coutinho, António 

Lourenço pela ajuda, motivação e pelos sempre bons momentos e conversas animadas. 

À D. Manuela e D. Lena pelo tempo e paciência que sempre lhes roubava.  

Um bem-haja a todos os meus amigos que sempre me deram força, incentivo e 

coragem para seguir em frente e tornar possível este trabalho. Jorge de Sousa, Matteo 

Tartaglia, Ana Rita Pinto, Joana Cardoso, Sara Luís, Marta Pinto, Raquel Maia, Liliana 

Sequeira e Raquel Mendes um muito obrigado pelos momentos partilhados durante este 

percurso.  

E por último, mas com maior importância, agradeço por tudo à minha família, 

essencialmente a vós pai, mãe e mana, que sempre estiveram presentes. Pelo apoio 

incondicional, compreensão e carinho dedico-vos este trabalho. 

 

 A todos, muito obrigado!   



ii 
 

Resumo 

 

O principal objetivo deste trabalho foi utilizar soro fermentado como agente 

antimicrobiano na desinfeção de alface biológica. 

A fermentação do soro foi feita por um fermento industrial, existente no soro in natura 

e por duas estirpes de Lactobacillus plantarum. Verificou-se que as estirpes L. plantarum 

não são eficientes na fermentação deste substrato, apresentando baixos rendimentos em 

ácido láctico. Relativamente à mistura industrial, apresentou melhores resultados com um 

rendimento superior a 60% em ácido láctico. Os ensaios resultaram numa fermentação 

heterolactica, onde o ácido láctico e o etanol foram os principais metabolitos formados.  

O soro fermentado foi utilizado como agente de desinfeção de alface biológica em 

diferentes concentrações (100%, 75% e 50%) e foi comparado com uma solução de 

hipoclorito de sódio (110 ppm). Foram estudados os efeitos sobre a flora nativa 

(microrganismos mesófilos aeróbios, microrganismos psicrotróficos aeróbios, bactérias 

lácticas e Enterobacteriaceae). A carga microbiana ficou abaixo dos valores limite no tempo 

final de prateleira e as concentrações de soro testadas não foram um fator importante no 

controlo do microbiano, uma vez que só há diferenças significativas nos microrganismos 

mesófilos aeróbios. O soro fermentado apresentou uma melhor ou equivalente desinfeção à 

da solução de hipoclorito de sódio. Os resultados obtidos sugerem que o soro fermentado 

pode ser uma alternativa à utilização de cloro na desinfeção de alface.  
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Abstract  

 

The main aim of this work was to study the applicability of fermented whey as 

biopreservative for sanitation of organic lettuce. 

An industrial starter mixture and two strains of Lactobacillus plantarum were used to 

study the whey fermentation. It was been found that L. plantarum strains are not the most 

efficient in the fermentation of this substrate, showing low lactic acid yield. In other side, the 

industrial culture showed good results with a yield higher than 60%. The assays results 

showed a heterolactic fermentation, where the main metabolites were lactic acid and ethanol.  

Whey fermented at different concentrations (100%, 75%, 50%) was used as sanitizing 

agent in organic lettuce and the treatments were compared with a 110 ppm sodium 

hypochlorite solution. The effects on the microbiological native flora (mesophilic counts, 

psychrophilic counts, lactic acid bacteria counts and Enterobacteriaceae counts) were 

studied. The microbiological load at the end of storage were bellow the recommended levels 

and the different concentrations used didn’t showed to be an important factor in the 

microbiological growth control, only significant differences were found on the mesophilic 

counts. Fermented whey resulted in equivalent or better microbial load reduction than 

sodium hypochlorite solution. The results suggest that fermented whey could be an 

alternative to sodium hypochlorite for sanitizing lettuce. 
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Extended Abstract 

Sanitation is a unit operation in vegetables or fruits minimally processed. Usually this 

operation is done with sodium hypochlorite. Many studies demonstrated limitations of this 

step by formation of carcinogenic chlorinated compounds, by limitation of antimicrobial 

effectiveness and as well are not environment friendly. Therefore it must be ensured through 

an effective decontamination processes, the microbiology quality of these products shelf life, 

without compromise safety and earth balance. 

 

Whey is a by-product obtained from cheese manufacturing with nutritional value and a 

strong organic content, being one of the major problems of the dairy industry effluents. The 

need to solve the environmental impact leads to search for new alternatives, concerning its 

use. The first aim of this work was to study the applicability of using fermented whey as 

biopreservative for sanitation of organic lettuce. 

With this objective in mind, was studied the whey fermentation until achieving a 

maximum concentration of lactic acid. An industrial starter mixture of lactic acid bacteria 

present in whey and two strains of Lactobacillus plantarum were compared. It has been 

found that L. plantarum strains are not the most efficient in the fermentation of this substrate, 

showing low lactic acid yield. The pH was the main factor responsible for the low yield of 

these bacteria species, inhibiting the metabolism after 16 hours of fermentation, when pH 

reached values below 4. On the other side, the industrial starter culture showed better results 

with a yield higher than 60%. The assays results HPLC analyses showed a hetero-lactic 

fermentation, where the main metabolites were lactic acid and ethanol.  

Whey fermented at different concentrations (100%, 75%, 50%) was used as sanitizing 

agent in organic lettuce and the treatments were compared with a 110 ppm sodium 

hypochlorite solution. The effects on the microbiological native flora (mesophilic aerobes, 

psychrophilic aerobes, lactic acid bacteria and Enterobacteriaceae counts) were studied. The 

microbiological loads at the end of storage (7d) were bellow the recommended levels. The 

different concentrations used did not show to be an important factor in the microbiological 

growth control, because significant differences were only found on the mesophilic counts. 

Fermented whey solution resulted in an equivalent or better native microbial load reduction 

than did sodium hypochlorite. The results suggested that fermented whey could be a more 

natural and environmental valuable alternative to sodium hypochlorite for sanitizing lettuce. 
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1 Introdução  

1.1 Produtos hortofrutícolas minimamente processados  

Os frutos e vegetais são parte essencial de uma dieta saudável, tendo a importância 

deste tipo de alimentos na saúde das sociedades assumido um papel de relevância nas 

últimas décadas. Representam uma importante fonte de vitaminas, minerais, fibras e 

antioxidantes, havendo evidências de que o seu consumo ajuda a prevenir doenças, como 

diabetes, diversos tipos de cancro e cardiopatias coronárias (Ruiz-Cruz & Arvizu-Medrano, 

2010).  

Nas sociedades mais desenvolvidas e especialmente nas fortemente urbanizadas, o 

consumo de vegetais frescos constitui não só uma questão dietética mas mesmo uma 

questão de saúde pública. Um deficit do consumo deste grupo de produtos é reconhecido 

como um dos fatores que mais contribui para o aumento das doenças crónicas não 

transmissíveis em todo o mundo. Tendo em conta este facto a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), assim como as entidades responsáveis pela saúde de vários países do 

mundo, começaram a estimular o consumo de frutos e vegetais na ordem de 400 g diárias, o 

correspondente a 5 porções por dia (Agudo, 2005). 

A corrente motivação para levar uma vida saudável e os novos ritmos de vida levaram 

a uma procura para alimentos nutritivos, convenientes e práticos sem perderem as 

características dos frescos e que continuem a apresentar uma boa qualidade. Surgem, 

assim, os produtos minimamente processados (IV Gama), onde os vegetais e/ou frutos 

minimamente processados ganham particular interesse por parte dos consumidores.   

Entenda-se por hortofrutícolas minimamente processados (HMP), qualquer vegetal ou 

fruto em estado fresco que tenha sido fisicamente alterado a partir da sua forma original e 

posteriormente embalado, mas que permaneça num estado fresco e pronto a usar 

(Nyugyen-the & Carlin, 1994; Gómez-López, et al., 2008).  
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1.1.1 Processo geral de fabrico  

 As principais operações utilizadas no processamento de produtos de IV gama estão 

representadas na Figura 1.  

As matérias-primas para a preparação de produtos 

minimamente processados devem ser de primeira 

qualidade e de cultivares selecionadas. 

 A etapa de escolha e calibração tem como 

objetivo retirar todo material vegetativo estranho ou de 

qualidade deficiente, onde devem ser removidas as 

folhas externas ou superfícies mais sujas de forma a 

reduzir a contaminação inicial (Francis, 1999).  

A redução de dimensões constitui uma operação 

delicada (Moldão & Empis, 2000) podendo assim causar 

efeitos fisiológicos como a produção de etileno, o 

aumento da respiração, a deterioração de membranas, 

perda de água, suscetibilidade para microrganismos de 

deterioração, perda de clorofila, formação de pigmentos, 

diminuição na acidez, formação de componentes 

voláteis, amolecimento dos tecidos vegetais, 

acastanhamento enzimático, lipolise e oxidação lipídica 

(Rico, et al., 2007) 

A operação de lavagem é feita por imersão, seguida de escovagem e acompanhada 

de jatos de água, a fim de eliminar materiais estranhos aderentes às matérias-primas, tais 

como poeiras e resíduos de pesticidas. Após a lavagem os produtos são desinfetados 

habitualmente com água clorada (Francis, 1999; Moldão & Empis, 2000). Estes 

procedimentos visam e contribuem para a redução da carga microbiana presente, 

minimizando também os potenciais microrganismos patogénicos. Contudo, os 

microrganismos sobrevivem ao processo de desinfeção quando estes não se encontram à 

superfície do produto. O contacto entre desinfetante e microrganismos pode ser dificultado 

uma vez que estes podem estar internalizados no produto, presentes em superfícies 

irregulares ou em biofilmes. As injúrias causadas na colheita e no transporte podem oferecer 

espaços de proteção onde os microrganismos podem sobreviver e crescer, dificultando 

assim também este processo (Gómez-López, et al., 2008). Após a lavagem e desinfeção os 

Figura 1 - Esquema simplificado de 
produção de HMP 
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vegetais devem ser escorridos e centrifugados, a fim de eliminar o excesso de água que 

contribui para uma degradação acelerada (Moldão & Empis, 2000).  

Os HMP são normalmente acondicionados em embalagens semipermeáveis (Rico, et 

al., 2007) ou em embalagens de atmosfera modificada (Moldão & Empis, 2000) . Quando 

um vegetal cortado é embalado, há uma descida da concentração de O2 e um aumento da 

concentração de CO2 consequência da própria respiração dos tecidos. Idealmente, os níveis 

de oxigénio devem descer de 21% até 2-5%, e os níveis de dióxido de carbono subir de 

0,03% até 3-10% (Rico, et al., 2007). Os produtos hortícolas conservam-se bem sob 

atmosferas baixas em O2 (menos que 5%) e enriquecidas em CO2. Este tipo de atmosfera, 

combinada com temperaturas de refrigeração durante o armazenamento (mantido a 4 ºC), 

retarda o crescimento microbiano (Rico, et al., 2007). 

.  

1.1.2 Alteração da qualidade  

A qualidade destes produtos está relacionada com diversos atributos, nomeadamente, 

aparência, sabor, textura, e aspetos nutricionais e microbiológicos (Francis, et al., 2012). 

A aparência, do ponto de vista do consumidor, é o principal fator que leva à primeira 

opção de compra. Os HMP devem ter um aspeto recém-cortado, apresentando uma cor 

brilhante (Francis, et al., 2012). Estes produtos podem sofrer um escurecimento enzimático 

nas zonas de corte resultante de diferentes reações de oxidação catalisadas por 

oxirredutases, o que constitui um defeito (Moldão & Empis, 2000). Também podem ocorrer 

reações de hidrólise, o seu efeito é verificado na estrutura dos vegetais o que implica perda 

de firmeza (Moldão & Empis, 2000). A textura está fortemente ligada à deterioração dos 

tecidos e pode ser usada como um índice de frescura e de declínio da qualidade. Os danos 

causados por processamento levam a um aumento na taxa de respiração e produção de 

etileno, que pode acelerar a deterioração dos tecidos não-climatéricos e promover a 

maturação em frutos climatéricos. Em tecidos vegetais, os processos de amadurecimento e 

senescência, perdas de água e danos mecânicos são as principais causas de mudanças de 

textura (Francis, et al., 2012). 

O processamento mínimo conduz a uma ligeira alteração do valor nutritivo dos 

produtos. Ocorre solubilização de compostos hidrossolúveis e perda de fibra por hidrólise 

enzimática das macromoléculas estruturais. O aumento da atividade fisiológica leva a um 

maior consumo de substratos nutritivos. (Moldão & Empis, 2000). 
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Entre todos os fatores a considerar, as questões de segurança em produtos 

minimamente processados, o potencial de contaminação patogénica e os surtos de origem 

alimentar são os que recebem mais atenção. Os microrganismos patogénicos Listeria 

monocytogenes, Salmonella e Escherichia coli O157:H7 estão entre os mais importantes 

envolvidos em doenças associadas ao consumo deste tipo de produtos (Francis, et al., 

2012). O pH do produto influencia a sobrevivência e o crescimento de microrganismos 

patogénicos. A maioria dos vegetais tem um pH ≥ 5,0, e, consequentemente suporta o 

crescimento da maioria das bactérias presentes. Muitos frutos têm pH ácido, no entanto, um 

certo número de frutos vermelhos / melões têm valores de pH superiores a 5,0 o que 

favorece o crescimento destes microrganismos (Francis, et al., 2012).  

1.2 Microbiologia dos hortofrutícolas minimamente processados 

1.2.1 Fontes de contaminação 

A contaminação e o crescimento de microrganismos em HMP é a maior preocupação 

da indústria (Nguyen-the & Carlin, 1994;Francis, et al., 1999; Brecht, et al. 2004) pois 

acarreta um impacto negativo no valor económico pelo decréscimo do tempo de prateleira, 

através do deterioração do produto, e por colocarem em risco a saúde pública causando 

doenças de origem alimentar (Nguyen-the & Carlin, 1994) 

As principais caracteristicas que aumentam a probabilidade de contaminação e 

crescimento de microrganismos em HMP incluem (1) o aumento da superficie exposta, (2) o 

aparecimento de sucos e substractos intracelulares, (3) a esterilidade ou a estabilidade 

microbiana não pode ser assegurada pelo processamento mínimo, (4) o metabolismo activo 

do tecido vegetal e finalmente (5) o confinamento do produto numa embalagem com 

atmosfera modificada (Nguyen-the & Carlin, 1994) . 

Os microrganismos são contaminantes naturais dos HMP, e a contaminação advêm de 

inúmeras fontes incluindo o pós-colheita e o processamento (Beuchat, 1996; Ruiz-Cruz & 

Arvizu-Medrano, 2010). As primeiras contaminações que afetam a qualidade e a segurança 

destes produtos advêm da sua origem (Figura 2). 
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 Por exemplo encontram-se cargas de microrganismos num intervalo de 101 a 109 UFC 

g-1 (Ruiz-Cruz & Arvizu-Medrano, 2010) dependo do tipo de vegetal, sazonalidade e as 

condições ambientais onde cresce (Francis et al., 1999).Os vegetais crescem quase 

exclusivamente em contacto direto com o solo, sendo a contaminação com a terra muito 

frequente, pelo que as partes externas das plantas se encontram com contaminações 

superiores. À sua superfície aderem numerosos microrganismos provenientes do contacto 

com o solo, água, ar e animais (Barth, et al., 2009). Para além de espécies microbianas que 

se encontram fortuitamente, existem outras cujo ecossistema natural é a superfície das 

plantas onde se propagam, tal como acontece por exemplo com Lactobacillaceae e 

Enterobacteriaceae, nas folhas e caules da maior parte das espécies de vegetais (Francis, 

et al., 1999). Barth, et al. (2009) sugeriu que as bactérias que se encontram na superfície 

das plantas são as mesmas encontradas em HMP.  

Estes produtos também podem ser contaminados durante o processamento e 

embalamento por contacto com os operários ou equipamentos, especialmente em fábricas 

que estejam a processar durante um longo período de tempo (Barth, et al., 2009). Na Figura 

3 é possível verificar um aumento de um ciclo logarítmico em microrganismos mesófilos 

aeróbios após a operação de corte em meloa minimamente processada e a população de 

leveduras também aumentou após o embalamento. Cantwell e Suslow (2002) citados por 

Figura 2 - Fontes de contaminação em hortofrutícolas durante a produção e nos pós - colheita 
(Adaptado de Mansilla, 2008) 
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Barth et al. (2009) encontraram contagens significativas de bactérias nas máquinas de corte 

e na unidade de embalamento numa linha de processamento de alface, indicando que o 

produto desinfetado pode ser contaminado após a desinfeção, mais propriamente na 

operação de embalamento. 

 

O processamento dos HMP provoca uma deterioração mais rápida em comparação 

com os vegetais intactos, logo todas as operações envolventes à produção, partindo do 

cultivo até à prateleira, são importantes para manter a qualidade e a segurança do produto. 

São aplicadas técnicas para prolongar a durabilidade, no entanto estas são limitadas. A 

utilização de desinfetantes é um método de elevada importância para prolongar o tempo de 

prateleira dos HMP, uma vez que remove parte da flora microbiana. Métodos como 

embalagem em atmosfera modificada e a refrigeração podem ser utilizados a fim de 

abrandar a deterioração a nível fisiológico. A refrigeração é também essencial para 

minimizar o desenvolvimento microbiano. (Gómez-López, et al., 2008). 

 

1.2.2 Microrganismos presentes  

São encontrados diversos tipos de microrganismos em HMP, incluindo bactérias 

Gram-positivas e Gram-negativas, fungos e leveduras. Alguns vírus também podem ser 

encontrados e foram identificados como patogénicos para plantas o que provavelmente 

resulta em quebra no nível de qualidade (Barth, et al., 2009). 
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Figura 3 – Carga microbiana presente em meloa minimamente processada durante as diversas fases 
do processamento mínimo. ( ) Leveduras; ( ) Microrganismos mesófilos aeróbios. Fonte: (Barth, et 
al., 2009) 



Introdução 
 

 
 

7 
 

Microrganismos mesófilos aeróbios  

A contagem de microrganismos mesófilos aeróbios pode ser tomada como um 

indicador de qualidade e não de segurança não contribuindo para avaliar diretamente a 

segurança do produto. São responsáveis pela deterioração, que pode ocorrer relativamente 

rápido limitando o tempo de prateleira. (Heath Protection Agency, 2009). As contagens de 

microrganismos mesófilos aeróbios (MMA) é um ensaio simples de executar, e tem sido 

amplamente utilizado pela indústria de HMP como indicador de qualidade (Heard, 2002). 

Vários estudos referem que as contagens de mesófilos presentes em alface ou saladas 

embaladas variam entre 1,84 e 8,9 log10 UFC g-1 (Quadro 1). Segundo a Heath Protection 

Agency (2009) não considera que os MMA devam ser investigados rotineiramente como 

indicadores de qualidade em HMP, mas é interessante notar que para avaliação da 

degradação dos produtos vegetais estes microrganismos podem ser tidos em linha de conta 

e o produto ser considerado insatisfatório se apresentar um nível de leveduras superior a 6 

log10 UFC g-1, bacilos Gram-negativos ou Bacillus spp superiores a 7 log10 UFC g-1 ou 

bactérias lácticas, quando não fazem parte do processo, superiores a 8 log10 UFC g-1. As 

bactérias lácticas, também podem ser assim associadas à deterioração de HMP (Barth, et 

al., 2009). 

                   Quadro 1 - Contagens de microrganismos em alface e saladas embaladas  

HMP MMA (log10 UFC g
-1

) Referência 

Alface processada 2,5 – 6,2 Franciis e O’Breine, 1998 

Salada verde <4,0 – 7,0 Fowler e Foster, 1976 

Salada verde mista <4,0 – 8,0 Fowler e Foster, 1976 

Alface cortada 4,3 Delaquis et al., 1999 

Alface ripada 4,85 Odumeru et al., 1997 

Alface 6,4 – 7,7 Garg et al., 1994 

Salada de alface 7,2 – 7,6 Jayasekara, 1999 

Salada mista de vegetais 5,0 Manvell e Ackland, 1986 

Salada pré-embalada pronta comer 5,5 – 8,3 Lack et al., 1996 

Vegetais crus 5,7 Kaneko et al., 1999 

(Adaptado de Heard, 2002) 
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Microrganismos psicrotróficos aeróbios 

Os HMP são conservados a temperatura de refrigeração e a flora responsável pela 

alteração destes produtos é constituída por microrganismos capazes de se multiplicarem a 

baixa temperatura. Os microrganismos psicrotróficos aeróbios (MPA), tais como algumas 

espécies de Pseudomonas e Erwinia, crescem a temperaturas inferiores a 10 ºC e são a 

maior preocupação neste tipo de produtos (Brecht, et al., 2004). Os MAP são 

mariotariamente bastonetes móveis gram-negativos, representativos das Pseudomonas e 

Enterobacteriaceae (Martínez, et al., 2000), com as Pseudomonas a representar cerca de 80 

a 90% da flora total (Nguyen-the & Carlin, 2000). As espécies Pseudomonas fluorescens e 

Pseudomonas viridiflava são bactérias pectoliticas responsáveis pela deterioração de 

hortofrutícolas durante o armazenamento a temperaturas de refrigeração. Também bactérias 

como Erwinia spp. estão comummente presentes nos hortofrutícolas e produzem enzimas 

que degradam os tecidos vegetais (Ruiz-Cruz & Arvizu-Medrano, 2010).  

Enterobacteriaceae 

A família Enterobacteriaceae constitui cerca de 10 % dos microrganismos encontrados 

nas contagens totais em HMP (Nguyen-the & Carlin, 2000). É constituído por bactérias 

Gram-negativas, não esporuladas, anaeróbias facultativas, resistentes aos sais de bílis. São 

considerados de grande importância, uma vez que, algumas espécies são responsáveis por 

deterioração de alimentos, outras são patogénicas e outras são consideradas indicadores de 

contaminação fecal. Podem ser encontrados numa diversidade de locais, fazendo parte da 

flora intestinal de animais e humanos, mas também do solo, da água e das plantas (Heath 

Protection Agency, 2009; Bell, et al., 2005). Alguns dos géneros incluídos neste grupo são 

Escherichia, Shigella, Salmonella e Enterobacter (Bell, et al., 2005).  

 Todas as espécies presentes no grupo são destruídas por processos térmicos. Uma 

vez que os HMP não sofrem qualquer tratamento térmico é esperado encontrar níveis 

elevados destes microrganismos, visto que os desinfetantes não os podem remover 

completamente. A maioria dos seus géneros faz parte da microflora normal deste tipo de 

produtos, não sendo, por conseguinte, indicadores fiáveis de contaminação (Heath 

Protection Agency, 2009).  

1.2.3 Carga microbiana presente em saladas minimamente processadas  

Santos, et al. (2012) realizaram um estudo para determinar a qualidade das saladas 

minimamente processadas existentes no mercado português. Encontraram-se valores de 

MPA entre 4,65 e 8,48 log10 UFC g-1, e os valores das contagens de Enterobacteriaceae 
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situam-se entre 3,75 e 7,18 log10 UFC g-1, indicando que os níveis de contaminação 

mantem-se elevados, e levantam questões quando à qualidade microbiológica do produto. 

Tal como em Portugal, são diversos os estudos realizados em outros países que 

constataram o mesmo facto, por exemplo, Abadias et al. (2008) realizaram um estudo 

similar em Espanha em que o valor na contagem de psicrófilos varia entre 5,2 e 8,5 log10 

UFC g-1, e a carga de Enterobacteriaceae encontra-se entre 2,7 – 7,9 log10 UFC g-1. 

Também verificaram as contagens para bactérias lácticas, leveduras e fungos, 

apresentando, respetivamente valores de 1,0 – 8,5 e 3,8 - 7,8 log10 UFC g-1.  

Em Portugal não existe legislação específica que limite a carga microbiana em HMP, 

para verificar a qualidade microbiana do produto é utilizado o Regulamento 2073 CE (2005), 

que define critério microbiológico como “um critério que define a aceitabilidade de um 

produto, de um lote de géneros alimentícios ou de um processo, baseado na ausência ou na 

presença de microrganismos, ou no seu número, e/ou na quantidade das suas 

toxinas/metabolitos, por unidade de massa, volume, área ou lote”. Estes critérios são ainda 

divididos em dois tipos: os critérios de segurança dos géneros alimentícios (que definem a 

aceitabilidade de um produto ou de um lote de géneros alimentícios aplicável aos produtos 

colocados no mercado) e os critérios de higiene dos processos (que indicam se o processo 

de produção funciona de modo aceitável, não sendo aplicável aos produtos colocados no 

mercado e que estabelece um valor de contaminação indicativo, acima do qual se tornam 

necessárias medidas corretivas para preservar a higiene do processo em conformidade com 

a legislação alimentar). 

O Regulamento apresenta no critério de segurança L. monocytogenes e Salmonella 

spp. como  microrganismos patogénico com significado em hortofrutícolas minimamente 

processados e nos critérios de higiene do processo o microrganismo relevante é E. coli. Os 

valores guia elaborados por Santos et al. (2005) para saladas preparadas em restauração 

apresentam também como critério de segurança L. monocytogenes para este tipo de 

alimentos. 

 

 

 

 



Introdução 
 

 
 

10 
 

1.3 Metodologias de descontaminação  

Além da preocupação com microrganismos de deterioração, os hortofrutícolas também 

podem ser veículos para a transmissão de doenças provocadas por microrganismos 

patogénicos. Diversos surtos ocorreram nas últimas décadas e reforça-se a necessidade do 

controlo microbiológico deste tipo de produtos, uma vez que é recomendado, após o 

processamento mínimo, o seu uso sem lavagem, desinfeção ou confeção. A isto deve 

acrescentar-se a apreensão pela utilização de cloro na operação de desinfeção (Francis, et 

al., 2012). 

A eficácia da desinfeção é refletida na redução obtida, mas mais importante, na 

manutenção dessa redução durante o tempo de prateleira. A água clorada é normalmente 

utilizada para desinfetar HMP devido ao baixo custo e uso simples. No entanto, o cloro ativo 

não é eficaz e pode ser nocivo para a saúde devido à formação de derivados tóxicos como 

tri-halometanos e cloraminas, o que não deixa de ser uma preocupação, uma vez que 

poderão vir a surgir restrições à sua utilização (Francis, et al., 2012). Cardador e Gallego 

(2012) conduziram um estudo para verificar a presença destes derivados e concluiram que 

durante a operação de desinfeção são formados compostos tóxicos ou cancerígenas, 

designadamente tri-halometanos, que permanecem no produto final. Em alguns países 

europeus, nomeadamente Alemanha, Holanda, Suíça e Bélgica o uso de cloro em produtos 

minimamente processados é proibido (Rico, et al., 2007). 

 Como consequência, diversos estudos foram realizados a fim de explorar novos 

métodos de desinfeção. A maior parte destes teve como objetivo a eliminação de 

patogénicos, quanto a flora responsável pela degradação dos produtos hortofrutícolas são 

poucos os estudos realizados (Goodburn & Wallace, 2013). É também necessário estudar 

técnicas que descontaminem o produto, mas que explorem vias para manter a flora 

microbiana em níveis baixos ao longo do tempo de prateleira (Rico, et al., 2007). 

 

1.3.1 Métodos Químicos 

Metodologias baseadas em desinfetantes químicos, como dióxido de cloro, ácidos 

orgânicos, peroxido de hidrogénio, agua eletrolisada, agua ozonada ou soluções à base de 

sais de cálcio têm sido desenvolvidas nos últimos anos. A maior parte delas mostrou ser de 

fácil aplicação e ter um efeito bactericida forte. No entanto, a maior parte destes métodos 

apresentou desvantagem quanto à sua utilização. Por exemplo, a utilização de dióxido de 

cloro demonstrou ser eficaz na redução de populações bacterianas, mas acaba por afetar 

algumas características organoléticas. O tempo de contacto com o dióxido de cloro varia de 
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5 a 30 minutos em água com uma temperatura superior a 22 °C. Em comparação com a 

temperatura de água clorada a 5 °C e um tempo de contacto de um minuto, estes estudos 

não têm em conta a impraticabilidade do tempo de contacto prolongado para o processo de 

fabrico ou, mais importante, o impacto negativo sobre a qualidade e a provável redução da 

vida de prateleira dos HMP em caso de contato com a água a 22 °C durante 30 minutos 

(Goodburn & Wallace, 2013). 

Os ácidos orgânicos (por exemplo acido láctico, acido cítrico, ácido ascórbico, acido 

acético, acido tartárico) têm sido descritos como poderosos agentes antimicrobianos no 

controlo de microrganismos mesofilos e psicotrópicos em HMP.  A utilização destes agentes 

também possui uma aplicação generalizada no controlo do escurecimento enzimático (Rico, 

et al., 2007). 

O peróxido de hidrogénio apresenta atividade bactericida e inibitória devido às suas 

propriedades oxidantes e à capacidade de formar radicais hidroxilo no entanto a utilização 

deste leva ao escurecimento enzimático impossibilitando a sua utilização em alface (Rico, et 

al., 2007). 

Outro facto a considerar na utilização de metodologias químicas é a redução drástica 

da população microbiana nativa que pode levar a um posterior desenvolvimento de 

microrganismos patogénicos e de deterioração (Rico, et al., 2007). 

 

1.3.2 Métodos Físicos 

Tratamentos físicos como radiações ionizantes, ultravioletas, e infravermelhas ou 

embalagens de atmosfera modificada foram também desenvolvidos com objetivo de 

preservar este tipo de produtos. A embalagem de atmosfera modificada é uma técnica 

atualmente em uso na indústria. Estes métodos podem ser bacteriostáticos ou bactericidas, 

e mostraram alta eficiência na inibição de contaminações microbianas (Rico, et al., 2007) no 

entanto apresentam problemas, por exemplo, o processo de irradiação não pode ser 

utilizado de forma isolada como um passo de lavagem contínua, uma vez que por si só não 

remove resíduos químicos ou solo (Goodburn & Wallace, 2013).  

A utilização de luz pulsada é uma metodologia emergente no processamento de 

alimentos e que mostrou ser eficiente na redução de microrganismos patogénicos (E. coli) e 

também L. innocua no entanto desconhece-se o impacto da luz pulsada no valor nutritivo, 

especificamente nas vitaminas hidrossolúveis que são sensíveis à luz ultravioleta (Goodburn 

& Wallace, 2013).  
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1.3.3 Descontaminantes Naturais 

Com o desenvolvimento da indústria alimentar e com o advento da vida moderna, mais 

aditivos têm sido utilizados e progressivamente introduzidos, sendo eles de origem natural 

ou artificial. A crescente consciência dos perigos associados ao uso de aditivos sintéticos 

levou a um aumento no interesse dos componentes antimicrobianos presentes na natureza. 

Os compostos antimicrobianos de origem natural podem ser definidos como substancias 

produzidas por organismos vivos que se encontram permanentemente em competição entre 

si, por espaço e nutrientes. As principais fontes destas substâncias são plantas (por 

exemplo, os óleos essenciais), microrganismos (por exemplo, bacteriocinas e ácidos 

orgânicos) e animais (por exemplo a lactoferrina presente no leite) (Rico, et al., 2007). 

A utilização de aditivos naturais poderá ser eficiente para manter a qualidade dos 

produtos minimamente processados por apresentarem efeito antimicrobiano, inibindo o 

deterioração e evitando os processos oxidativos (Rico, et al., 2007).  

Trias et al. (2008) isolaram 18 estirpes de bactérias lácticas e verificaram que quando 

aplicadas em maçãs Golden Delicious e alface, reduziu o número de células de S. 

typhimurium e E.coli em 1 ou 2 log UFC -1, respetivamente, e inibiu o crescimento de L. 

monocytogenes. 

Martín-Diana et al. (2006) realizaram estudos preliminares na utilização de soluções 

de permeado de soro lácteo como agente de desinfeção em HMP. Estes autores 

observaram um importante efeito da concentração de soro lácteo na redução das contagens 

totais. Nykänen et al (1998) também utilizaram o mesmo agente para descontaminação de 

truta, e os resultados mostraram ser promissores uma vez que reduziram as contagens 

totais de microrganismos e o soro não apresentou efeitos negativos nas características 

sensoriais. O potencial do permeado de soro deve-se ao facto de apresentar um pH baixo e 

à presença de ácido láctico assim como de bacteriocinas e outros péptidos bioativos 

(Nykänen, et al., 1998). 
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1.4 Soro Lácteo   

1.4.1 Caracterização 

A indústria dos lacticínios gera uma quantidade significativa de resíduos, o qual requer 

uma grande quantidade de investimento. Aproximadamente 85% de todo o leite utlizado no 

processamento de queijo é descartado sob a forma de soro lácteo. O soro lácteo é o 

subproduto da indústria de transformação do leite em queijo, sendo habitualmente 

designado por soro de queijo e é obtido a partir do leite depois da precipitação da caseína 

(Panesar et al., 2007). Como regra geral, por cada quilograma de queijo produzido são 

obtidos cerca de 9 litros de soro. A nível mundial, são produzidos cerca de 40,7 x 107 

toneladas por ano (Prazeres et al. 2012).   

Existem dois tipos de soro lácteo, o doce e o ácido, definidos quanto ao seu pH final, o 

qual depende do modo de coagulação do leite (Macedo, 2010). O soro doce é produzido a 

partir da coagulação da caseína, obtido por coagulação enzimática por ação da quimosina 

ou outro tipo de enzimas e tem um pH com valores aproximados de 6,5-6,0 (Jelen, 2011). O 

segundo tipo de soro, designado por soro ácido (pH de aproximadamente 4,5) obtém-se 

após a coagulação das caseínas por fermentação láctica ou adição de ácidos minerais ou 

orgânicos (Jelen, 2011) até ao ponto isoelétrico das caseínas, o qual é 4,6 (Daufin et al. 

1998 citados por Macedo, 2010). O soro doce apresenta um teor de lactose superior ao 

existente no soro ácido, porque neste ultimo parte da lactose é transformada em ácido 

láctico, e um teor mineral inferior ao do soro ácido, devido à solubilização do fosfato de 

cálcio coloidal existente nas micelas de caseína, a pH acido (Macedo, 2010; Jelen, 2011).  

A composição do soro pode variar em função da composição do leite, do tipo de 

tratamento a que este é sujeito durante o processo de fabrico de queijo (homogeneização, 

aquecimento, adição de cloreto de sódio, etc.) ou da produção de caseínas. Também varia 

com o processo a que ele é sujeito após ser separado da coalhada, como por exemplo, 

pasteurização ou filtração para remoção de finos de caseína (Macedo, 2010). Os principais 

componentes depois da água que representa aproximadamente 93% da sua constituição, 

são a lactose (70 a 72% dos sólidos totais), proteínas (8 a 10%) e minerais (12 a 15%), 

podendo existir ainda, em menores proporções, outros componentes, tais como péptidos 

hidrolisados da caseína-κ, lipidos e bactérias resultantes do fabrico de queijo (Jelen, 2011). 

No Quadro 2 é apresentado de forma detalhada a composição dos dois tipos de soro 

referidos. As principais diferenças entre os tipos de soro residem na componente mineral, na 

acidez e na fração proteica.  
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Quadro 2 - Composição típica do soro doce e do soro ácido (g L-1) 

Componente Soro doce Soro ácido 

Sólidos totais 63,0 - 70,0 63,0 - 70,0 

Lactose 46,0 - 52,0  44,0 - 46,0 

Proteína 6,0 - 10,0 6,0 - 8,0 

Cálcio 0,4 - 0,6 1,2 - 1,6 

Fosfato 1,0 - 3,0 2,0 - 4,5 

Lactato 2,0 6,4 

Cloro 1,1 1,1 

(Fonte: Jelen, 2011) 

1.4.2 Utilização e valorização do soro 

Em tempos o soro foi visto como um resíduo sem valor comercial, sendo libertado em 

cursos de água ou deposto em campos agrícolas sem qualquer tratamento. Outras soluções 

passavam pela construção de lagoas de armazenamento e a descarga para o esgoto 

domestico ou incorporado em rações para animais (Prazeres et al. 2012), estando esta 

ultima alternativa ainda em uso e sendo significativamente eficiente para colocar o produto 

na cadeia alimentar. Segundo as estatísticas agrícolas, em 2009 e 2010 foram utilizadas, 

respetivamente, 4301 e 1883 toneladas de soro como matéria-prima pela indústria de 

alimentos compostos para animais (INE, 2012). 

A necessidade de resolver o problema do impacto ambiental, causado pela produção 

de volumes elevados deste produto, que possui uma carência bioquímica de oxigénio que 

varia entre 27 a 60 g L-1 (Prazeres et al. 2012), e o reconhecimento do valor nutricional do 

soro lácteo, traduziu-se, nos últimos anos, em investigações para possíveis alternativas 

relativamente à sua utilização (Macedo, 2010). 

O soro líquido não processado pode ser um importante ingrediente para a produção de 

alimentos destinados ao consumo direto, representando o uso tradicional do soro em 

queijos, praticado muito antes da sua industrialização. A nível internacional, têm crescido o 

consumo de queijos feitos a partir de soro lácteo (Jelen, 2011). A nível nacional este tipo de 

queijo, o requeijão, é um dos produtos mais tradicionais e importantes na alimentação; não 

só em Portugal, mas também em vários outros países, como Itália (queijo Ricotta), são 

produzidos queijos similares a partir de soro lácteo. O processo de fabrico deste tipo de 

queijo consiste no aquecimento do soro (ou a partir de misturas de soro com até 10% de 

leite) a pelo menos 95 ºC, mantendo esta temperatura durante alguns minutos, provocando 

a coagulação das proteínas do soro (e de caseína no caso da adição de leite). 

Posteriormente o coagulo é retirado, e imediatamente colocado em moldes, ficando a drenar 
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durante alguns minutos. Este processo leva assim à formação de um novo resíduo líquido 

denominado de sorelho (Pintado & Malcata, 1999). Este processo tradicional envolve 

também imensa mão-de-obra, em particular na etapa de separação do coágulo de proteína. 

Atualmente existem sistemas mecanizados e automatizados para esta etapa o que levou a 

um aumento no tempo de prateleira e na qualidade sensorial do produto com consequências 

a nível económico (Jelen, 2011).  

 Com o desenvolvimento de tecnologias de secagem, nomeadamente, spray-drying, o 

soro passou a ser convertido soro num produto com valor para a indústria. A secagem é um 

processo cómodo que permite resolver o problema ambiental da descarga do soro sem criar 

resíduos adicionais derivados deste tratamento. Como é constituído principalmente por água 

(> 93%), o soro lácteo deve ser desidratado, quando utilizado como um ingrediente no 

fabrico de outros produtos. O objetivo fundamental da secagem, reduzindo a atividade da 

água (aw), é estabilizar o produto a nível microbiológico e o físico. Além disso, a sua 

concentração permite a redução dos de custos 

transporte e de armazenamento. As melhorias no 

processo de secagem assim como o aparecimento 

de tecnologias de membrana proporcionaram 

melhorias qualitativas e quantitativas em diversos 

produtos. (Schuck, 2011) 

A desidratação do soro envolve várias 

operações unitárias (Figura 4): (1) Pré-

processamento (pasteurização, desmineralização, 

fracionamento); (2) concentração por evaporação 

em vácuo; (3) cristalização da lactose; (4) secagem 

por spray-drying combinada com fluidificação 

(Schuck, 2011).  

O soro desidratado é utilizado na alimentação 

humana e em alimentos compostos para animais. 

No geral, foi estimado que cerca de 10 milhões de 

toneladas de soro desidratado são produzidos a 

nível a mundial, e cerca de 50% deste é utilizado 

para consumo humano (Prazeres, et al., 2012).  

Figura 4 - Processo tecnológico para a 
obtenção de soro em pó. Fonte: (Schuck, 
2011) 
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O soro em pó pode variar substancialmente na composição e propriedades 

dependendo do tipo de tratamento utilizado no soro in natura (Jelen, 2011). Alguns dos tipos 

de soro em pó estão listados no Quadro 3 e na Figura 5 está apresentado o universo de 

produtos derivados do soro e os diferentes níveis de valor acrescentado que cada um 

representa. 

Para utilizar este produto em alimentação infantil, é necessário diminuir a componente 

mineral em ordem para cumprir as necessidades nutricionais e reguladoras que estes 

alimentos exigem. São aplicadas tecnologias de desmineralização, tais como troca iónica, 

nanofiltração e eletrodiálise ou combinação de ambas resultando num soro desmineralizado 

(DWP) a 70 ou 90% (Gernigon, et al., 2011).     

O primeiro passo na maior parte dos procedimentos para a valorização do soro de 

queijo consiste na recuperação da fração proteica (Foegeding, et al., 2011) que representa 

cerca de 20% das proteínas do leite (Jelen, 2011). A ultrafiltração, dialfiltração, ou 

cromatografia são utilizadas para fracionamento de soro obtendo assim um concentrado 

proteico (WPC) (com 35% de proteína no extrato seco). Através destas técnicas é possível 

obter também um isolado proteico de soro (WPI) ou WPC com 80% de proteína no extrato 

seco. Com a utilização desta tecnologia foram abertos novos caminhos para a valorização 

das proteínas no soro de queijo devido às excelentes propriedades nutricionais, biológicas e 

funcionais (por exemplo, capacidade de emulsificação, propriedades gelificantes) não só em 

alimentos mas também e produtos cosméticos e farmacêuticos (Jelen, 2011).  

Figura 5 - Universo de produtos derivados de soro lácteo (Fonte: 3A Business Consulting, 2009) 
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Quadro 3 - Composição típica dos principais tipos de soro em pó (%, m/m) 

Tipo de produto Proteína total Lactose Minerais 

Soro em pó 12,5 73,5 8,5 

DWP (70%) 13,7 75,7 3,5 

DWP (90%) 15,0 83,0 1,0 

Permeado de soro  1,0 90,0 9,0 

WPC 35% 35,0 50,0 7,2 

WPC 80% 65,0 - 80,0 4,0 - 21,0 3,0 - 5,0 

WPI 88,0 - 92,0 <1 2,0 - 3,0 

Fonte: (Jelen, 2011) 

A obtenção do concentrado proteico, por si só, não se apresenta totalmente viável 

uma vez que apenas 1/6 do volume de soro serve para a produção de proteína, restando 

ainda um considerável volume de permeado de soro de queijo a manusear que geram um 

resíduo semelhante ao soro designado por permeado de soro, rico em lactose e minerais 

(Jelen, 2011). 

A lactose é o açúcar presente no leite da maior parte dos mamíferos. É um dissacárido 

formado por galactose e glucose. A sua solubilidade é inferior quando comparado com outos 

açúcares, nomeadamente os produtos da sua hidrólise, a glucose e a galactose, assim 

como também da sucrose e da frutose. A maior parte da lactose produzida é recuperada do 

soro ou do permeado de soro, através de processos de cristalização. Esta é utilizada em 

alimentos como ingrediente, em medicamentos, e para a produção de derivados como 

lactulose, lactitol, acido lactobionico, lactosucrose, galacto-oligossacáridos (GOS) (Schuck, 

2011). 

Embora o soro contenha nutrientes importantes e com clara valorização, este continua 

a ser um problema devido aos enormes volumes gerados (Jelen, 2011). Outra aplicação 

para a lactose presente no soro é a sua utilização como substrato para a produção de 

compostos, através da fermentação. São inúmeros os produtos que podem ser obtidos 

através desta via, desde etanol, ácidos orgânicos (láctico, acético, propiónico, cítrico, 

glicónico,) aminoácidos (glutâmico, lisina, e teonina), vitaminas B12 e B2, polissacárido, 

enzimas (β-galactosidase e poligalactoronase) entre outros. A via da fermentação pode 

assim ser um dos caminhos a ser explorados para a valorização do soro (Jelen, 2011). 
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1.4.3 Utilização do soro como substrato fermentativo 

Em tempos, o soro foi utilizado como uma importante fonte de substrato para a 

conversão em biomassa de Torula spp. usada depois em alimentos compostos para 

animais, ou em outras fermentações para a produção de etanol, ácido láctico, entre outros 

metabolitos. No entanto, estas técnicas foram abandonadas devido à desfavorável 

viabilidade económica em comparação com a síntese direta destes componentes por via 

química. A utilização de produtos biológicos e aditivos naturais pode assinalar uma possível 

revitalização para alguns destes processos abandonados no passado (Jelen, 2011).  

Entre muitas utilizações de soro neste sentido, está a produção de álcool de grau 

alimentício ou industrial. Os primeiros estudos para a produção de etanol a partir de soro, 

utilizando principalmente leveduras, remontam aos anos 40 do seculo passado. Porém são 

poucas as leveduras que assimilam a lactose (Kluyveromyces lactis, K. marxianus, Candida 

pseudotropicalis e Saccharomyces cerivisae) (Guimarães et al., 2010; Prazeres et al., 2012). 

A produção de etanol a partir de soro não concentrado, com concentrações entre 35 e 50 g 

L-1, não é economicamente viável (Prazeres et al. 2012). Se compararmos a conversão da 

lactose no soro de queijo a etanol com outros processos que utilizam açúcar de cana ou 

amido de milho como substrato este é economicamente não viável (Guimarães et al. 2010). 

O ácido láctico é usado na indústria alimentar e química (medicamentos, têxteis), ou 

como componente em plástico biodegradável. Para a produção exclusiva de ácido láctico a 

partir de soro lácteo formam realizados vários estudos recorrendo a diferentes espécies de 

bactérias lácteas nomeadamente, Lactobacillus casei, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus 

acidophilus, Lactobacillus delbrueckii, Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis, 

Lactobacillus salivarius; Leuconostoc spp., Pediococcus spp. Alguns estudos utilizam 

culturas mistas aproveitando o efeito sinérgico (Prazeres et al. 2012). 

A produção de ácido láctico sem adição de nutrientes ao soro é limitada devido à baixa 

produtividade à escala industrial (produção de ácido láctico entre 3,8 – 12 g L-1, temperatura 

entre 23 e 37 ºC e tempo de fermentação a variar entre 48 a 56 horas). A aplicação de 

suplementos para completar o soro, é um fator chave para a eficiência do processo. Foram 

utilizados extrato de levedura, peptona, proteínas do soro, meio de glucose, entre outros, 

para obter um crescimento ótimo e uma elevada taxa de conversão de lactose em ácido 

láctico, com um consumo de substrato a variar entre 73 e 100% dependendo do tipo de 

suplemento (Prazeres et al., 2012).  
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Também foi demonstrado que o soro é um substrato adequado, usando estirpes 

específicas de bactérias lácticas, para a produção de bacteriocinas, por exemplo a nisina, ou 

outros aditivos alimentares com bastante importância (Guerra et al., 2001).   

1.5 Bactérias Lácticas  

As bactérias lácticas (BAL) são consideradas como o grupo mais benéfico de 

microrganismos no sector dos lacticínios e também em outros sectores da indústria 

alimentar. Têm sido fortemente utilizadas ao longo dos anos para fermentações com o 

objetivo de preservar a qualidade nutritiva e conservar os alimentos.  

Os primeiros sinais de utilização de BAL datam de 6000 AC, em fermentações de 

leite, vegetais, e carnes. A aplicação de BAL em alimentos não estava especificamente 

associada a uma técnica de preservação, mas provava ser efetiva. Nos dias de hoje, o 

desafio encontra-se em perceber estes mecanismos com a finalidade de tirar partido destes 

na preservação e na produção industrial de alimentos (Mansilla, 2008).  

1.5.1 Classificação  

As bactérias lácticas são caracterizadas pela produção de L (+) e/ou D(-) ácido láctico 

a partir da fermentação de açucares, principalmente  lactose (pela maior parte das 

espécies). A nível morfológico as BAL são caracterizadas como bacilos ou cocos, Gram-

positivos, não formam esporos e geralmente são imóveis, existindo, no entanto, algumas 

estirpes com a capacidade de se locomoverem. Podem ser mesófilas (com uma temperatura 

ótima ~30 ºC) ou termófilas (temperatura ótima ~45 ºC), mas podem crescer em 

temperaturas entre os 5 e os 45 ºC. Suportam baixos valores de pH, embora a sua 

capacidade de suportar a acidez varie consoante a estirpe. São bactérias anaeróbias, 

contudo apresentam a capacidade de crescer na presença de baixas tensões de O2 visto 

serem aerotolerantes (Björkroth & Koort, 2011).  

As BAL pertencem aos seguintes géneros principais: Lactobacillus (125 espécies), 

Lactococcus (5 espécies + 3 subespécies), Streptococcus (apenas uma espécie, 

Streptococcus thermophilus, com importância relevante na industria dos lacticínios, as 

restantes espécies são patogénicas), Leuconostoc (22 espécies e 3 subespécies), 

Pediococcus (9 espécies), Bifidobacterium, e Enterococcus (algumas estirpes são 

patogénicas). Encontram-se presentes em várias mucosas do corpo humano e algumas 

estirpes são probióticas (Björkroth & Koort, 2011).  
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1.5.2 Metabolismo dos glúcidos  

A principal característica do metabolismo das BAL é a sua eficácia na fermentação dos 

glúcidos ligada por fosforilação ao nível do substrato (Panesar, et al., 2007).Podem ser 

classificadas quanto aos produtos finais produzidos a partir de hexoses na fermentação: as 

homofermentativas e as heterofermentativas (Figura 6) (Kandler, 1983). Relativamente aos 

Lactobacillus estes são divididos em 3 grupos (Quadro 4)  

 

Quadro 4 - Classificação das bactérias lácticas por grupo fermentativo 

(Fonte: De Angelis & Gobbetti, 2011) 

 

As espécies homofermentativas produzem quase exclusivamente lactato, pela via da 

glicólise ou Embden-Meyerhof e são incapazes de fermentar pentoses (Panesar, et al., 

2007). A glucose é convertida a piruvato, resultando na produção de ATP através da 

fosforilação ao nível do substrato. O ambiente é gradualmente acidificado através da 

conversão de piruvato a lactato, pela enzima lactato desidrogenase, um processo essencial 

para a regeneração de NAD+ (Mills, et al., 2010). Assim, por molécula de glucose, na via 

homofermentativa são produzidas duas moléculas de lactato e tem um rendimento 

energético de 2 ATP por molécula de glucose (Panesar, et al., 2007). Os grupos 

Streptococcus e Pediococcus utilizam também a via da glicólise (Kandler, 1983). 

 As espécies heterofermentativas facultativas, metabolizam as hexoses através da via 

Embden-Meyerhof, no entanto as pentoses são metabolizadas pela via hexose-monofosfato 

ou via 6P-gluconato/fosfocetolase para produzir lactato e outros metabolitos como o ácido 

acético ou etanol (Panesar, et al., 2007).  

 

 

Fermentação homolactica  
Fermentação heterolactica 

Facultativa Obrigatória 

L. acidophilus L. plantarum L. brevis 

L. helveticus L. rhamnosus L. buchneri 

L. delbrueckii subsp. delbrueckii L. coryneformis L. fermentum 

L. delbrueckii subsp. lactis L. curvatus L. kefir 

L. delbrueckii subsp. bulgaricus L. casei L. reuteri 

Lc. lactis L. paracasei Leuconostoc spp. 

S. thermophilus     
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As espécies obrigatoriamente heterofermentativas produzem, para além de CO2, 

lactato e etanol ou ácido acético, pela via hexose-monofosfato ou via 6P-

gluconato/fosfocetolase (Panesar, et al., 2007). A razão entre acetato e etanol depende do 

potencial redox do sistema: se existir, outro aceitador de hidrogénio, por exemplo oxigénio 

ou frutose, não ocorrerá a formação de etanol, porem o oxigénio é reduzido a peróxido de 

hidrogénio ou água e a frutose é reduzida a manitol (Kandler, 1983).  

 

 

Figura 6 - Diferentes vias metabólicas na fermentação de hexoses. Fonte: (Kandler, 1983) 
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1.5.3 Metabolismo da lactose 

 O sistema de fosfotransferase de açúcar fosfoenolpiruvato-dependente que catalisa o 

transporte e a subsequente fosforilação dos glúcidos é o principal sistema de absorção de 

glúcidos das bactérias lácticas. Nos Lactococcus, a lactose-fosfato formada acumula-se na 

célula e é hidrolisada a glucose e a galactose-6-fosfato pela enzima fosfo-β-galactosidase. 

Enquanto a molécula de glucose é fermentada pela via da glicólise (Figura 7), a galactose-6-

fosfato é convertida a tagatose-6-fosfato pela via da tagatose (Mills, et al., 2010). 

O outro mecanismo mais comum é o transporte da molécula de lactose para a célula 

através de permeases (Kandler, 1983; Mills, et al., 2010). Estas enzimas transportam as 

moléculas de lactose para o citoplasma celular sem modificações químicas, sendo depois 

metabolizada em galactose e glucose pela β-galactosidase (Mills, et al., 2010). Como é 

representado na Figura 7, a D-galactose é convertida em glucose 6-fosfato pela via de 

Leilor. Em conjunto com a glucose, é fermentada pela via da glicólise (Kandler, 1983). 

 

Assim, a molécula de D-Galactose pode ser metabolizada pela via de Leilor ou pela 

via tagatose (Figura 7). Algumas bactérias lácticas, por exemplo, S. thermophilus, L. 

delbrueckii subsp. bulgaricus, L. delbrueckii subsp. lactis, e L. acidophilus, apenas 

metabolizam a glucose. A lactose é transportada para o interior da célula, cindida pela β-

galactosidade e posteriormente a molécula de galactose é expulsa para o meio (Panesar, et 

al., 2007). 

Figura 7 - Absorção e assimilação da lactose e da galactose em bactérias lácticas Fonte: (Kandler, 1983) 
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1.5.4 Impacto de fatores ambientais na fermentação  

Diferentes fatores afetam o crescimento das BAL e a produção de metabolitos no meio 

fermentativo (Panesar, et al., 2007; Liu, 2003). A concentração do substrato tem um impacto 

significativo no metabolismo dos glúcidos. Por exemplo, quando a concentração de glucose 

é limitante, a bactéria homofermentativa Lc. lactis passa a ser heterofermentativa, 

produzindo além de lactato, acetato, formato ou etanol. O tipo de substrato também tem um 

impacto no metabolismo destas bactérias. Fermentam predominantemente a glucose a 

lactato no entanto algumas estirpes fermentam galactose a lactato, acetato e etanol (Liu, 

2003).  

 Além das exigências nutricionais um dos fatores que mais influencia o crescimento 

das BAL é a temperatura (Panesar, et al., 2007). Dependendo do microrganismo, assim 

como das condições do meio, estão estabelecidas temperaturas ótimas para o crescimento. 

Quando a temperatura está abaixo ou acima da temperatura ótima de crescimento, a 

atividade microbiana é reduzida e eventualmente os microrganismos poderão morrer. A 

temperatura ótima para o crescimento dentro do género varia entre os 20 e 45 ºC (Panesar, 

et al., 2007). 

A concentração de H+ no meio também influencia a taxa de produção de metabolitos 

assim como o crescimento (Panesar, et al., 2007) o que varia com as espécies de BAL (Liu, 

2003). O pH afeta pelo menos dois aspetos nas células dos microrganismos, 

designadamente o funcionamento de enzimas e o transporte de nutrientes para a célula. No 

entanto, o pH é um parâmetro importante na produção de ácido láctico. O ácido láctico deve 

ser continuamente produzido para lhe garantir vantagem competitiva contra outras bactérias 

presentes (Panesar, et al., 2007). As diferentes vias (homo ou heterfermentativas) podem 

ser alteradas quando existem alterações no pH do meio, por exemplo L. bulgaricus é 

homofermentativo em meio ácido e quando se encontra em condições alcalinas torna-se 

heteroferementativo (Liu, 2003).  

Como já foi referido anteriormente o oxigénio pode afetar a fisiologia e o metabolismo 

das bactérias lácticas. O oxigénio pode funcionar como um aceitador final de eletrões e 

assim os metabolitos são alterados. As BAL heterofermentativas como os Leuconostoc 

produzem mais acetato e menos etanol em condições aeróbicas, no entanto a produção de 

lactato não é influenciada. Relativamente às espécies homofermentativas, há uma menor 

produção de lactato e em contrapartida estas produzem mais acetato (Liu, 2003).  
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A concentração em NaCl também tem impacto sobre o crescimento das bactérias 

lácticas. Uma concentração superior a 6% (m/v) pode inibir a fermentação por parte destes 

microrganismos (Mares, et al., 1994). 

1.5.5 Fatores antimicrobianos produzidos por bactérias lácticas 

As bactérias lácticas usadas como fermentos (starters) são responsáveis pela 

produção de ácido em produtos fermentados, tais como queijo, iogurtes, carnes e vegetais 

fermentados. A principal função de uma cultura starter é a produção de ácido láctico como 

principal metabolito até uma concentração que assegure uma fermentação consistente e 

bem-sucedida (Molloy, et al., 2011). A produção deste ácido orgânico e o decréscimo 

associado no pH pode ser suficiente para limitar o crescimento de muitos microrganismos 

indesejáveis, pois a forma dissociada da molécula, pode causar a eventual morte dos 

microrganismos presentes (Dalié, et al., 2010). O ácido láctico inibe o crescimento de 

Clostridium botulinum, C. perfringens, C. sporogenes, Listeria monocytogenes, Salmonella, 

Staphylococcus aureus, e Yersinia enterocolitica. Em concentrações de 1-2% reduz também 

a carga microbiana de mesofilos aeróbios totais e de Enterobacteriaceae (Francis, 2000). 

O ácido acético e o ácido propiónico são também produzidos, mas em quantidades 

mais baixas e são utilizados também como aditivos alimentares, no entanto, para este 

propósito, não são derivados de fermentações lácticas (Molloy, et al., 2011). O ácido acético 

com uma constante de dissociação superior ao do ácido láctico é descrito como mais 

eficiente e apresenta melhor efeito inibidor no crescimento de bolores (Dalié, et al., 2010). 

Tem um papel importante em alguns alimentos fermentados e é conhecido o efeito 

antimicrobiano sinérgico do ácido acético em presença do ácido láctico (Molloy, et al., 2011).  

Outros compostos bioativos podem ser produzidos especificamente pelas BAL sendo 

estes, o etanol, ácido fórmico, ácidos gordos, peroxido de hidrogénio, reuterina e diacetil 

(Molloy, et al., 2011; Dalié, et al., 2010).  

O diacetil contribui favoravelmente para o aroma e para o flavor em produtos lácteos, 

mas também apresenta efeito antimicrobiano. Este composto pode inibir o crescimento de 

leveduras, assim como o de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. No entanto, o uso 

deste como conservante em alimentos é limitado uma vez que são necessárias grandes 

quantidades para a preservação e pode resultar em aromas demasiado intensos (Molloy, et 

al., 2011). Em vegetais a presença de diacetil contribui negativamente para as 

características sensoriais do produto.  

O peróxido de hidrogénio é também produzido por um grande número bactérias 

lácticas, mas em particular pelo grupo Lactobacillus spp. Este composto inibe 
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microrganismos como Pseudomonas spp. e Staphylococcus aureus. O potencial deste 

composto produzido pelas bactérias lácticas para a conservação de alimentados, pode ser 

limitado pela natureza oxidante da molécula e pelos radicais livres produzidos que podem 

causar defeitos na qualidade sensorial, rancificação de gorduras e óleos ou reações que 

levem à alteração da cor (Molloy, et al., 2011). 

 Além dos compostos anteriormente apresentados, as bactérias lácticas podem 

sintetizar péptidos com atividade antimicrobiana que podem contribuir para a conservação e 

segurança dos produtos alimentares. Algumas destas moléculas, são conhecidas como 

bactericinas, sendo reconhecida como segura a nisina, com grande potencial de utilização 

como conservante. Vários estudos têm revelado que a maioria das BAL utilizadas na 

produção de queijo produzem bacteriocinas que influenciam a composição da flora presente 

no queijo e potencialmente inibem bactérias de deterioração ou patogénicas (Molloy, et al., 

2011).   

1.5.6 Utilização de bactérias lácticas como conservante alimentar 

As BAL estão envolvidas na fermentação de uma grande variedade alimentos e 

bebidas, tais como produtos lácteos, peixe e carne fermentada, vegetais, vinho ou cidra (Liu, 

2003). Estas permitem aumentar o tempo de prateleira dos alimentos, assim como 

estabelecer características sensoriais desejáveis, permitindo o seu consumo seguro, o que 

lhes conferiu um estatuto GRAS (Generally Recognized As Safe) pela FDA (Björkroth & 

Koort, 2011). 

Imensos estudos têm documentado a eficácia da BAL como conservantes alimentares. 

Compravam-no ensaios realizados em carne fermentada, vegetais fermentados, produtos 

lácteos e em peixe (Mansilla, 2008). Em relação a HMP, Trias, et al., (2008) num estudo 

prévio, isolou bactérias lácticas a partir de frutas e vegetais e foi testado o seu potencial 

como agente de biopreservação contra bactérias patogénicas em maçãs Golden Delicious e 

alface Iceberg. Os tratamentos efetuados reduziram a contagem de S. Typhimurium e E. coli 

de 1 até 2 log10 UFC g-1, e o crescimento de L. monocytogenes foi completamente inibido 

mostrando assim efeito protetor. 
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1.6 Enquadramento e objetivos do trabalho 

 A descontaminação é uma operação unitária do processamento mínimo com elevada 

importância, visto estes produtos poderem ser consumidos sem qualquer processamento 

adicional. A descontaminação normalmente é efetuada com recurso a água clorada. Vários 

estudos demonstraram que este tratamento compreende limitações como falta de eficiência 

e formação de compostos potencialmente tóxicos, pelo que têm sido estudadas 

metodologias alternativas. Deste modo é necessário assegurar através de processos de 

descontaminação eficientes, que a qualidade microbiológica seja garantida no tempo de 

prateleira, não comprometendo a qualidade e segurança dos hortofrutícolas minimamente 

processados, bem como do ambiente. 

O soro lácteo é um subproduto do processamento do queijo contendo nutrientes 

importantes e com clara valorização, no entanto continua a ser um problema devido à 

produção de volumes elevados. A necessidade de resolver o problema do impacto 

ambiental leva a que se procurem novas alternativas relativamente à sua utilização.  

Assim este estudo teve então como objetivo geral utilizar o soro fermentado como 

agente antimicrobiano na desinfeção de alface minimamente processada.  

Os objetivos específicos deste trabalho: (1) fermentar o soro lácteo até obter uma 

concentração máxima de ácido láctico; (2) comparar duas estirpes de L. plantarum quanto 

ao seu rendimento em ácido láctico; (3) comparar o consórcio de bactérias lácticas (starter 

da Danisco) quanto ao seu rendimento; (4) comparar a eficiência do soro fermentado na 

desinfeção de alface fresca em comparação com o desinfetante usado na indústria 

(hipoclorito de sódio); (5) avaliar o efeito dos desinfetantes testados no tempo de prateleira 

da alface. Para verificar os efeitos na flora microbiana, os grupos de microrganismos 

pesquisados foram: Enterobacteriaceae, microrganismos mesófilos totais, psicrotróficos 

totais e bactérias lácticas.  
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2 Materiais e Métodos 

2.1 Ensaios preliminares  

O trabalho apresentado surge no seguimento de um projeto anterior de produção de 

ácido láctico por fermentação de soro lácteo, em que os ensaios foram realizados utilizando 

bactérias lácticas isoladas a partir de iogurte, onde se estudou a fermentação realizada em 

diferentes tipos de soro (Cação, 2012). No presente estudo pretendeu-se estudar a 

capacidade para desinfeção de alfaces frescas, deste soro lácteo fermentado, a partir dos 

resultados obtidos no trabalho anterior. Com este objetivo, o soro lácteo foi pasteurizado e 

inoculado com as culturas anteriormente isoladas. A fermentação decorreu em balões 

Erlenmeyer de 1000 mL, incubados em estufa a uma temperatura de 37 ºC. O final da 

fermentação foi estabelecido após 72 horas do início do processo, verificando apenas o pH 

final da solução. Não se quantificou o teor de açúcares e de ácidos orgânicos no final da 

fermentação e procedeu-se à operação de desinfeção tal como descrita no ponto 2.6.5. Para 

este ensaio foram utilizadas alfaces produzidas em agricultura biológica, compradas num 

mercado local e apenas foram estudados os efeitos na carga de microrganismos mesófilos 

aeróbios (MMA).  

Os resultados obtidos levaram à reformulação do trabalho, onde decidimos repensar a 

fermentação do soro lácteo e substituímos as bactérias isoladas a partir de iogurte por 

outras estirpes de bactérias lácticas pertencentes à coleção do Laboratório de Microbiologia 

do Instituto Superior de Agronomia. 

2.2 Estirpes e meio  

Neste trabalho foram utilizados duas estirpes de Lactobacillus plantarum (ISA 3960 e 

ISA 4226). As bactérias foram escolhidas pela sua alta conversão de lactose em ácido 

láctico mas também pela sua capacidade proteolítica em relação à proteína presente no 

soro de queijo.  

O meio de cultura usado para crescer as estirpes foi desenvolvido por Man et al. 

(1960) de Man Rogosa Sharpe (MRS) foi modificado utilizando lactose sintética (Anexo I), 

para a adaptação e crescimento de L. plantarum ISA 3960 e 4226. O pH final do meio 

utilizado foi ajustado de acordo com as condições requeridas com soluções de 1 N HCl e 1 

N NaOH. O meio final foi esterilizado a 120ºC durante 20 minutos antes da inoculação. 
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2.2.1 Preparação dos inóculos 

Os inóculos das diferentes estirpes acima referidas foram obtidos a partir de uma 

ansada da cultura fresca de cada estirpe (incubação em estufa a 37 ºC durante 24 horas em 

meio de cultura sólido), a qual foi inoculada em meio MRS-lactose líquido. O crescimento 

dos inóculos foi realizado em tubos de ensaio com um volume de 10 ml, a 37 ºC, foram 

necessárias cerca de 12 horas para obter a cultura em fase exponencial.  

2.3 Preparação das curvas padrão das estirpes  

A preparação dos inóculos foi antecedida pela construção das respetivas curvas de 

calibração padrão para cada estirpe. Pretendeu-se fixar uma relação entre a concentração 

de células em mg mL-1, o número de células e a absorvância para calculo dos inóculos a 

usar nas experiencias de fermentação.  

2.3.1 Avaliação quantitativa de microrganismos por colometria  

Pretendeu-se fixar uma concentração de células em mg mL-1para inocular o soro. 

Para tal construiu-se uma curva padrão tendo por abcissas os valores da absorvância e em 

ordenadas o peso seco em mg por ml. Para estabelecer esta relação existente entre a 

absorvância, de suspensões de células de L.plantarum e o peso seco por unidade de 

volume de suspensão, necessitou-se de 100 ml de uma suspensão de células de 

L.plantatum, ISA 3960 e 4226 em fase de crescimento exponencial com uma absorvância de 

aproximadamente 0,8, determinada a 660 nm num espetrofotómetro (Boeco S-20, 

Hamburgo, Alemanha).  

2.3.2 Preparação da Suspensão Base  

As culturas foram centrifugadas após 12 horas de crescimento a 37 ºC durante 10 

minutos a 5000 rpm numa centrífuga (Centrifuge 5415 D, Hamburgo, Alemanha), ficando as 

células retidas no fundo dos tubos da centrífuga. Posteriormente foram lavadas duas vezes 

com água destilada. Para tal, foi eliminado o sobrenadante da lavagem após nova 

centrifugação e ressuspendidas as células em água destilada, onde foram novamente 

centrifugadas durante 10 minutos a 5000 rpm. Após a lavagem as células foram novamente 

ressuspendidas em 100 ml de água destilada e medida a absorvância da suspensão a 660 

nm.  

2.3.3 Determinação do peso seco da suspensão base  

Foi montado o sistema de filtração Millipore usando membranas com 47 mm de 

diâmetro e porosidade de 0,20 µm. As suspensões foram filtradas em triplicado do seguinte 
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modo: 10 mL de água destilada, 10 ml da amostra e 10 ml de água destilada. Foram 

preparados controlos em duplicado filtrando 30 ml de água destilada por cada uma das 

membranas. Posteriormente procedeu-se à secagem das membranas, em estufa a 80ºC 

durante 10 a 12 horas. Após retirar as membranas da estufa, estas foram imediatamente 

pesadas de modo a evitar a absorção de vapor de água. Os controlos foram usados para 

retirar ao extrato seco das células o peso relativo às membranas. 

2.3.4 Medição da absorvância  

Foram preparadas diluições das suspensões de modo a obter leituras que permitiram 

a construção de uma curva de calibração (Anexo II) com os pontos suficientemente 

afastados. Preparam-se diluições, a partir da suspensão de acordo com Quadro 5. O peso 

seco das diluições em mg mL-1 foi calculado com base no valor obtido na suspensão base. A 

absorvância de cada suspensão foi medida a 660 nm.  

Quadro 5 - Diluições da suspensão base para a curva padrão 

Diluição 
Suspensão base 

 (ml) 

H2O  

(ml) 

A 6 0 

B 4,5 1,5 

C 4 2 

D 3 3 

E 2 4 

F 1,5 4,5 

G 1,2 4,8 

H 1 5 

I 0,8 5,2 

J 0,5 5,5 
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2.4 Soro lácteo 

Neste trabalho, foi utilizado soro resultante do fabrico de queijo proveniente de uma 

mistura de leite de vaca, cabra e ovelha em diferentes proporções. No fabrico do queijo é 

utilizado como starter um inóculo liofilizado de origem industrial, fornecido pela Danisco em 

que se encontram presentes as seguintes estirpes bacterianas: Lactococcus lactis subsp. 

Lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. Lactis biovar 

diacetylactis, Streptococcus thermophilus e Lactobacillus delbrueckiibulgaricus. 

 Foram colhidas quatro amostras de soro em diferentes datas o que pode levar a que 

haja variações na sua composição. Como fator importante na preservação do soro teve-se 

em conta a temperatura, sendo este transportado em camara refrigerada e depois foi 

congelado a -18 ºC ou refrigerado quando utilizado imediatamente.  

2.4.1 Caracterização das amostras de soro para os Ensaios de Fermentação 

Foram analisados compostos considerados importantes para avaliar a evolução da 

fermentação ao longo do tempo. A concentração de cada composto foi avaliada por HPLC 

(High Performance Liquid Chromatography) e para isso foram realizadas curvas de 

calibração (Anexo III). As soluções padrão utlizadas para o efeito foram preparadas com 

substrato sintético e em diferentes concentrações sendo os constituintes analisados os 

seguintes: lactose (Sigma-Aldrich, Holanda), glucose (Panreac, Barcelona, Espanha), 

galactose (Sigma-Aldrich, Holanda), ácido lático (Sigma-Aldrich, Holanda), ácido acético 

(Panreac, Barcelona, Espanha), e etanol (Aga, Lisboa, Portugal); as soluções padrão para a 

construção das curvas continham as seguintes concentrações: lactose 30 g L-1, glucose 10 g 

L-1, galactose 15 g L-1,acido láctico 30 g L-1, ácido acético 5 g L-1, e etanol com uma 

concentração de 5 g L-1. As soluções foram preparadas com ácido sulfúrico a 5 mM (fase 

móvel). 

A análise por HPLC foi feita em diferentes momentos do processo, na amostra do 

soro, no momento imediatamente antes da inoculação, durante o processo fermentativo e no 

momento em que se considerou concluída a fermentação. 

Para esta análise as amostras foram submetidas a uma centrifugação de 10000 rpm 

durante 10 minutos. O líquido sobrenadante obtido foi filtrado com recurso a seringa e filtros 

Milipore de 0,2 µm de porosidade e transferidos para tubos de HPLC rigorosamente 

identificados. O líquido filtrado foi injetado numa coluna (Schodex 1011) mantida a 50 ºC. A 

fase móvel usada é constituída por 5 mM de ácido sulfúrico, com um fluxo de 0,6 mL min-1. 

A separação dos constituintes foi conseguida por deteção num índice de refração (486 
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Waters Corporation, Milford, MA) e os resultados foram processados utilizando o software 

do HPLC (Empower Pro). As amostras foram injetadas em duplicado. 

2.4.2 Determinação do teor de cloretos nas amostras de soro 

De acordo com a Norma Portuguesa NP- 471 (de 13 de Novembro 1983) a 

determinação do teor de iões cloro é expressa em percentagem de cloreto de sódio no leite 

de vaca, assim como no leite de ovelha e cabra. Na ausência de uma norma específica para 

o soro de queijo, utilizamos esta norma para avaliar as nossas amostras. A determinação é 

realizada pelo método volumétrico de argentimetria, segundo o processo de Charpenteir-

Volhard. 

2.4.3 Pesquisa de bactérias patogénicas nas amostras de soro 

Com o intuito de procurar possíveis contaminações do soro, foi efetuada a pesquisa 

de Salmonella spp. e Listeria monocytogenes, bem como a contagem de Escherichia coli. 

Para a pesquisa de Salmonella spp. nas amostras de soro recorreu-se à norma ISO 

6579:2002 que consistiu em homogeneizar assepticamente 10 mL de amostra em 90 mL de 

caldo peptonado tamponado (Biokar Diagnostics, Beauvais, França) e posterior incubação a 

37±1 ºC durante 18±2 horas, constituindo assim o pré-enriquecimento. Após o período de 

incubação procedeu-se ao enriquecimento selectivo, onde foram utilizados dois meios, 

nomeadamente Rappaport-Vassiliadis Soja Broth (Biokar Diagnostics, Beauvais, França) e 

Müller-Kauffman Tetrationate Broth (Biokar Diagnostics, Beauvais, França). Os tubos 

contendo 10 ml de Rappaport-Vassiliadis Soja Broth foram semeados com 0,1 ml de caldo 

de pré-enriquecimento, sendo posteriormente colocados a incubar a 41,5±0,5 ºC durante 

24±3 horas. Os tubos com 10 ml de e Müller-Kauffman Tetrationate Broth foram semeados 

com 1 ml de pré-enriquecimento, sendo por sua vez colocados em estufa a 37±1 ºC durante 

24±3 horas. A partir dos enriquecimentos anteriormente referidos, efetuaram-se para cada 

um deles, isolamento à superficie, em dois tipos de meios seletivos, XLD agar e BGA 

(ambos Biokar Diagnostics, Beauvais, França). As placas semeadas foram incubadas a 

37ºC durante 24 horas. Nas placas com crescimento, deve proceder-se à pesquisa das 

colónias características, ou seja colónias vermelhas com o centro preto.  

A pesquisa de Listeria monocytogenes no soro foi realizada de acordo com o método 

descrito pela norma ISO 11290-1:1996. A 10 ml de amostra de soro colhida de forma 

asséptica, adicionou-se 90 ml de meio de Fraser ½ (Biokar Diagnostics, Beauvais, França). 

Realizou-se um enriquecimento seletivo durante 24±3 horas a 30 ºC. Acabado o tempo, foi 

transferido 0,1 mL para meio Fraser (Biokar Diagnostics, Beauvais, França) onde se efetuo 
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o enriquecimento, incubando a 37 ºC durante 48±3 horas. O isolamento foi efetuado a partir 

do enriquecimento em meio de Fraser através de sementeira à superfície, com ansa, no 

meio Agar Listeria de acordo com Ottaviani-Agostini (ALOA) e em Palcam (ambos Biokar 

Diagnostics, Beauvais, França) que incubou a 37 ºC durante 24 horas. Finalizado o período 

de incubação observou-se as placas com o intuito de confirmar as colonias características 

(ALOA - azuis turquesa com halo opaco; Palcam – pequenas e verdes com reflexos de 

cinzento e halo negro)  

Para a contagem de E. coli utilizou-se a norma ISO 16649-2. O procedimento 

preconizado consiste na inoculação de 1 mL de soro, por incorporação, utilizando o meio 

TBX (Biokar Diagnostics, Beauvais, França), com um período de incubação de 18 a 24 

horas a 44 ºC ± 1 ºC. 

2.4.4 Pesquisa de Leveduras 

A pesquisa de leveduras foi realizada pela contagem das unidades formadoras de 

colónias (UFC) em placas sólidas de GYP (0,5% (p/v) de extrato de levedura (Biokar 

Diagnostics, Beauvais, França), 0,5% (p/v) de peptona (Biokar Diagnostics, Beauvais, 

França), 2% (p/v) de glucose (Copam) e 2% (p/v) de agar (Dário Correia, Portugal). Todos 

os espalhamentos foram feitos imediatamente depois da inoculação, em duplicado com um 

volume de 0,10 mL. Foram incubadas em estufa a uma temperatura de 25 ºC durante 10 

dias. 

2.5 Ensaios de fermentação do Soro  

2.5.1 Ensaio I 

Neste ensaio pretendeu-se acompanhar a evolução da fermentação ao longo do 

tempo. Para este ensaio estudou-se a fermentação por parte das duas estirpes de L. 

plantarum, primeiro isoladamente e depois em mistura de 1:1, assim como no soro in natura, 

ou seja, sem adição de inóculo, ocorrendo a fermentação pela mistura industrial.  

O soro foi diluído com recurso a água destilada esterilizada, com a finalidade de 

obter uma solução com 30 g L-1 de lactose. Para avaliar a fermentação por parte dos 

inóculos, houve a necessidade de pasteurizar o soro. Para esta etapa recorreu-se a um 

banho-maria sendo efetuada uma pasteurização a 72 ºC durante 5 minutos de forma a 

eliminar a flora presente. 
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 Os inóculos foram incubados em meio líquido MRS - lactose a 37 ºC até este 

apresentar uma absorvância de 0,8. Utilizando a biomassa obtida as soluções foram 

inoculadas com 0,75 % m/v.  

Após inoculação as soluções foram colocadas em estufa a 37 ºC. Durante o tempo 

de fermentação foi retirado cerca de 5 mL das amostras onde foi medido o pH, e 

posteriormente identificadas e congeladas para determinar as concentrações dos substratos 

e dos produtos resultantes da fermentação, por HPLC. O processo fermentativo foi definido 

como finalizado quando 2 medições de pH apresentassem o mesmo valor.  

.   

2.5.2 Ensaio II 

Neste ensaio pretendeu-se acompanhar a evolução da fermentação de soro lácteo, 

suplementado com extrato de levedura, ao longo do tempo. Para este ensaio estudou-se a 

fermentação por parte das duas estirpes de L. plantarum e pela mistura industrial.  

O soro foi diluído com recurso a uma solução de extrato de levedura com uma 

concentração de 5 g L-1, até obter uma solução com cerca de 30 g L-1 de lactose. As 

condições de fermentação do ensaio são iguais ao do ensaio anterior.  

 

2.5.3 Ensaio III 

Primeiramente o soro foi diluído, com o objetivo de obter uma gama de 

concentrações de 10, 15 e 20 g L-1,com recurso a água e em paralelo com uma solução de 

extrato de levedura com uma concentração de 5 g L-1 e repartido por Erlenmeyers 

esterilizados devidamente identificados.  

Os inóculos foram incubados em meio líquido MRS - lactose a 37 ºC até este 

apresentar uma absorvância de 0,8. Estes incubaram durante 120 horas a 37 ºC. Findo o 

tempo de incubação foram retiradas amostras e congeladas a -18 ºC para posterior análise. 
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2.6 Avaliação dos efeitos dos tratamentos de descontaminação na carga 

microbiana de alface biológica  

2.6.1 Soro fermentado com concentração de 30 g L-1 de lactose 

O soro foi diluído com água destilada esterilizada até obter uma solução com 

aproximadamente 30g L-1 Este foi incubado a 37 ºC durante 120 horas. 

2.6.2 Ensaio de lavagem 

Para verificar a eficiência do soro fermentado foram realizados 3 ensaios dentro das 

mesmas condições. 

2.6.3 Preparação dos agentes de desinfeção 

Para o ensaio de desinfeção foram utlizados como agentes de lavagem o fermentado 

de soro e duas diluições do soro fermentado a 25 e 50%. Estes ensaios foram comparados 

com ensaios feitos com água destilada esterilizada e com água clorada (Amokina ®) com 

uma concentração de 110 ppm. As soluções foram preparadas no dia antecedente ao 

ensaio e colocadas em refrigeração, a cerca de 4 ºC. 

2.6.4 Amostras de Alface 

A alface (Lactuca sativa) foi comprada num mercado biológico 

local e armazenada a 4 ºC um dia antes do ensaio. Os vegetais 

provêm sempre do mesmo fornecedor e foram adquiridos na mesma 

época do ano. 

 

2.6.5 Procedimento para o tratamento  

Duas ou três folhas exteriores de alface foram removidas e 

descartadas. As folhas intactas foram lavadas e cortadas em forma 

circular com diâmetro aproximadamente igual a 6 cm. Para obter uma 

amostra representativa da alface cortou-se com um aro de aço 

inoxidável, círculos em diferentes partes da folha, ou seja, contendo o 

tecido fotossintético e também na nervura central das folhas. O 

excedente foi cortado em pequenas partes para fazer o ajuste do 

peso. A amostra foi colocada em imersão em água destilada 

esterilizada durante cerca de 10 minutos. Terminado o tempo foi 

Figura 8- Pesagem das 
amostras em ambiente 

asséptico 

Figura 9 - Higienização das 
amostras em agitador 

orbital 
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pesada 10 g de amostra constituída maioritariamente por círculos para sacos devidamente 

identificados. Em cada saco tentou-se colocar diferentes círculos de forma a obter uma 

amostra representativa e o mais homogénea possível. Uma vez pesadas as amostras 

foram-lhe adicionados cerca de 200 mL de cada um dos agentes de lavagem em teste 

acima referidos. Os sacos contendo as amostras e os agentes de lavagem, foram colocados 

em incubadores (Panasonic MIR – 154, Japão) com agitação orbital a 140 rpm durante 

cerca de 10 minutos a 4ºC. Findo este tempo, cada amostra foi novamente imersa em água 

destilada esterilizada e colocada em sacos termicamente fechados e devidamente 

identificados. As amostras permaneceram a 4 ºC onde se retiraram para análise 

microbiológica após um, três, cinco e sete dias que foram considerados como tempo de 

prateleira. Também foi avaliada uma amostra sem tratamentos.  

2.6.6 Avaliação da concentração de microrganismos  

Uma vez findo o tempo de prateleira as amostras foram transferidas, com recurso a 

uma pinça estéril e em ambiente asséptico, dos sacos onde permaneciam para sacos de 

Stomacher (Baglight) estéreis onde se adicionou 90 ml de solução de Ringer efetuando-se a 

sua homogeneização num agitador peristáltico (Mastigator 400, IUL, Barcelona, Espanha) 

durante 90 segundos. Este passo tem por finalidade obter uma suspensão inicial com uma 

distribuição tão homogénea quanto possível dos microrganismos contidos na amostra. 

Posteriormente foram preparadas diluições decimais sucessivas em solução de Ringer 

(Biokar Diagnostics, Beauvais, França) (Figura 1), do modo a reduzir o número de 

microrganismos por unidade de volume semeado e permitir assim efetuar uma contagem de 

unidades formadoras de colónias (UFC), após o período de incubação, conforme descrito 

em cada norma específica. Estes procedimentos foram efetuados de acordo com as regras 

preconizadas na Norma ISO 6887-1.  

 

 

Figura 10 - Esquema de preparação das diluições 
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Efeito sobre os microrganismos mesófilos aeróbios  

Para a contagem total dos microrganismos mesófilos aeróbios totais, teve-se em 

conta a metodologia da Norma ISO 4833:2003. Este método consiste em semear 1 mL das 

diluições efetuadas de modo a obter placas contáveis pela técnica da incorporação, em 

meio Plate Counting Agar (PCA) (Biokar Diagnostics, Beauvais, França). As placas 

inoculadas, após solidificação, foram invertidas e incubadas a 30 ºC ± 1 ºC durante 72 h ± 3 

h. Após o período de incubação foram selecionadas as placas 

que continham um número inferior a 300 UFC. 

Neste método é utilizado um meio de cultura não 

seletivo, de forma a não ocorrer qualquer tipo de inibição do 

crescimento de microrganismos, isto é, permite o 

desenvolvimento de todos os microrganismos viáveis capazes 

de se multiplicarem nas condições de ensaio. No processo de 

contagem da placa, qualquer colónia foi considerada 

independentemente da sua morfologia. 

 

Efeito sobre os microrganismos psicrotróficos 

Para a contagem total dos microrganismos psicrotróficos, 

foi seguida uma metodologia com base na Norma ISO 17410. 

Este método consiste em semear 0,1 mL das diluições efetuadas 

de modo a obter placas contáveis pela técnica de espalhamento 

à superfície, em meio Plate Count Agar (PCA). As placas 

inoculadas foram invertidas e incubadas a 6,5 ºC ± 3 ºC durante 

10 dias. Após o período de incubação foram selecionadas as 

placas contáveis (<300 colónias) e contadas todas as colónias 

desenvolvidas à superfície do agar.  

No entanto, o método foi modificado alterando o seguinte: no espalhamento à 

superfície foram utlizadas esferas em vidro esterilizadas em vez de espalhadores e por isso 

foi feita em paralelo a avaliação desta modificação nas contagens obtidas. Tal como para a 

contagem de microrganismos mesófilos aeróbios, é utilizado PCA, logo para o processo de 

contagem da placa, qualquer colónia foi considerada, independentemente da sua 

morfologia. 

Figura 11 – Crescimento de 
microrganismos mesófilos 
aeróbios em PCA. 

Figura 12 – Crescimento de 
microrganismos 
psicrotróficos em PCA. 
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Efeito sobre as bactérias Lácticas  

Para efetuar a contagem de bactérias lácticas presentes 

nas amostras, semeou-se 1 mL das diluições consideradas pela 

técnica da incorporação, em meio MRS-agar (Biokar 

Diagnostics, Beauvais, França). Após solidificação as placas 

foram invertidas e incubadas durante 24 h ± 2 h a uma 

temperatura de 37 ºC ± 1 ºC.   

 

Efeito sobre Enterobacteriaceae 

Para a contagem das bactérias pertencentes à família Enterobacteriaceae, foi 

seguida a norma ISO 21528-2, que preconiza a utilização do meio Violet Red Bile Glucose 

Agar (VRBG) (Biokar Diagnostics, Beauvais, França). Semeou-se, por incorporação e em 

duplicado, de 1 ml de inóculo de cada uma das diluições realizadas com SR em placas de 

Petri previamente identificadas. De seguida adicionou-se cerca 

de 6 a 10 ml de VRBG, e após solidificação completa da 

mistura, foi adicionada uma segunda camada de 15 ml do meio. 

As placas foram colocadas em estufa a 37 ºC ± 1 ºC num 

período de 24 ± 2 horas. Findo o tempo de incubação foram 

selecionadas para contagem as placas que continham um 

número inferior a 150 colónias características presentes 

(apresentam cor rosa a vermelho com ou sem halo de 

precipitação). 

 

2.6.7 Tratamento estatístico dos resultados 

Aos resultados obtidos no estudo do impacto dos tratamentos de descontaminação na 

qualidade microbiológica de alface durante o armazenamento em refrigeração foi efetuada 

uma análise estatística de variância dos resultados (ANOVA, teste de Tukey com α=0,05) 

com o software StatisticaTM v10 da Statsoft.  

Figura 13 – Crescimento de 
bactérias lácticas em MRS. 

Figura 14 – Crescimento de 
bactérias do género 
Enterobacteriaceae em 
VRBG 
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3 Resultados e Discussão 

3.1 Ensaios Preliminares  

Oliveira et al. (2010) realizaram um estudo para verificar as diferenças na qualidade 

microbiológica de alfaces produzidas em agricultura convencional e alfaces produzidas em 

agricultura biológica. Estes autores verificaram que para microrganismos mesófilos aeróbios 

(MMA) a carga de alface de agricultura biológica era de 6.35 ± 0.69 log10 UFC g-1 e da alface 

de agricultura convencional era ligeiramente inferior, com um valor de 5.67 ± 0.80 log10 UFC 

g-1. 

Neste ensaio avaliou-se a carga inicial que era de 5,85±0,15 log10 UFC g-1. Este 

resultado é da mesma ordem de grandeza dos resultados obtidos no trabalho acima 

referido, por isso de seguida procedemos à operação de desinfeção  

Pela análise da Figura 15, o desinfetante mais eficiente foi a água clorada em 

comparação com os restantes, com a redução de um ciclo logarítmico nas contagens. O 

soro fermentado sem diluição mostrou ser o segundo melhor desinfetante com uma redução 

de 0,67 ciclos logarítmicos. Analisando a concentração de ácido láctico no soro, verificou-se 

que era de 5 g L-1, estando estes dados em concordância com os obtidos no trabalho 

anterior (Cação, 2012), decidiu-se então repensar a fermentação do soro de forma a obter 

uma concentração de ácido láctico superior. 

 

 

Figura 15 - Efeito da redução dos microrganismos mesófilos aeróbios em alface biológica  
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Sagong et al. (2011) realizaram um estudo onde verificaram a eficiência de ácidos 

orgânicos na descontaminação de alface e os melhores resultados foram obtidos usando 

uma concentração de 20 g L-1 de ácido láctico: a redução de bactérias patogénicas foi de 

1.74±0.38 log10 CFU g-1 para Escherichia coli O157:H7, 1.73±0.16 log10 CFU g-1 para 

Salmonela Typhimurium e para Listeria monocytogenes uma redução de 1.30±0.11 log10 

CFU g-1. Quando o ácido láctico é usado como agente de higienização a uma concentração 

inferior a 30 g L-1, o número de bactérias de deterioração pode ser reduzida assim como o 

crescimento de vários patogénicos (Signorini, et al., 2006).   

Uma vez que o soro apresentou variações na concentração de lactose, decidiu-se 

fixar o valor máximo à partida em 30 g L-1. Em teoria, se partíssemos do pressuposto de que 

toda a lactose seria convertida em ácido láctico durante a fermentação, teríamos uma 

concentração final de 30 g L -1. Quanto aos microrganismos a utilizar, e dentro das bactérias 

disponíveis no Laboratório de Microbiologia do ISA, optou-se por duas estirpes de L. 

plantarum, uma vez que estas bactérias lácticas têm como ambiente natural as plantas. 

Deste modo a sua presença no soro poderia ser uma mais-valia, pelo possível efeito 

antagónico e pela possível formação de bacteriocinas, nomeadamente a plantaricina, que 

proporcionaria uma desinfeção mais eficiente, garantindo uma melhor qualidade 

microbiológica ao longo do tempo de prateleira (Mansilla, 2008).  

É também de referir que o soro, porque não foi pasteurizado já continha bactérias 

lácticas, provenientes do uso de starters no processamento do queijo. Deste modo fomos 

também estudar a fermentação do soro utilizando as estirpes que lá estavam presentes, 

para fazer a comparação do teor de ácido láctico obtido. 

 

3.2 Caracterização do soro lácteo  

Fomos verificar a presença de bactérias lácticas, leveduras e possíveis patogénicos 

presentes no soro, assim como o teor de NaCl, açúcares fermentescíveis como a lactose, 

glucose e galactose, ácidos orgânicos, sendo os mais representativos o ácido láctico e o 

ácido acético e determinou-se também o valor de pH. 

A probabilidade de presença de patogénicos, devido a contaminação durante o 

processamento do queijo, ou durante o transporte do soro lácteo para o laboratório foi um 

fator a ter em conta. Após a pesquisa de Listeria monocytogenes, Salmonella spp., e a 

contagem de Escherichia coli verificou-se que não existia qualquer contaminação por 

nenhum destes microrganismos. Relativamente às bactérias lácticas verificou-se uma 
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concentração superior a 7 log10 UFC mL-1. Quanto ao número de leveduras no soro in natura 

foram encontradas 3 a 4 UFC mL-1. 

O pH e a concentração de NaCl são parâmetros que afetam o crescimento e a 

proliferação das bactérias lácticas. Após análise verificou-se existir um teor de NaCl de 

0,04%, bastante inferior ao teor máximo de 4% que inibe o crescimento de bactérias lácticas 

(Trias, et al., 2008). O pH, com um valor de 6,65, encontrava-se dentro dos valores 

estabelecidos para o soro doce (Jelen, 2011). Na queijaria que forneceu o soro, o 

processamento usa simultaneamente coagulação enzimática e acidificação biológica isto é, 

embora o leite seja processado com inoculação de starters de bactérias lácticas, a 

simultânea utilização de cardosinas no processamento do queijo, leva a que a concentração 

de lactose obtida, seja superior às concentrações médias do soro ácido. A concentração de 

ácido láctico neste soro é também inferior à obtida no soro resultante só de acidificação 

biológica.  

Para o cálculo da concentração dos açúcares e ácidos orgânicos utilizou-se a técnica 

de HPLC em que a coluna faz a separação dos açúcares por peso molecular, e dos ácidos 

por troca iónica, sendo assim possível medir as diferentes concentrações em diferentes 

tempos de retenção. Na Figura 16 está representado o cromatograma obtido na análise do 

soro previamente à fermentação e a análise revelou concentrações vestigiais de ácido 

láctico e galactose. Relativamente à concentração de lactose, constata-se que o teor no 

soro utlizado (48 g L-1) esteve de acordo com a gama normal deste dissacárido (0,18 – 60 g 

L-1) (Prazeres, et al., 2012) 

Figura 16 - Cromatograma relativo à pesquisa de açúcares fermentescíveis e ácidos orgânicos em soro 
lácteo não fermentado, obtido por HPLC. 
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3.3 Ensaios Fermentativos  

3.3.1 1º Ensaio  

A estratégia tinha como objetivo obter uma maior concentração de ácido láctico. O 

primeiro ensaio de fermentação decorreu em frascos fechados estéreis, a uma temperatura 

constante de 37 ºC e com uma concentração inicial acertada por adição de água destilada 

até aproximadamente 30 g L-1 de lactose. Foram adicionadas ao soro, 0,75% (m/v) de L. 

plantarum o que para a estirpe 4226 corresponde a 5,96 log10 UFC ml-1, e para a estirpe 

3960 corresponde a 5,93 log10 UFC ml-1. 

 Para acompanhar a fermentação foram realizadas medições de pH durante o 

processo fermentativo seguindo o abaixamento dos valores de pH, próprio do fenómeno 

fermentativo. A cada medição foi retirada uma amostra de soro para avaliar a concentração 

dos substratos e dos produtos de fermentação. Relativamente ao soro fermentado pela 

mistura de BAL que constitui o starter da mistura industrial, os resultados da análise por 

HPLC (Figura 17 e Anexo IV) mostraram uma fermentação heteroláctica uma vez que o 

ácido láctico não foi único produto resultante do processo, como é possível verificar.   

Os resultados obtidos para o pH e bem como para os diferentes metabolitos ao longo 

da fermentação encontram-se representados na Figura 18. Tal como foi possível observar 

verifica-se que com o inóculo constituído pela mistura industrial, o pH sofreu uma descida 

brusca nas primeiras 8 horas atingindo o valor de 4,45, produzindo 3,17 g L-1 de ácido 

Figura 17 - Cromatograma relativo à pesquisa de açúcares residuais e compostos produzidos após a 
fermentação em soro lácteo, obtido por HPLC. 
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láctico e com um consumo aproximado de 3 g de lactose. Nas 8 horas seguintes verifica-se 

uma descida menos acentuada do pH, continuando a descer ao longo da fermentação, no 

entanto, nesta fase a variação no pH é mínima, atingido um valor final de 3,19 após 120 

horas do início do processo fermentativo.  

 

No decorrer da fermentação, houve um aumento na concentração de ácido láctico, até 

às 16 horas seguida de uma reduzida ou praticamente estagnada produção de ácido láctico 

a partir das 24 horas e até às 40 horas, o que coincide com o início da produção de etanol. 

Como esperado a concentração de lactose diminuiu durante o tempo de fermentação 

coincidindo com a produção de ácido láctico. A partir das 56 horas de fermentação a 

produção de etanol aumentou e a produção de ácido láctico também.  

As bactérias presentes no soro são bactérias lácticas homofermentativas, ou seja, 

tem como principal produto o ácido láctico, no entanto, como já referido, verificou-se a 

presença de etanol a partir das 56 horas que poderá ser atribuído às leveduras existentes. 

Embora o ácido láctico seja o principal produto final de fermentação com um grama de 

lactose a ser convertido em um grama de ácido láctico, podem aparecer quantidades 

mínimas de ácido acético e etanol (Kandler, 1983). A este respeito, é possível admitir 

presença de uma estirpe heterofermentativa ou leveduras durante a fermentação. Levantada 

esta questão pesquisou-se a presença de leveduras e foi feita a sua contagem após a 

Figura 18 - Evolução do consumo de lactose ( ), Galactose ( ), da produção de ácido 

láctico ( ), Ácido acético ( ), etanol ( ) e do pH ( ) na fermentação do soro  
mistura industrial ao longo do tempo. 
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fermentação, obtendo-se uma concentração de 300 UFC ml-1. Assim o resultado pode ser 

atribuído ao possível sinergismo entre as bactérias lácticas e as leveduras presentes, tal 

como acontece em outros produtos derivados de fermentações lácticas. As leveduras 

fornecem fatores de crescimento, designadamente vitaminas que promovem o crescimento 

das BAL e consequentemente levam ao aumento na produção total de ácido láctico. Por sua 

vez, as leveduras utilizam os produtos finais de fermentação das bactérias lácticas como 

fonte de energia (Plessas, et al., 2008) 
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Os valores obtidos na fermentação protagonizada pela estirpe L. plantarum ISA 3960 

estão representados na Figura 19. Através da observação do gráfico foi possível constatar 

que os valores de pH e contrariamente ao que aconteceu com a cultura anterior, nas 

primeiras 8 horas, há uma acidificação inferior, passando este valor de 6,62, para 6,50. Este 

facto deveu-se, possivelmente, à adaptação das bactérias ao substrato, estando o consumo 

de lactose possivelmente relacionado apenas com o crescimento e com a manutenção das 

células resultando num rendimento em ácido láctico mais baixo (Fu & Mathews, 1999). Às 

16 horas notou-se uma descida brusca no valor de pH, atingindo um valor de 4,18. Apenas 

ocorre mais uma descida no pH do soro às 24 horas, a atingir o valor de 3,91. No restante 

tempo de fermentação pode afirmar-se que o valor de pH se mantêm quase inalterável 

atingindo um valor mínimo de 3,83.  

Quanto ao consumo de lactose e consequente produção de ácido láctico, a maior 

taxa de produção ocorreu entre as 8 e as 16 horas o que corresponde também à maior 

descida de pH. Ao longo do processo, a produção de ácido láctico é baixa e apresenta 

valores muito reduzidos. Após 120 horas de fermentação atinge-se apenas 7,28 g L-1 de 

ácido láctico, permanecendo em solução 23,36 g L-1 de lactose residual, com um baixo 

rendimento de produção de ácido láctico em relação ao pretendido. 

  

Figura 19 - Evolução do consumo de lactose ( ), galactose ( ), da produção de ácido láctico (

), ácido acético ( ), etanol ( ) e do pH ( ) na fermentação do soto com a estirpe 
Lactobacillus plantarum ISA 3960 ao longo do tempo. 
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Na Figura 20 está representada a fermentação levada a cabo pela estirpe L. 

plantarum ISA 4226. Esta estirpe apresenta um comportamento similar à estirpe L. 

plantarum ISA 3960. Os valores de pH nas primeiras 8 horas, sofrem um decréscimo de 

6,62, para 6,22. Às 16 horas notou-se uma descida brusca atingindo o valor de pH de 4,18. 

No restante tempo de fermentação os valores de pH continuam a decrescer lentamente até 

atingirem um 3,71 às 120 horas de fermentação. Quanto ao consumo de lactose e 

consequente produção de ácido láctico, a maior taxa também ocorreu entre as 8 e as 16 

horas. Ao longo do processo, a produção de ácido láctico manteve-se reduzida e decorridas 

120 horas de fermentação atingiu-se uma concentração de ácido láctico de 8,26 g L-1 e a 

lactose residual apresentou valores de 22,55 g L-1. Também aqui se verifica um baixo valor 

de produção de ácido láctico em relação ao pretendido. 
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Figura 20 - Evolução do consumo de lactose ( ), galactose ( ), da produção de ácido 

láctico ( ), ácido acético ( ), etanol ( ) e do pH ( ) de Lactobacillus 
plantarum ISA 4226 ao longo da fermentação de soro lácteo. 
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Na Figura 21 está representada a fermentação do soro simultaneamente pelas 

estirpes L. plantarum ISA 4226 e ISA 3960, procurando avaliar o efeito de um possível 

sinergismo entre as estirpes. O comportamento da fermentação não difere relativamente às 

duas estirpes em separado. O valor de pH nas primeiras 8 horas baixa até 6,24. Após 16 

horas do início do processo fermentativo o pH atingiu 4,15 e quanto ao restante tempo de 

fermentação os valores de pH continuaram a decrescer lentamente até atingir 3,77 no final. 

Relativamente ao consumo de lactose e produção de ácido láctico, a maior taxa também se 

registou entre as 8 e as 16 horas. Ao longo do processo a produção de ácido láctico 

mantem-se e decorridas as 120 horas de fermentação atingiu-se uma concentração de 

ácido láctico de 8,45 g L-1 e a lactose residual apresentou valores de 23,37 g L-1.Conclui-se 

assim que o uso simultâneo das duas estirpes não traz vantagem ao processo fermentativo 

 

Quanto à galactose, esta é utilizada ao longo do processo por todas as bactérias 

lácticas, permanecendo em solução pequenas quantidades, estando de acordo com os 

resultados apresentados por outros autores (Fu & Mathews, 1999) 
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Figura 21  - Evolução do consumo de lactose ( ), Galactose ( ), da produção de ácido 

láctico ( ), Ácido acético ( ), etanol ( ) e do pH ( ) na fermentação do soro 
com a estirpe Lactobacillus plantarum ISA 3960 & 4226 ao longo do tempo 
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No Quadro 6 estão comparados os resultados dos ensaios, onde se constata que a 

mistura industrial foi a mais eficiente no processo fermentativo em comparação com as 

outras culturas, apresentado um rendimento em ácido láctico de 0,56. No final da 

fermentação é possível verificar que a lactose não foi totalmente consumida, restando 2,61 g 

L-1, e foram produzidos 17, 73 g L-1 de ácido láctico, 7,46 g L-1 de etanol e 0,61 g L-1 de ácido 

acético.  

Entre as estirpes L. plantarum usadas individualmente e a sua mistura, os rendimentos 

são semelhantes, produzindo na ordem das 8 g L-1 de ácido láctico. Deste modo e 

comparando com os resultados obtidos com as estirpes em separado não é possível 

apontar para um possível sinergismo entre as duas estirpes. Esta conclusão já tinha sido 

obtida em trabalhos anteriores para outras espécies bacterianas, nomeadamente o L. 

bulgaricus e o L. helveticus, Plessas et al. (2008) demonstraram não existir efeito sinérgico 

na combinação das duas bactérias lácticas na fermentação de soro lácteo 

 

Quadro 6- Comparação de fermentação do soro lácteo pelas estirpes de Lactobacillus plantarum e pela 
mistura industrial utilizadas. 

 

 

 

. 

 

 

 

Inóculo  
Acido Láctico   

(g L
-1

) 
Rendimento em ácido láctico  

(g acido láctico/ g lactose) 

Lactose 
Residual 
 (g L

-1
) 

Acido  
Acético  
 (g L

-1
) 

Etanol  
(g L

-1
) 

Mistura 
industrial 

17,73 0,56 2,61 0,61 7,46 

L. plantarum 
3960 

7,28 0,23 23,36 0,59 - 

L. plantarum 
4226 

8,26 0,26 22,55 0,72 - 

L. plantarum 
3960 & 4226 

8,45 0,27 23,37 0,8 - 
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3.3.2 2º Ensaio 

Afastada a possibilidade de sinergismo entre as estirpes de L. plantarum foi realizado 

um outro ensaio de fermentação com o intuito de aumentar a produção de ácido láctico, 

para o que foi adicionado ao soro lácteo um suplemento, de extrato de levedura. A 

suplementação do soro com extrato de levedura tinha como objetivo fornecer fatores de 

crescimento, tal como vitamina B, a fim de evitar limitações no crescimento e 

subsequentemente aumento na produção de ácido láctico (Prazeres, et al., 2012).  

O ensaio decorreu em frascos fechados estéreis, a uma temperatura constante de 37 

ºC, com uma concentração inicial de aproximadamente 30 g L-1 de lactose e com adição de 

5 g L-1 de extrato de levedura. De uma forma global, o comportamento das bactérias 

relativamente ao pH é semelhante ao ensaio anterior. Os gráficos A, B e C representados na 

Figura 8 apresentam a evolução da fermentação ao longo do tempo pelos diferentes 

fermentos. 

Com os resultados obtidos (Anexo V), as estirpes L. plantarum (gráfico B e C da 

Figura 22), pode constatar-se novamente uma reduzida produção de ácido láctico. A 

concentração final de ácido láctico apresentou valores próximos de 10 g L-1 no processo 

fermentativo levado a cabo por estas bactérias. Podemos assim ser levados a concluir, 

tendo em conta as quantidades reduzidas de ácido láctico produzido, que de facto é 

possível que o processo fermentativo possa ocorrer, no entanto a um nível muito reduzido, 

não atingindo os objetivos necessários para ser aplicado como agente desinfetante, devido 

à baixa concentração em ácido láctico e elevada concentração de lactose residual.   

Nestes ensaios, não foram encontrados picos de etanol, verificando-se em todos os 

casos fermentações homolacticas. No caso da fermentação da mistura industrial, 

possivelmente, pela adição do extrato de levedura e consequente fornecimento de fatores 

de crescimento, durante o processo fermentativo as bactérias lácticas presentes no soro 

(gráfico A, Figura 22) dominaram e não permitiram o desenvolvimento de leveduras, o que 

levaria a uma produção de etanol. Sem a consequente produção de etanol, a concentração 

de ácido láctico é superior neste ensaio em comparação com os anteriores, tendo sido 

atingido o valor de 25 g L-1, mostrando assim um melhor desempenho das bactérias lácticas 

presentes como era expectável.  
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Figura 22 - Evolução do teor de lactose ( ), galactose ( ), ácido láctico ( ), ácido 
acético ( ), e do valor de pH ( ) no processo fermentativo do soro com as diferentes culturas. 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

5,5 

6 

6,5 

7 

0,00 

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 

30,00 

35,00 

0 20 40 60 80 100 120 

p
H

 

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 (
g 

L-
1

) 

Tempo (horas) 

A - Mistura Industrial  

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

5,5 

6 

6,5 

7 

0,00 

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 

30,00 

35,00 

0 20 40 60 80 100 120 

p
H

 

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 (
g 

L-
1

) 

Tempo (horas) 

B - Lactobacillus plantarum 4426 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

5,5 

6 

6,5 

7 

0,00 

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 

30,00 

35,00 

0 20 40 60 80 100 120 

p
H

 

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 (
g 

L-
1

) 

Tempo (horas) 

C - Lactobacillus plantarum 3960 



Resultados e Discussão 

 

 
 

50 
 

No Quadro 7 estão sumariados os resultados do ensaio, onde se constata que a 

mistura industrial foi a mais eficiente no processo fermentativo em comparação com as 

outras culturas, apresentado um rendimento em ácido láctico de 0,8. No final da 

fermentação é possível verificar que a lactose, ainda assim, não foi totalmente consumida, 

restando em solução 7,38 g L-1. Verifica-se assim uma produção total de 25, 92 g L-1 de 

ácido láctico. 

 

Quadro 7 – Comparação entre a fermentação do soro lácteo pela mistura industrial e pelas estirpes de 
Lactobacillus plantarum com adição de extrato de levedura 

 

Fazendo uma comparação dos resultados do Quadro 6 com os do Quadro 7 constata-

se que de facto houve um aumento no teor de ácido láctico produzido analisando os 

diferentes fermentos. Relativamente ao fermento industrial, o rendimento em ácido láctico foi 

superior, o que se compreende já que nestas condições não houve produção de etanol, no 

entanto apresenta também uma concentração de lactose residual superior 

Os resultados mostram que a fermentação é mais eficiente quando o soro é 

suplementado com extrato de levedura, no entanto a fermentação do soro pode ocorrer sem 

a adição de suplementos. Vasala, et al., (2005) realizaram um trabalho semelhante e 

chegaram à conclusão que a conversão de lactose pode ser obtida sem adição de 

suplementos dispendiosos, nomeadamente de extrato de levedura. 

 

 

 

 

 

Inóculo  
Acido 

Láctico  
(g L-1) 

Rendimento em ácido láctico  
(g acido láctico/ g lactose) 

Lactose 
Residual 
 (g L-1) 

Ácido 
acético   
(g L-1) 

Etanol  
(g L-1) 

Mistura 
industrial 

25,92 0,81 7,38 0,63 - 

L. plantarum 
3960 

10,23 0,32 21,42 0,69 - 

L. plantarum 
4226 

9,99 0,31 21,98 0,65 - 
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3.3.3 3º Ensaio  

Como o L. plantarum mostrou não ser suficientemente eficiente a fermentar o soro 

lácteo com uma concentração de lactose inicial aproximada a 30 g L-1 e isto poder dever-se 

ao possível efeito inibidor da sua concentração, baixou-se a concentração de lactose no 

soro através de diluições. Assim com soluções de soro com concentrações aproximadas de 

20, 15 e 10 g L-1 de lactose fomos verificar a sua eficiência quanto à concentração em 

ácidos. Este ensaio decorreu nas mesmas condições dos ensaios anteriormente descritos e 

a fermentação foi estudada com e sem adição de extrato de levedura uma vez que já 

dispúnhamos de dados sobre a evolução do processo, apenas foram retiradas amostras 

para análise no tempo inicial e no tempo final. O Quadro 8 apresenta os resultados obtidos 

relativamente à estirpe 3960. Relativamente à fermentação da estirpe ISA 4226, os 

resultados estão representados no Quadro 9 

Quadro 8 – Comparação da fermentação de Lactobacillus plantarum ISA 3960 em soro lácteo com 
e sem adição de extrato de levedura.  

 

 

Lactose 
inicial  
(g L-1) 

Lactose 
residual  
(g L-1) 

Ácido 
Láctico 
(g L-1) 

Rendimento 
(g acido láctico/ g 

lactose) 
pH final 

Sem extrato 
de levedura 

11,88 8,08 3,69 0,31 3,67 

17,09 11,28 4,40 0,26 3,73 

21,34 15,45 5,11 0,24 3,77 

      

Com extrato 
de levedura 

11,41 5,56 7,88 0,69 3,56 

16,85 8,78 8,78 0,52 3,59 

21,15 10,47 9,00 0,43 3,69 

 

Quadro 9 - Comparação da fermentação de Lactobacillus plantarum ISA 4226 em soro lácteo com 
e sem adição de extrato de levedura. 

 

Lactose inicial  
(g L-1) 

Lactose 
residual  
(g L-1) 

Ácido Láctico 
(g L-1) 

Rendimento 
(g acido láctico/ 

g lactose) 
pH final 

Sem extrato 
de levedura 

11,88 7,81 4,12 0,35 3,61 

17,09 11,72 4,82 0,28 3,68 

21,34 15,14 5,60 0,26 3,71 

  
     

Com extrato 
de levedura 

11,41 6,27 6,76 0,59 3,65 

16,85 9,63 8,01 0,48 3,63 

21,15 10,13 8,94 0,42 3,65 
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Pela análise dos quadros verifica-se um rendimento superior nas estirpes quando o 

soro é diluído e a fermentação ocorre com suplemento de extrato de levedura. Embora a 

sua adição influencie o rendimento e a concentração final dos constituintes analisados, os 

teores de ácido láctico totais continuam a ser muito baixos para o pretendido em todas as 

diluições, assim como permanece uma concentração elevada de lactose residual no final. 

Mesmo com diluições inicias do soro as estirpes L. plantarum mostraram-se incapazes de 

esgotar a lactose, podendo assim assumir-se que o decréscimo de pH, resultante da 

produção de ácido láctico poderá ser o maior responsável pelo menor rendimento obtido na 

fase final. 

Comparativamente Fu & Mathews, (1999) realizaram um estudo em que a 

fermentação de soro lácteo foi efetuada por L. plantarum, tal como acontece no presente 

trabalho, o ácido láctico foi o maior componente resultante da fermentação e apenas 

encontraram concentrações vestigiais de ácido acético. No mesmo estudo analisou-se o 

efeito do pH no processo fermentativo, constatou-se que a valores constantes de pH 4, após 

uma semana de fermentação, a lactose não foi totalmente consumida uma vez que o 

crescimento é inibido. Os valores de pH para o melhor crescimento situam-se entre 5 e 7, 

levando ao esgotamento da lactose e mostrando que o pH é um fator que influência o 

crescimento e o rendimento das bactérias lácticas na produção de acido láctico.  

O crescimento bacteriano é influenciado por vários fatores ambientais, destacando-se 

a temperatura, a humidade relativa, o pH e o oxigénio. Cada um destes fatores é importante 

e pode limitar o crescimento, determinando o desenvolvimento bacteriano. Por isso outros 

trabalhos realizados com soro lácteo como substrato fermentativo, com único objetivo de 

produção de ácido láctico ou etanol, no mínimo tempo possível (Prazeres, et al., 2012) 

recorreram ao uso de fermentadores em que a temperatura, o pH e a concentração de 

oxigénio foram fatores chave, mantidos constantes e sendo assim obtidos altos 

rendimentos.  

Comparando o tempo do processo fermentativo por nós obtido, foi muito superior (120 

horas) ao conseguido no estudo referenciado anteriormente. Mantendo o ambiente 

envolvente sob condições ideais e controladas o processo fermentativo é mais rápido e 

eficiente, atingindo o esgotamento da lactose entre 48 a 72 horas. Uma vez que se pretende 

posteriormente desinfetar vegetais com o soro fermentado no nosso trabalho e tendo em 

consideração que o pH representa uma mais-valia para a inibição de possíveis 

microrganismos presentes, é favorável manter o processo fermentativo sem que se fixe o 

pH.  
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Depois de ter sido percorrido o caminho até aqui descrito, procurou-se perceber qual o 

soro a utilizar na operação de desinfeção de alfaces frescas. Dado o impacto dos valores de 

pH no baixo rendimento apresentado nos ensaios com L. plantarum, resolvemos optar pela 

seleção dos fermentados obtidos com a mistura de origem industrial. Decidimos também 

fermentar o soro sem adição de extrato de levedura, embora o rendimento e a concentração 

em ácido láctico tivesse sido superior neste caso, visto que no scale-up do processo 

laboratorial há que ter em conta o seu custo final e um menor teor possível de carbono e 

azoto residuais. 

3.4 Avaliação dos efeitos dos tratamentos de descontaminação na carga 

microbiana de alface biológica durante o armazenamento em 

refrigeração  

O estudo do efeito de diferentes tratamentos de descontaminação compreendeu a 

aplicação de vários tratamentos, avaliando-se posteriormente a respetiva eficácia pelos 

níveis microbiológicos apresentados antes e após a descontaminação do produto. 

Foram utilizadas cinco soluções diferentes de descontaminação da alface: 

(1) Banho de soro sem diluição 

(2) Banho de soro diluído a 25% 

(3) Banho de soro diluído a 50 % 

(4) Banho de água clorada (solução de hipoclorito de sódio a 110 ppm) 

(5) Banho de água destilada esterilizada 

 

Para este ensaio, foram realizadas 3 repetições em datas diferentes, nas quais se 

utilizaram soros fermentados uma semana antes da sua utilização e mantidos refrigerados a 

4ºC. A composição dos soros está representada no Quadro 10. Estes variam 

significativamente entre si (p<0,05), estando a maior diferença na quantidade de ácido 

acético produzida. No entanto, para que se pudessem tratar estatisticamente os dados 

obtidos assumiu-se homogeneidade entre os 3 tipos de soro utilizados, uma vez que o 

comportamento nas diferentes repetições é semelhante. Para o tratamento estatístico, além 

das 3 repetições utilizaram-se os duplicados das contagens de microrganismos nas placas 

como o resultado, convertido em log10 UFC g-1. 
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Quadro 10 - Composição dos soros lácteos fermentados com a mistura industrial e utilizados na 
operação de desinfeção de vegetais 

(g L
-1

) Soro 1 Soro 2 Soro3  

Lactose 3,05 2,37 3,04 2,82±0,39 

Galactose 2,15 3,28 3,03 2,82±0,59 

Glucose - - - - 

Acido Láctico 17,88 18,76 18,49 18,38±0,45 

Acido Acético 0,58 1,03 1,05 0,89±0,27 

Etanol 7,31 7,79 7,29 7,46±0,28 

 

Critérios Microbiológicos  

Para avaliar o impacto dos tratamentos na carga microbiana foram realizadas 

contagens de microrganismos mesófilos aeróbios a 30 ºC, de microrganismos psicotrópicos 

a 4ºC, de bactérias lácticas a 37 ºC e de bactérias do género Enterobacteriaceae.  

Em Portugal não existe legislação específica que limite a carga microbiana em HMP, 

uma vez que a legislação contempla um mínimo de parâmetros é importante verificar outras 

legislações existentes, assim como valores guia que possam ser utilizados para avaliar a 

qualidade microbiológica deste tipo de produtos. 

Nesse sentido, a legislação espanhola, Real Decreto 3484, no Grupo D, “comidas 

preparadas embaladas, à base de vegetais crus”, contempla, para além dos parâmetros 

indicados no Regulamento 2073:2005, microrganismos mesófilos aeróbios, com um limite 

máximo estabelecido para 7 log10 UFC g-1. 

Relativamente aos valores guia elaborados pelo Health Protection Agency (HPA), o 

critério Enterobacteriaceae não se aplica a HMP, porque este tipo de produtos pode conter 

elevados níveis destes microrganismos como parte da sua microflora normal. Nenhuma 

legislação até à data foi elaborada tendo em conta este critério. O mesmo se aplica ao 

critério microrganismos psicrotróficos aeróbios no entanto, para este critério teve-se em 

conta os valores indicativos estabelecidos por Jacxsens et al., (2003) que estabelecem 8 

log10 UFC g-1 como limite máximo. 
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 No que diz respeito à contagem de bactérias lácticas, a Health Protection Agency 

aplica o critério quando estas não fazem parte do processo, estando o limite máximo 

estabelecido para uma carga inferior a 108. 

3.4.1 Efeito sobre microrganismos mesófilos aeróbios  

O efeito dos tratamentos de desinfeção em alface biológica com a utilização de soro 

fermentado (100%, 75% e 50%), água clorada (110 ppm) e água destilada esterilizada foram 

monitorizados durante 7 dias (Anexo VI). A carga inicial apresentou um valor médio de 6,67 

± 0,19 log10 UFC g-1 estando este valor em concordância com os observados por outros 

autores (Oliveira, et al., 2010).  

 

É possível verificar pela observação da Figura 23, uma evolução ao longo do tempo, 

os desinfetantes utilizados. No caso da água não se observa diferenças significativas (p 

<0,05) entre a carga inicial e o primeiro dia de prateleira, mas ao dia 3 a carga aumenta 

significativamente mantendo quase constante ao longo do tempo, sem apresentar 

diferenças significativas no entanto o valor médio ao dia 7 é superior ao limite máximo 

estabelecido para a desinfeção com água clorada. 
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Figura 23 – Efeito da descontaminação com soro sem diluição ( ), diluição a 25% ( ), 

diluição a 50% ( ), água clorada ( ) e água destilada esterilizada ( ) no 
desenvolvimento de microrganismos mesófilos aeróbios em alface biológica.  

A linha a tracejado corresponde ao valor máximo estabelecido. 

As barras verticais correspondem ao desvio padrão observado.  
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No caso do soro, comparativamente ao cloro, qualquer das concentrações foi mais 

eficiente tanto na redução como na manutenção do tempo de prateleira. Dentro das 3 

concentrações usadas, o soro sem diluição foi o mais eficiente. No entanto não se verificam 

diferenças significativas em comparação com o soro de diluição a 25%. Relativamente ao 

soro diluído a 50%, para o dia 1, existem diferenças significativas quando comparado com 

os resultados do soro sem diluição. A partir do dia 3 não existem diferenças significativas 

nas contagens de MMA para os 3 tipos de soro. O soro diluído a 50% não apresenta 

diferenças significativas comparativamente à água clorada, tanto no dia 3 como no dia 5 

(Anexo X).  

Também no tempo final de prateleira, não existem diferenças significativas entre a 

água clorada e duas das diluições de soro (25% e 50%). Constata-se por estes resultados 

que o soro foi o desinfetante mais eficiente, mantendo durante o tempo de prateleira a 

concentração mais baixa de MMA, embora no último dia atinja um valor sem diferenças 

significativas relativamente à concentração inicial. Deve ser referido que o soro continha 

bactérias lácticas na sua constituição e que após o tratamento é provável que se 

mantenham nos tecidos da alface, fazendo assim parte da carga microbiana de MMA 

encontrada alo longo do tempo de prateleira.  

Quanto ao valor limite (7 log10 UFC g-1), estabelecido pela legislação espanhola, para 

as amostras tratadas com as diferentes concentrações de soro, os resultados obtidos 

encontram-se abaixo do limite máximo aplicável. O soro a 50% não difere significativamente 

da água clorada no entanto a média deste fica abaixo do valor estabelecido. Os valores 

obtidos para este critério são similares aos apresentados por outros autores que utilizaram 

permeado de soro como agente desinfetante (Martin-Diana, et al., 2006).  
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3.4.2 Efeito sobre os microrganismos psicrotróficos aeróbios 

Relativamente aos psicrotróficos (Anexo VII) a carga inicial da alface biológica 

apresentou uma média de 4,67±0,37 log10 UFC g-1, encontrando-se dentro do intervalo 

referido por Oliveira, et al., (2010) que é de 3 a 7 log10 UFC g-1. A contagem de 

microrganismos psicrotróficos aeróbios após desinfeção, foi inferior para todos as amostras, 

excetuando a lavada com água como pode ser constatado pela observação da Figura 24. 

A maior redução (dia 1) foi obtida pela utilização de soro, no entanto esta não difere 

significativamente quando comparada com os restantes desinfetantes (soros diluídos a 75 e 

50% e agua clorada). Entre os 3 tipos de soro usados, o crescimento de MPA é semelhante 

no tempo de prateleira não apresentando diferenças significativas entre as três 

concentrações.  

Relativamente à água clorada, ao terceiro dia, apresenta a menor carga sendo 

significativamente diferente do soro a 50% e da água esterilizada. Porém a carga microbiana 

apresenta um aumento aproximado de 2 ciclos logarítmicos no período de tempo 

compreendido entre o dia 3 e o dia 5, apresentando assim uma evolução desfavorável em 

comparação com o soro.  
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Figura 24 - Efeito da descontaminação com soro sem diluição ( ), diluição a 25% ( ), 

diluição a 50% ( ), água clorada ( ) e água destilada esterilizada ( ) no 
desenvolvimento de microrganismos psicrotróficos aeróbios em alface biológica.  

A linha a tracejado corresponde ao valor máximo estabelecido. 

As barras verticais correspondem ao desvio padrão observado.  
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Quanto ao limite máximo estabelecido em 8 log UFC, as amostras tratadas com o soro 

apresentam um valor inferior. No caso da alface tratada com água clorada e água destilada 

esterilizada, os valores médios não são significativamente diferentes entre si. Ao dia 7 a 

concentração em MPA era superior ao limite máximo estabelecido. As amostras mostraram 

melhores resultados nesta flora microbiana, quando tratadas com soro, independentemente 

da concentração utilizada. 
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3.4.3 Efeito sobre as Bactérias Lácticas 

Relativamente ao nível inicial de bactérias lácticas (Anexo VIII) nas amostras tratadas, 

este valor é acima da média (2,41±1,01 log10 UFC g-1) encontrada por Oliveira, et al., (2010) 

para alfaces com proveniencia de agricultura biologica, porém está dentro do intervalo 

defenido por estes autores (entre 3 e 5 log10 UFC g-1). 

 Na Figura 25 observa-se a representação gráfica da média dos valores do logaritmo 

de bactérias lácticas (BAL) ao longo do tempo de prateleira. Constata-se que o banho de 

água clorada foi o único tratamento a reduzir a carga inicial de BAL, apresentado pela alface 

no dia 1 com um valor médio significativamente diferente. Para o mesmo dia, não existem 

diferenças significativas entre a água e as diluições de soro. A Figura 25 mostra que a alface 

tinha BAL naturalmente (como se verifica pelos resultados das amostras tratadas com água 

destilada). Quanto às amostras tratadas com o banho de soro, era esperado um valor 

superior, no nível de BAL, uma vez que o soro não sofreu qualquer tratamento que 

reduzisse o seu número. Esta situação poderá ter ocorrido devido à segunda passagem das 

alfaces por água ou ainda devido à temperatura. Quando se deu por terminado o processo 

fermentativo o soro foi refrigerado a temperaturas de 4ºC, a mesma temperatura a que as 

alfaces desinfetadas foram armazenadas. A temperatura é um dos fatores ambientais que 
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Figura 25 - Efeito da descontaminação com soro sem diluição ( ), diluição a 25% ( ), 

diluição a 50% ( ), água clorada ( ) e água destilada esterilizada ( ) no 
desenvolvimento de bactérias lácticas em alface biológica. 

As barras verticais correspondem ao desvio padrão observado.  
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mais afeta a atividade e o crescimento microbiano, tendo um efeito de inibição ou de 

retardamento no tempo de crescimento dos microrganismos. 

Ao observar os resultados para o terceiro dia do tempo de prateleira verificamos que 

não existem diferenças significativas para os valores obtidos de BAL entre as diluições de 

soro, diferindo significativamente das amostras tratadas com o banho de água clorada. Em 

todas as amostras, excetuando a amostra tratada com água destilada esterilizada, constata-

se um aumento na carga de bactérias lácticas, sendo este aumento mais evidente nas 

amostras tratadas com água clorada. 

Durante o tempo de prateleira nota-se um aumento progressivo na carga microbiana, 

para as 3 concentrações de soro, diferindo significativamente apenas no último dia, onde o 

soro sem diluição apresenta a carga mais elevada. Quanto à amostra desinfetada com água 

clorada, o valor do último dia de prateleira não difere significativamente do obtido no quinto 

dia. Isto poderá dever-se ao facto de no final do ciclo evolutivo poder registar-se uma 

acentuada dominância de um número muito restrito de espécies microbianas uma vez que 

os microrganismos vão estabelecendo predominâncias temporais relativas. 

Os valores obtidos para as bactérias lácticas nos nossos ensaios são similares aos 

apresentados por outros autores (Martin-Diana, et al., 2006). As bactérias lácticas estão 

associadas à produção de off-odours, no entanto o seu crescimento controlado pode 

apresentar um efeito antimicrobiano exercido por competição (Martin-Diana, et al., 2006; 

Trias, et al., 2008). O uso de BAL como flora protetora, pode impedir o desenvolvimento de 

outras floras, por exemplo patogénicos, que resistam à higienização química com água 

clorada. 

 

 

 

  



Resultados e Discussão 

 

 
 

61 
 

3.4.4 Efeito sobre as Enterobacteriaceae  

A carga inicial (Anexo IX)apresentava um valor médio de 5,23±0,14 log10 UFC g-1 

estando este valor em concordância com os observados por outros autores. Verificou-se que 

cerca de 92% de alface de agricultura biológica apresenta uma carga superior a 4 log10 UFC 

g-1 (Oliveira, et al., 2010).  

Na Figura 26 observa-se a representação gráfica da média dos valores do logaritmo 

de bactérias da família Enterobacteriaceae ao longo do tempo de prateleira. Verificou-se um 

desenvolvimento contínuo destas bactérias para todos os tratamentos em estudo com o 

aumento do período de armazenamento. 

É nesta população microbiológica que a redução observada no primeiro dia de 

armazenamento é a maior. O soro aparenta ser o mais eficiente na redução da carga inicial, 

no entanto não difere significativamente das amostras tratadas com água clorada. Ao longo 

do tempo de prateleira apenas as amostras tratadas com água esterilizada diferem 

significativamente das restantes. Não foram observadas diferenças significativas ao fim de 

sete dias para os diferentes tratamentos assim o soro fermentado e as respetivas diluições 

apresentam um resultado semelhante em comparação com a água clorada.  
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Figura 26 - Efeito da descontaminação com soro sem diluição ( ), diluição a 25% ( ), 

diluição a 50% ( ), água clorada ( ) e água destilada esterilizada ( ) no 
desenvolvimento de microrganismos da família Enterobacteriaceae em alface biológica. 

As barras verticais correspondem ao desvio padrão observado.  
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A capacidade antimicrobiana do soro poder ser explicada por uma variedade de 

fatores. A mais evidente é o pH ácido, que pode ter um efeito direto sobre carga inicial de 

microrganismos, e subsequentemente durante o armazenamento. Também se pode explicar 

pela concentração em ácido láctico que pode penetrar nas células na forma não dissociada 

e baixar o pH interior da célula. O etanol também é outro fator que influencia o crescimento 

microbiano. Finalmente, a possível presença de bacteriocinas resultantes da fermentação 

pode contribuir para a capacidade antimicrobiana demonstrada neste estudo.  

A utilização de soro, para além da ação que apresenta sobre os vários grupos 

microbianos estudados, pode também contribuir para a obtenção de um produto de valor 

acrescentado com características probióticas com reconhecido valor em alimentação. 
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4 Conclusões 

 

Este trabalho realizado no âmbito da dissertação de mestrado, teve como principal 

objetivo utilizar soro fermentado como agente antimicrobiano na desinfeção de alface 

biológica. Em primeiro lugar estudou-se a fermentação do soro por uma mistura de bactérias 

lácticas presentes no fermento existente no soro in natura e por duas estirpes de 

Lactobacillus plantarum. 

 Verificou-se que as estirpes L. plantarum não são eficientes na fermentação deste 

substrato em condições não controladas. O pH foi o principal fator responsável pelo baixo 

rendimento destas bactérias, inibindo o metabolismo destas após 16 horas de fermentação, 

altura em que o pH atinge valores abaixo de 4.  

Relativamente à mistura industrial usada como fermento no fabrico de queijo, a maior 

concentração e o maior rendimento foram obtidos quando se adicionou suplementos ao 

soro, porém a concentração de lactose residual também foi superior. Os ensaios efetuados 

sem suplementação resultaram numa fermentação heterolactica, onde o ácido láctico e o 

etanol foram os principais metabolitos. A produção de etanol poderá ter ocorrido pela 

presença natural de leveduras no soro. Os ensaios de fermentação foram realizados em 

frascos que se mantiveram quase sempre em culturas estáticas. Seria interessante perceber 

se existiria um rendimento superior, e uma diminuição no tempo de fermentação realizando 

os ensaios com agitação, ainda que as bactérias lácticas sejam microaerofílicas para 

permitir um maior contacto das células com o soro a fermentar.  

O soro fermentado apresentou uma melhor ou equivalente desinfeção à da solução de 

hipoclorito de sódio, com a carga microbiana a ficar abaixo dos valores limite no tempo final 

de prateleira. A concentração que testamos não mostrou ser um fator importante no controlo 

do crescimento microbiano, uma vez que diferiu apenas nas contagens de microrganismos 

mesófilos aeróbios. O efeito antimicrobiano observado deve-se ao efeito conjunto do pH 

ácido, do teor de ácidos orgânicos e etanol. Outra explicação possível é pela presença de 

bactéria lácticas no soro e pela possibilidade de existirem péptidos bioativos nomeadamente 

bacteriocinas, uma vez que uma das estirpes do fermento industrial é produtor de nisina. Os 

resultados obtidos sugerem que o soro fermentado pode ser uma alternativa à utilização de 

cloro na desinfeção de alface 

Embora o uso do soro pareça ser um método eficaz para controlar as bactérias 

associadas à deterioração dos hortofrutícolas, são sugeridas investigações adicionais sobre 
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o efeito em bactérias patogénicas, nomeadamente Escherichia coli O157:H7, Salmonela 

spp. e Listeria monocytogenes, responsáveis por alguns surtos associados ao consumo de 

vegetais. 

Certamente que muitas questões ficaram por esclarecer. Um das mais importantes era 

testes para avaliar a qualidade sensorial da alface tratada com soro. Sugere-se então esta 

avaliação e também o efeito deste tratamento em relação à alteração na cor e textura. 
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Anexo I – Composição do meio líquido MRS -Lactose 

 

Peptona (Biokar)………………………………. 10 g L-1 

Extrato de carne (Biokar)……………………... 10 g.L-1 

Extrato de levedura (Biokar)…………………. 5,0 g L-1 

Lactose (Difco)………………………………… 20 g L-1 

Tween 80 (Difco)………………………………. 1 mL L-1 

Hidrogeno fosfato di-potássio (Merck)……… 2,0 g L-1 

Acetato de Sódio (BDH)…………………….… 5,0 g L-1 

Citrato de diamónio (Sigma.)………………… 2,0 g L-1 

Sulfato de Magnésio (Merck)………………… 0,2 g L-1 

Sulfato de Manganês (Merck)……………….. 0,05 g L-1 
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Anexo II - Curvas de calibração das estirpes Lactobacillus plantarum (A660 nm 

/massa seca (mg mL-1)) 
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Anexo III – Curvas de calibração (µg /Área do pico) do HPLC para determinação das concentrações dos compostos: Lactose, Galactose, 

Glucose, Ácido Láctico, Acido Acético e Etanol.  
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Anexo IV – Evolução das concentrações dos compostos na fermentação sem adição 

de extrato de levedura: Lactose, Galactose, Glucose, Ácido Láctico, Ácido Acético e Etanol 

por análise de HPLC 

 
Tempo 
(horas) 

pH Lactose Galactose Acido láctico Acido Acético Etanol 

M
is

tu
ra

 I
n

d
u
s
tr

ia
l 

0 6,62 31,64 0,65 1,17 0,25 0 

8 4,45 26,51 2,35 3,17 0,26 0 

16 3,98 25,85 3,26 3,78 0,27 0 

24 3,94 25,73 2,99 5,51 0,27 0 

32 3,89 24,98 3,35 5,61 0,27 0 

40 3,85 23,99 3,56 5,91 0,27 0 

56 3,57 17,62 3,07 8,64 0,33 2,92 

64 3,43 14,97 2,67 10,61 0,42 3,95 

80 3,27 7,73 2,16 15,08 0,54 7,13 

120 3,19 2,61 1,83 17,73 0,61 7,46 

L
. 

p
la

n
ta

ru
m

 3
9

6
0
 

0 6,62 31,64 0,65 1,17 0,25 
 

8 6,50 28,55 0,91 1,37 0,26 
 

16 4,18 26,21 2,97 4,51 0,26 
 

24 3,91 24,97 3,42 5,45 0,27 
 

32 3,89 24,80 3,50 5,75 0,28 
 

40 3,87 24,66 3,48 5,85 0,28 
 

56 3,86 24,29 3,59 6,09 0,30 
 

64 3,84 24,21 3,43 6,22 0,31 
 

80 3,83 24,00 3,46 6,42 0,32 
 

120 3,83 23,36 3,39 7,28 0,59 
 

L
. 

p
la

n
ta

ru
m

 4
2

2
6

 

0 6,62 31,64 0,65 1,17 0,25 
 

8 6,22 28,97 0,98 1,62 0,27 
 

16 4,18 25,77 2,60 4,38 0,28 
 

24 3,95 24,52 3,01 5,39 0,31 
 

32 3,88 24,39 3,02 5,79 0,34 
 

40 3,85 24,23 3,03 6,12 0,36 
 

56 3,83 24,12 2,98 6,65 0,40 
 

64 3,77 24,06 2,92 6,91 0,43 
 

80 3,72 23,25 2,81 7,39 0,58 
 

120 3,71 22,55 2,71 8,26 0,72 
 

L
. 

p
la

n
ta

ru
m

 3
9

6
0
 e

 4
2

2
6

 

0 6,62 31,64 0,65 1,17 0,25 
 

8 6,24 29,84 0,96 1,68 0,26 
 

16 4,15 26,20 2,61 4,56 0,28 
 

24 3,95 25,80 3,36 5,48 0,25 
 

32 3,88 25,09 3,03 5,97 0,34 
 

40 3,84 24,40 2,81 6,06 0,35 
 

56 3,84 24,61 2,82 6,67 0,41 
 

64 3,78 24,01 2,87 7,07 0,44 
 

80 3,77 24,07 2,76 7,38 0,54 
 

120 3,77 23,37 2,77 8,45 0,80 
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Anexo V – Evolução das concentrações dos compostos na fermentação com adição de 

extrato de levedura: Lactose, Galactose, Glucose, Ácido Láctico, Ácido Acético e Etanol por 

análise de HPLC 

 

 
Tempo 
(horas) 

pH Lactose Galactose 
Acido 
láctico 

Acido 
Acético 

L
. 
p

la
n
ta

ru
m

 3
9
6

0
 

0 6,22 32,02 0,65 1,33 0,28 

8 5,54 30,42 0,94 3,86 0,52 

16 4,33 26,93 - 5,91 0,62 

24 4,18 25,95 - 5,94 0,66 

32 4,01 25,70 - 6,77 0,66 

40 3,91 23,49 2,75 7,49 0,56 

56 3,57 23,62 - 8,46 0,68 

64 3,43 23,05 - 8,54 0,64 

80 3,27 22,45 - 9,21 0,66 

96 3,22 22,04 - 9,40 0,67 

120 3,19 21,42 - 10,23 0,69 

L
. 
p

la
n
ta

ru
m

 4
2
2

6
 

0 6,22 32,39 0,66 1,43 0,29 

8 5,58 30,39 1,08 3,94 0,41 

16 3,88 25,01 0,79 6,79 0,61 

24 3,77 24,34 0,72 7,56 0,61 

32 3,72 23,86 0,66 8,34 0,61 

40 3,68 23,34 0,60 8,96 0,61 

56 3,62 22,55 0,58 9,02 0,62 

64 3,54 22,42 0,55 9,28 0,62 

80 3,54 22,20 0,56 8,94 0,62 

96 3,54 22,44 0,54 9,41 0,61 

120 3,47 21,98 0,50 9,99 0,65 

M
is

lt
u
ra

 i
n
d
u
s
tr

ia
l 

0 6,22 33,60 0,65 1,17 0,25 

8 4,83 28,59 1,40 2,53 0,34 

16 3,91 25,63 2,34 7,42 0,47 

24 3,75 25,38 2,41 7,55 0,47 

32 3,71 24,98 2,53 7,79 0,49 

40 3,67 23,06 3,03 9,12 0,36 

56 3,62 20,36 3,04 10,18 0,57 

64 3,49 15,48 3,06 12,29 0,61 

80 3,36 12,76 2,65 15,29 0,60 

96 3,34 11,96 2,40 18,34 0,61 

120 3,16 7,38 1,20 25,92 0,63 
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Anexo VI - Quadro de resultados para análise de microrganismo mesófilos aeróbios  

 

 

 

Dia 0 Dia 1 Dia 3 Dia 5 Dia 7 

So
ro

 s
em

 d
ilu

iç
ão

 
6,64 5,22 5,27 5,78 6,63 

6,62 5,18 5,24 5,92 6,63 

6,58 4,96 5,15 6,41 6,01 

6,41 5,08 5,63 6,36 6,81 

6,94 4,83 5,45 5,94 6,45 

6,85 4,89 5,45 5,86 6,42 

So
ro

 d
ilu

íd
o

 a
 

2
5

%
 

6,64 5,10 5,44 5,96 6,74 

6,62 5,24 5,43 5,83 6,60 

6,58 5,19 5,65 6,41 6,23 

6,41 5,51 5,69 6,46 6,80 

6,94 4,91 5,40 6,20 6,23 

6,85 4,99 5,54 6,15 7,11 

So
ro

 d
ilu

íd
o

 a
 

5
0

%
 

6,64 5,41 5,27 6,38 7,04 

6,62 5,45 5,22 6,38 7,08 

6,58 5,20 5,90 6,12 6,88 

6,41 5,09 5,60 6,32 6,79 

6,94 5,43 6,11 6,17 6,25 

6,85 5,43 6,38 6,49 6,79 

Á
gu

a 
cl

o
ra

d
a 

6,64 5,72 6,08 6,48 7,03 

6,62 5,76 6,38 6,69 7,18 

6,58 5,63 5,72 6,53 7,08 

6,41 5,68 5,76 6,50 7,09 

6,94 5,85 6,46 6,91 6,99 

6,85 5,92 6,45 6,95 6,84 

A
gu

a 
d

es
ti

la
d

a 6,64 6,48 7,00 6,98 7,32 

6,62 6,41 7,03 6,68 7,35 

6,58 6,95 7,18 7,11 7,53 

6,41 6,98 7,14 7,56 7,57 

6,94 6,76 7,38 7,38 7,37 

6,85 6,76 7,36 7,33 7,33 
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Anexo VII - Quadro de resultados para análise de microrganismo psicrotróficos  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dia 0 Dia 1 Dia 3 Dia 5 Dia 7 

So
ro

 s
em

 d
ilu

iç
ão

 4,34 3,08 5,46 6,00 6,74 

4,79 3,12 5,36 5,94 6,85 

4,27 3,04 4,80 6,57 7,37 

4,44 3,19 4,80 6,12 7,36 

5,02 3,57 6,08 6,73 7,29 

5,15 3,63 6,25 6,83 7,28 

So
ro

 d
ilu

íd
o

 a
 2

5
%

 4,34 3,27 5,52 6,53 6,93 

4,79 3,13 5,50 6,59 6,98 

4,27 3,16 5,42 6,19 7,39 

4,44 3,34 5,12 6,16 7,45 

5,02 3,83 6,40 6,69 8,04 

5,15 3,94 6,66 6,67 8,11 

So
ro

 d
ilu

íd
o

 a
 5

0
%

 4,34 3,55 5,82 6,74 7,03 

4,79 3,27 5,74 6,80 6,74 

4,27 3,25 5,81 6,72 7,62 

4,44 3,17 5,66 6,80 7,50 

5,02 3,82 6,77 7,16 8,03 

5,15 3,95 6,90 7,25 7,93 

Á
gu

a 
cl

o
ra

d
a 

4,34 3,55 5,01 7,27 8,36 

4,79 3,53 5,12 7,36 8,44 

4,27 3,46 4,70 7,12 8,17 

4,44 3,47 4,63 7,09 8,14 

5,02 3,86 5,69 7,56 7,87 

5,15 3,92 5,68 7,59 7,94 

A
gu

a 
d

es
ti

la
d

a 

4,34 5,26 6,87 7,85 8,25 

4,79 5,23 6,76 7,84 8,30 

4,27 5,17 6,93 7,68 8,42 

4,44 5,18 6,86 7,66 8,45 

5,02 5,88 7,67 8,44 8,74 

5,15 5,87 7,78 8,38 8,76 
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Anexo VIII - Quadro de resultados para análise de bactérias lácticas 

 

 

 

Dia 0 Dia 1 Dia 3 Dia 5 Dia 7 
So

ro
 s

em
 d

ilu
iç

ão
 4,08 4,94 4,96 5,09 5,81 

4,04 4,89 4,93 5,40 5,85 

3,75 4,29 5,21 5,16 5,27 

3,58 4,29 5,12 5,23 5,28 

3,81 4,67 5,03 5,09 6,23 

4,45 4,63 5,01 5,32 5,53 

So
ro

 d
ilu

íd
o

 a
 2

5
%

 4,08 4,65 4,77 4,85 5,87 

4,04 4,52 4,72 4,83 5,59 

3,75 4,11 4,97 5,13 5,26 

3,58 4,11 4,75 4,94 5,34 

3,81 4,75 5,09 5,27 5,48 

4,45 4,74 5,16 5,31 5,66 

So
ro

 d
ilu

íd
o

 a
 5

0
%

 4,08 4,48 4,72 5,41 5,65 

4,04 4,41 4,64 5,46 5,52 

3,75 3,98 4,94 4,77 5,57 

3,58 3,98 4,77 5,62 5,72 

3,81 4,67 4,83 4,92 5,04 

4,45 4,63 4,60 5,05 5,11 

Á
gu

a 
cl

o
ra

d
a 

4,08 3,72 3,92 4,61 4,81 

4,04 3,68 3,97 4,72 4,73 

3,75 3,28 3,94 5,08 5,29 

3,58 3,08 4,38 4,83 5,17 

3,81 3,59 4,40 5,45 5,26 

4,45 3,63 4,30 5,26 5,45 

A
gu

a 
d

es
ti

la
d

a 

4,08 4,41 4,26 4,56 5,30 

4,04 4,48 4,19 4,46 5,32 

3,75 3,99 4,32 5,08 5,26 

3,58 3,92 4,28 4,28 5,36 

3,81 4,72 5,08 5,08 6,04 

4,45 4,83 4,94 5,26 5,60 
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Anexo IX - Quadro de resultados para análise de Enterobacteriaceae 

 

 

Dia 0 Dia 1 Dia 3 Dia 5 Dia 7 

So
ro

 s
em

 d
ilu

iç
ão

 5,33 3,56 4,45 4,78 5,69 

5,29 3,62 4,41 4,92 5,76 

5,26 3,65 4,81 5,32 5,20 

5,30 4,00 4,15 5,08 5,57 

4,95 3,85 4,54 4,89 5,23 

5,23 3,89 4,56 5,05 5,27 

So
ro

 d
ilu

íd
o

 a
 2

5
%

 5,33 3,76 4,46 5,04 5,74 

5,29 3,51 4,72 4,88 5,52 

5,26 3,70 4,58 5,08 5,16 

5,30 3,95 4,43 4,96 5,12 

4,95 4,01 4,63 5,41 5,76 

5,23 4,09 4,94 5,38 5,83 

So
ro

 d
ilu

íd
o

 a
 5

0
%

 5,33 4,11 4,20 5,05 5,54 

5,29 3,93 4,08 5,35 5,53 

5,26 3,70 4,32 4,75 5,11 

5,30 3,61 4,41 4,62 5,71 

4,95 4,05 4,69 4,94 5,34 

5,23 4,03 4,70 4,99 5,36 

Á
gu

a 
cl

o
ra

d
a 

5,33 4,26 4,86 4,89 5,17 

5,29 4,04 4,89 4,86 4,97 

5,26 4,56 4,78 5,23 5,85 

5,30 4,62 5,30 5,49 5,04 

4,95 3,85 4,52 5,32 5,92 

5,23 3,81 4,49 4,58 5,89 

A
gu

a 
d

es
ti

la
d

a 

5,33 5,30 5,32 5,63 5,90 

5,29 5,34 5,41 6,42 5,93 

5,26 5,23 4,86 5,15 5,18 

5,30 4,46 4,90 5,20 5,26 

4,95 4,26 4,72 5,72 6,28 

5,23 4,33 4,67 5,13 6,20 
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Anexo X – Resultados da Análise Estatística para os diferentes grupos microbianos 

1- Efeito sobre os microrganismos mesófilos aeróbios 

Dia 
Soro sem 
diluição 

Soro diluído - 
25% 

Soro diluído - 
50% 

Hipoclorito de 
sódio 

Água 

0 6,67±0,19b*A† 6,67±0,19bA 6,67±0,19bA 6,67±0,19aA 6,67±0,19bA 

1 5,03±0,16aA 5,16±0,21aAB 5,34 ±0,15aB 5,76±0,11bC 6,72±0,23bD 

3 5,37±0,18aA 5,53 ± 0,12aA 5,75 ± 0,47aAB 6,14±0,34cB 7,18±0,16aC 

5 6,05±0,27cA 6,17±0,24bA 6,31 ±0,14bAB 6,68±0,21aB 7,17± 0,32aC 

7 6,49 ±0,28bA 6,62± 0,34cAB 6,80 ±0,30cAB 7,03±0,11dBC 7,41±0,11aC 

* Para a mesma coluna, os valores médios que apresentam uma letra diferente são significativamente diferentes (p<0,05) 

† Para a mesma linha, os valores médios que apresentam uma letra diferente são significativamente diferentes (p<0,05)  

 

 

2- Efeito sobre os microrganismos psicrófilos aeróbios  

Dia 
Soro sem 
diluição 

Soro diluído - 
25% 

Soro diluído - 
50% 

Hipoclorito de 
sódio 

Água 

0 
4,67±0,37a*A† 4,67±0,37cA 4,67±0,37cA 4,67±0,37aA 4,67±0,37bA 

1 
3,27±0,26bA 3,44±0,35bA 3,50±0,33bA 3,63±0,20bA 5,43±0,35cB 

3 
5,46±0,61cAB 5,77±0,61aAB 6,12± 0,56dAB 5,14±0,46aA 7,15±0,46dC 

5 
6,37±0,39dA 6,47±0,24aAB 6,91±0,23aBC 7,33±0,21cC 7,98±0,35aD 

7 
7,15±0,27eA 7,48± 0,50dA 7,48±0,50aA 8,15±0,22dB 8,48±0,22aB 

* Para a mesma coluna, os valores médios que apresentam uma letra diferente são significativamente diferentes (p<0,05) 

† Para a mesma linha, os valores médios que apresentam uma letra diferente são significativamente diferentes (p<0,05)  
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3- Efeito sobre as bactérias lácticas 

Dia 
Soro sem 
diluição 

Soro diluído - 
25% 

Soro diluído - 
50% 

Hipoclorito de 
sódio 

Água 

0 3,95±0,31c*A† 3,95±0,31bA 3,95±0,31aA 3,95±0,31aA 3,95±0,31aA 

1 4,62±0,28aA 4,48±0,30cA 4,36 ±0,31abA 3,50±0,26abB 4,39±0,37abA 

3 5,04±0,10abA 4,91±0,19aA 4,91±0,12bcAC 4,15±0,23bB 4,51±0,39abBC 

5 5,21±0,13bA 5,05±0,21aA 5,21±0,34cdA 4,99±0,33cA 4,79±0,40bA 

7 5,66±0,35dB 5,53± 0,22dAB 5,53 ±0,29dAB 5,12±0,28cA 5,48±0,30cAB 

* Para a mesma coluna, os valores médios que apresentam uma letra diferente são significativamente diferentes (p<0,05) 

† Para a mesma linha, os valores médios que apresentam uma letra diferente são significativamente diferentes (p<0,05)  

 

 

4- Efeito sobre os microrganismos da família Enterobacteriaceae 

Dia 
Soro sem 
diluição 

Soro diluído - 
25% 

Soro diluído - 
50% 

Hipoclorito de 
sódio 

Água 

0 
5,23±0,14ab*A† 5,23±0,14abA 5,23±0,14abA 5,23±0,14abA 5,23±0,14abA 

1 
3,76±0,17cA 3,84±0,22cA 3,91±0,20cA 4,19±0,35cA 4,82±0,52abB 

3 
4,49±0,22dA 4,63±0,19dAB 4,63±0,25dA 4,81±0,30aAB 4,98±0,31abBC 

5 
5,01±0,19aAB 5,13±0,22aAB 4,95±025aA 5,06±0,34abAB 5,54±0,50bcB 

7 
5,45±0,25bA 5,52± 0,31bA 5,43 ±0,21bA 5,47±0,46bA 5,79±0,47cA 

* Para a mesma coluna, os valores médios que apresentam uma letra diferente são significativamente diferentes (p<0,05) 

† Para a mesma linha, os valores médios que apresentam uma letra diferente são significativamente diferentes (p<0,05)  

 

 

 


