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Resumo 

 

O aparecimento de doenças transmitidas através dos alimentos contaminados por 

microrganismos patogénicos continua a ser marcante a nível mundial levando ao contínuo 

aparecimento de surtos alimentares. Ao longo dos últimos anos, tem-se vindo a estudar a 

atividade de certos compostos presentes em diversos alimentos, como por exemplo, 

hortofrutícolas, bem como novas tecnologias de conservação de alimentos não térmicas 

(Pulsos Elétricos de Alta Intensidade). A indústria agroalimentar tem vindo a beneficiar e a 

rentabilizar os seus resíduos orgânicos (subprodutos) provenientes do processamento de 

determinados produtos alimentares. Este estudo consistiu na avaliação da capacidade 

bactericida e bacteriostática de duas infusões de subprodutos de fruta (tangerina) e vegetais 

(couve-flor), em diferentes concentrações (1, 5 e 10 % (w/v)), de forma isola ou combinadas 

com a tecnologia Pulsos Elétricos de Alta Intensidade. As capacidades referidas foram 

avaliadas relativamente ao microrganismo Salmonela enterica serovar Typhimurium, a 

diferentes temperaturas de incubação (10, 22 e 37 ºC). Através da elaboração de curvas de 

crescimento ou inativação e do seu posterior ajuste a modelos matemáticos, obtiveram-se 

resultados que demonstram que ambas as infusões têm um elevado potencial 

antimicrobiano frente a S. Typhimurium. Verificou-se um nível de inativação máximo de 5 

ciclos logarítmicos, ao fim de 100 horas de incubação com aplicação da infusão de tangerina 

e de 10 horas para a aplicação de infusão de couve-flor, ambas a 37 ºC. A capacidade 

antimicrobiana aumenta com a concentração da infusão, com a temperatura de incubação e 

com a aplicação de Pulsos Elétricos de Alta Intensidade. Deste modo, as duas infusões 

estudadas podem ser utilizadas como medida de controlo adicional frente ao crescimento de 

S. Typhimurium em alimentos durante o processo de armazenamento. 

 

Palavras-Chave: Segurança Alimentar, Consumidor, Riscos Emergentes, S. 

Typhimurium, Subprodutos Agroindustriais, Pulsos Elétricos de Alta Intensidade  
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Abstract 

 

The onset of diseases transmitted through food contaminated by pathogenic 

microorganisms remains markedly worldwide leading to the continuous appearance of food 

borne outbreaks. Over the past few years, we have been studying the activity of certain 

compounds found in many foods, such as fruit and vegetables, as well as new technologies 

for the conservation of non- thermal food (Pulsed Electric Fields) with strong antimicrobial 

capacity that is, stabilizes or reduces microbial load in a given sample. With this, the food 

industry has benefited and monetized their organic waste (by-products) from the processing 

of certain food products. This study essentially consisted of the evaluation of bactericidal and 

bacteriostatic capacity of two infusions of byproducts of fruit (tangerine) and vegetables 

(cauliflower) combined with pulsed electric fields technology against Salmonella enterica 

serovar Typhimurium. Through the elaboration of growth curves and setting the 

mathematical models obtained results show that both infusions have a high potential 

antimicrobial capacity against pathogens in food, achieving the complete microbial 

inactivation (5 log cycles) after 100 hours of infusion of tangerine incubation and 10 hours in 

the case of infusion of cauliflower at 37 ºC. The antimicrobial capacity increases when the 

concentration of the infusion or temperature is increased and when applying pulsed electric 

fields technology. Thus, the two studied infusion can be used as an additional control to the 

growth of S. Typhimurium in foods during storage. 

 

 

Key words: Food Safety, Consumer, Emerging Risks, S. Typhimurium, Agroindustrial By-

products, Pulsed Electric Fields 
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1. Introdução 

 

A necessidade de garantir uma efetividade da Segurança Alimentar Sanitária e assim 

prevenir o desenvolvimento de surtos alimentares, que originam um grave problema de 

saúde pública, tem despertado, a nível mundial, interesse devido ao aumento da mobilidade 

populacional bem como à globalização alimentar (WHO,2008). Torna-se cada vez mais 

imperativo o contínuo estudo epidemiológico, isto é, avaliação de casos de surtos registados 

mundialmente, e a contínua pesquisa laboratorial de possíveis microrganismos emergentes 

causadores de toxinfeções alimentares para assim se conseguir intervir diretamente no 

problema em questão (EFSA, 2011). Ao longo da cadeia alimentar é importante estudar os 

causadores das contaminações alimentares mundiais isto é, agentes patogénicos 

emergentes, assim como a sua distribuição e métodos/técnicas que eliminem ou que evitem 

o seu desenvolvimento. 

A Salmonella spp é um microrganismo de interesse em segurança alimentar 

anaeróbio facultativo, gram-negativo, sendo considerado, devido aos seus inúmeros 

serotipos, um microrganismo patogénico de origem alimentar. A nível mundial, as 

intoxicações alimentares, provocadas por Salmonella spp, estão associadas a produtos 

alimentares abrangendo cerca de 93,8 milhões de surtos por ano sendo que 

aproximadamente 155 000 dos casos atribuem-se à mortalidade (Majowicz et al., 2010). A 

Salmonella enterica serovar Typhimurium está comumente isolada e associada a produtos 

cárneos como por exemplo carne de porco, ovos e produtos derivados, carne bovina e a 

frutas e legumes frescos (EFSA,2011). Nos últimos anos, a incidência destes surtos de 

origem alimentar tem vindo a aumentar provocando assim uma grande preocupação para os 

países desenvolvidos e industrializados (Pui et al, 2011).  

A indústria agroalimentar produz cada vez mais resíduos com pouco ou nenhum 

valor para a empresa que os produz, provenientes do processamento dos seus produtos e 

que têm presentes na sua constituição compostos com capacidade antimicrobiana (Martin-

Luego et al, 2011). Estudos indicam que acima de 1 milhão de toneladas de resíduos 

vegetais, provenientes da indústria de processamento de hortofrutícolas, são normalmente 

produzidos na União Europeia por ano (Stojceska et al, 2008). Estes subprodutos, obtidos 

em grandes quantidades do processamento de vegetais e frutas, são indispensáveis pois 

possuem características tais como, uma elevada quantidade de fibra alimentar e uma baixa 

digestibilidade de matéria orgânica na sua constituição (Stojceska et al, 2008). O 

consumidor encontra-se cada vez mais sensibilizado para obtenção de uma dieta alimentar 

ideal, isto é, que esteja relacionada com a prevenção de desenvolvimento de determinadas 
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doenças, optando, no seu dia-a-dia, por produtos com ingredientes naturais seguros e 

promotores de uma saúde plena (Schieber et al, 2002). É de destacar que o consumo de 

frutas e vegetais abrange diversos benefícios para a saúde como a redução do risco de 

doenças coronárias e enfarte bem como o desenvolvimento de determinados cancros. Estes 

benefícios poderão ser atribuídos aos micronutrimentos que constituem estes alimentos 

entre eles, os carotenoides, polifenóis, tocoferóis, vitamina C, etc. Programas de estratégias 

para a prevenção da obesidade e outras doenças crónicas elaborados pela Centers for 

Disease Control and Prevention recomendam o aumento do consumo de vegetais e fruta 

(“Five a Day”), tornando o consumidor mais preocupado com a sua escolha e disponibilidade 

alimentar nas grandes superfícies. Este é cada vez mais exigente quanto aos aditivos 

alimentares rejeitando o consumo de aditivos sintéticos optando por recursos naturais, mais 

precisamente, escolha de alimentos funcionais. Esta seleção leva o consumidor a adotar o 

consumo de produtos com um elevado poder fenólico (antioxidante), pois os compostos que 

atribuem este poder não são sintetizados quimicamente, mas sim extraídos naturalmente a 

partir de plantas (Schieber et al, 2002). Estes compostos, também denominados por agentes 

antimicrobianos naturais, estão presentes nos hortofrutícolas e sendo designados por 

compostos fenólicos (polifenóis) têm características versáteis e de ampla gama de ação isto 

é, incluem uma atividade antioxidante, antitumoral, antiviral, antibacteriana, entre outras 

(Djilas et al, 2009). 

Os subprodutos em questão encontram-se numa categoria privilegiada devido à sua 

obtenção e tecnologia favorável e às suas propriedades nutricionais (Schieber et al, 2002). 

Considera-se imperativo reaproveitar estes resíduos, pois os seus compostos e 

propriedades destacam-se pela positiva. A nível industrial, o seu uso detém certos 

benefícios tais como a diminuição da poluição do meio ambiente assim como o 

reaproveitamento do seu valor, tanto num estado sólido como líquido, em diversas áreas de 

intervenção facilitando a inovação. (Martin-Luego et al, 2011).  

   Atualmente as indústrias alimentares focam-se no desenvolvimento de novas 

formulações e novas tecnologias para garantir a qualidade e segurança dos seus produtos 

alimentares. Os processos de conservação estão cada vez mais direcionados para o uso 

combinado de diferentes tecnologias com compostos antimicrobianos oriundos de 

subprodutos da indústria de alimentos sendo estes últimos, como foi referido anteriormente, 

uma fonte potencial de matérias-primas de baixo custo e de componentes bioativos. Estes 

procedimentos e tecnologias podem ser classificados como tecnologias de conservação não 

térmicas (como exemplo, tecnologia de pulsos elétricos de alta intensidade) ou tecnologias 

de conservação térmicas (tratamentos térmicos) (Pina-Pérez et al, 2012). O papel dos 

“agentes antimicrobianos naturais”, nestes casos, seria a proteção adicional, ou seja, como 
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por exemplo, a proteção no caso de falha da corrente de frio ou no caso da temperatura de 

aquecimento aumentar ligeiramente e ultrapassar os valores acima do recomendado 

durante o procedimento. Neste sentido, foi importante estudar as interações de “agentes 

antimicrobianos naturais” e a aplicação de novas tecnologias. Considerou-se também 

necessário incluir no projeto o estudo da sinergia ou efeitos destrutivos, isto é, capacidade 

bactericida e bacteriostática (morte ou dano celular) que podem resultar de uma combinação 

destes subprodutos com as tecnologias emergentes. 

A inativação de microrganismos em alimentos ocorre quando são expostos a fatores 

que alteram significativamente as suas estruturas celulares e/ou as suas funções 

fisiológicas. O uso de aditivos naturais, por exemplo, pode causar a morte celular por 

mecanismos diferentes (Cleveland et al, 2001). No entanto, o tipo de dano causado por 

estes produtos não é ainda totalmente conhecido assim como a resposta dos organismos 

para a utilização a longo prazo destes compostos como atividade antimicrobiana. “Agentes 

antimicrobianos naturais” é um dos temas preponderantes em estudo nos dias de hoje, 

tendo sido observado que em alguns casos, eles podem causar danos sub letais ou stress 

celular, em vez da morte do microrganismo, quando aplicado em certas condições. A 

adaptação de microrganismos a estes agentes durante o processamento de alimentos 

constitui um risco potencial. Um tratamento sub letal envolve uma grande quantidade de 

células danificadas que podem morrer ou ser reparadas. Durante o processo de reparação, 

certas mudanças podem ocorrer nas células levando assim ao comprometimento da 

segurança alimentar (Bower et al, 1999).  

Assim, torna-se imperativo estudar a cinética do microrganismo patogénico frente a 

subprodutos provenientes de indústrias alimentares com capacidade antimicrobiana. Ao 

usar os novos produtos contendo os “agentes antimicrobianos naturais” é essencial estimar 

corretamente os termos e condições (concentração, tempo e condições ambientais - 

temperatura) com o objetivo de inativar os microrganismos mais resistentes de acordo com 

o objetivo pretendido, sem causar mais problemas sub letais que poderiam levar à seleção 

de microrganismos com novas capacidades para prevenir ao máximo o aparecimento de 

adaptações.  

É de se salientar que devido à crescente preocupação com a saúde pública e riscos 

emergentes existentes nos tempos atuais, a importância do estudo e avaliação do 

comportamento microbiano face a um determinado alimento e tecnologia num ambiente 

conhecido e controlado é pertinente. Assim, através de ferramentas e modelos de previsão 

existentes, foi possível avaliar a resposta do microrganismo em estudo em condições 

estipuladas para assim verificar, transpondo para a vida útil de um alimento, o crescimento 

da contaminação em condições estabelecidas (Anastácio, 2009). 
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2. Estado de Arte 

2.1 Segurança Alimentar  

 

Atualmente, na área da Saúde Pública, é imperativo estudar-se as causas do 

desenvolvimento permanente de patologias de origem alimentar, mais concretamente as 

patologias provocadas por microrganismos patogénicos. Estes estudos têm despertado, a 

nível mundial, interesse devido ao aumento da mobilidade populacional bem como à 

globalização alimentar (WHO, 2008). Apesar da melhoria continua na segurança alimentar 

sanitária, este problema de saúde pública é pouco conhecido pela população em geral 

mesmo nos países desenvolvidos. O desenvolvimento destas doenças surge através de 

situações distintas, e provoca situações diversas, desde indisposições até situações mais 

delicadas como situações pontuais de urgência médica e até mesmo a morte. Estas 

doenças podem ser consideras intoxicações de origem bacteriana, química e intoxicações 

provocadas por contaminações através de toxinas de origem natural existentes nos próprios 

alimentos. Outras doenças associadas poderão ser denominadas como doenças infeciosas 

causadas por bactérias. Especialistas na área da Saúde Pública têm desenvolvido diversos 

estudos com o objetivo de evitar o desenvolvimento de epidemias de origem alimentar que 

têm vindo afetar inúmeras populações impedindo ou diminuindo o impacto de 

contaminações bem como desenvolvimento de tratamentos e prevenção e controlo de 

determinados surtos (Santos, 2008). Estudos epidemiológicos focando a avaliação de casos 

de surtos registados mundialmente e estudos laboratoriais relativos à pesquisa de possíveis 

microrganismos emergentes causadores de toxinfeções alimentares continuam a ser 

requisitados na área da Saúde Pública (EFSA, 2011). 

Assim, sendo a Segurança Alimentar Sanitária uma parte integrante do 

desenvolvimento do ser humano no que diz respeito aos seus hábitos e costumes, é 

relevante considera-la uma área de extrema importância. Estamos perante um tema que 

não é recente tendo vindo a assumir uma importância primordial nos dias de hoje, já que 

antigamente era um pouco dissimulada, provocando mais interesse e estudo por parte do 

consumidor (Santos, 2008).  

Apesar dos diferentes tipos de perigos alimentares encontrados na sociedade, os perigos 

microbiológicos assumem um papel deveras preponderante sendo a principal prioridade de 

pesquisa no sector alimentar. Sabe-se que o número em média de surtos alimentares 

provocados por contaminações microbianas por alimentos é de 100 000 vezes maior que os 

surtos causados por contaminação por pesticidas (RASFF, 2007). Estes surtos alimentares 
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por contaminações microbianas têm vindo a surgir em países em desenvolvimento bem 

como em países industriais. Hoje em dia, apesar da evolução e da preocupação constante 

das entidades de Saúde Pública, são frequentemente encontradas intoxicações de origem 

animal na Europa e América do Norte, mais precisamente intoxicações causadas por 

Salmonella e Clostridium perfringens. Estes surtos podem ser de largo espetro sendo de 

considerar o grupo dos peixes e mariscos, mais suscetível ao desenvolvimento de 

determinados microrganismos patogénicos. A ocorrência destes surtos é normalmente 

detetada devido à distribuição de alimentos contaminados por microrganismos onde as 

refeições são produzidas para um largo número de pessoas levando assim a um problema 

grave de Saúde Pública (Cunha et al, 2008). 

 

2.2 Consumidores 

 

Os surtos alimentares ainda hoje detetados, têm contribuído de uma forma 

preponderante, o aumento da preocupação e por consequente a redução da confiança dos 

consumidores no que diz respeito à segurança dos alimentos. Estes estão cada vez mais a 

par dos problemas de saúde pública do sector alimentar levando assim à exigência da 

obtenção de alimentos com características nutritivas, seguras e saborosas. O consumidor é 

cada vez mais conhecedor das boas práticas de higiene no sector alimentar bem como 

conhecedor das questões nutricionais (devido a epidemias surgidas no último século como a 

obesidade e até mesmo devido a problemas éticos e de estética) que são cada vez mais 

pronunciadas no meio da comunicação (SegurAlimentar, 2009).  

O risco associado ao consumo de alimentos, sendo este dividido em risco por 

contaminação de microrganismos e risco derivado do consumo irregular de alimentos, é um 

tema que preocupa o consumidor sendo necessário controlar e prevenir todos os fatores 

que poderão originar tal situação. Sabemos que os alimentos são o essencial para a 

obtenção de qualidade de vida, isto é, são fontes de saúde e prazer o que atribui um grau de 

extrema relevância na preocupação da aquisição de alimentos seguros e saudáveis no 

mercado alimentar (Oliveira et al, 2006). O consumidor no momento de compra valoriza 

principalmente a qualidade (em termos de segurança alimentar e organolético) e o seu 

preço. Assim, a disponibilidade de alimentos saborosos, seguros, com informação 

nutricional e de baixo preço é o essencial para captar a atenção e a aceitabilidade do 

consumidor.  

Quanto à segurança alimentar, o consumidor dificilmente distingue os diferentes tipos de 

riscos alimentares. Em contrapartida, preocupa-se com os riscos causados por fatores 
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externos e que são de difícil controlo. Portanto, o consumidor preocupa-se em primeiro lugar 

com os riscos derivados a partir de resíduos de pesticidas, novos vírus, resíduos na carne, 

contaminação microbiológica e as condições de higiene fora de casa. Posiciona em segundo 

plano o surgimento de riscos consequentes de fatores pessoais e comportamentais, como 

por exemplo, a existência de alergénios ou a manipulação de alimentos em casa. 

Estudos elaborados pela APSA (Agência Portuguesa para a Segurança Alimentar), 

relativos à perceção da gravidade dos diferentes riscos alimentares pelo consumidor, 

salientam quatro importantes justificações que leva este a desenvolver diferentes atitudes 

face à aquisição de alimentos, tais como: grau de conhecimento dos alimentos, forma como 

a comunicação social atua, o tempo que lhe destina, consequências que os alimentos têm 

para a saúde e o nível de controlo do risco em causa.  

Nos dias de hoje é imperativo estudar variantes que combatem o desenvolvimento de 

contaminações alimentares e por consequente, evitar surtos e crises alimentares 

desnecessárias. É importante estudar os causadores destas contaminações assim como 

métodos e técnicas que eliminem ou que evitem o desenvolvimento dos agentes 

patogénicos. O futuro requer muita pesquisa no que refere ao aperfeiçoamento da 

segurança alimentar sanitária levando assim a estudos de compostos e técnicas pertinentes 

para prevenir riscos alimentares existentes (Oliveira et al, 2006).  
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2.3 Avaliação de Riscos Emergentes 

 

A avaliação de riscos alimentares emergentes caracteriza-se pela prevenção atempada 

de possíveis surtos atuando diretamente em situações inesperadas. Um dos grandes 

objetivos desta avaliação é detetar previamente, através de sistemas credenciados, o risco 

em causa e desenvolver estratégias de controlo (Afonso, 2008). Os sistemas em questão 

podem envolver fatores que ajudam a detetar o risco presente, intitulados por indicadores de 

risco. Estes têm como principal função proporcionar informação sobre a natureza do perigo 

assim como o agente envolvente no surto alimentar e a sua proveniência (Santos et al, 

2007). 

Mesmo existindo sistemas que controlam o aparecimento de novos riscos 

microbiológicos, químicos e físicos, diversos riscos emergentes são encontrados na 

atualidade. Assim, crises alimentares associadas a ameaças invulgares como surtos através 

de vírus assim como surtos relacionados com a resistência antimicrobiana da Salmonella e 

Campylobacter spp, contaminantes tóxicos, proliferação de fungos produtores de toxinas 

(como a Aflatoxina, Ocratoxina ou Patulina) e surtos relacionados com a presença de 

resíduos de pesticidas no meio ambiente são considerados riscos de difícil controlo que 

atribuem um grave problema de Saúde Pública nos países em geral (Veiga et al, 2009). 

Assim, como foi referido anteriormente, um dos riscos alimentares emergentes é 

fundamentalmente o risco do aparecimento de doenças transmitidas através dos alimentos 

provocadas pela presença de microrganismos patogénicos nestes. Podemos encontrar 

microrganismos clássicos, isto é, microrganismos que conta com um historial de risco e de 

controlo específico e microrganismos emergentes que não são associados aos alimentos 

nem à aplicação de novas tecnologias. A atuação destes microrganismos têm efeitos 

nefastos para o ser humano devendo, como avaliação do risco, solucionar antecipadamente 

a presença destes nos alimentos (Veiga et al, 2009). Sabe-se que os microrganismos 

clássicos e emergentes, num meio ideal, têm características de difusão simples e rápida 

levando assim a um desenvolvimento incontrolável. Muitos surtos de doenças transmitidas 

por alimentos contaminados com microrganismos clássicos podem ser considerados 

emergentes devido à sua incidência exponencial nos últimos anos. Um exemplo recente 

poderá ser o surto associado à presença de E.coli O104:H4 em vegetais ocorrido no ano 

2011 (Andrews, 2013). 

Em contrapartida, certos microrganismos possuem a capacidade de produzir substâncias 

que podem influenciar o desenvolvimento de outros microrganismos. Conhece-se desde 
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alguns anos a capacidade de várias espécies de bactérias produzirem substâncias com 

atividade antimicrobiana (Santos et al, 2007).  

Para além destas características, existem tantos outros compostos presentes na natureza 

que podem possuir uma atividade inibitória isto é, que podem atrasar o crescimento de 

microrganismos em determinadas condições (Burt, 2004). O futuro requer uma investigação 

profunda nesta área, mais precisamente na pesquisa de agentes antimicrobianos naturais 

em produtos alimentícios relacionando com procedimentos inibidores de microrganismos 

como técnicas convencionais e novas técnicas desenvolvidas nos últimos anos. Este tema é 

de especial interesse para as Ciências da Nutrição e da Alimentação devido aos efeitos 

protetores de certos compostos (Manach et al, 2004) assim como para a área da Segurança 

Alimentar Sanitária no que diz respeito à segurança do alimento mais precisamente pelo 

“papel” de conservação que possam desempenhar. 

 

2.4 Microrganismo de interesse em Segurança Alimentar 

 

Visto permanecer e ser responsável pela continuação crescente de surtos e sendo 

reconhecida como um dos principais agentes de infeções alimentares em diversos países 

(Lopalco et al., 2000), a Salmonella spp foi o microrganismo selecionado e estudado mesmo 

com o aparecimento de novos microrganismos no cenário das doenças transmitidas por 

alimentos. Na União Europa, a Salmonella spp está normalmente envolvida em mais de 100 

000 casos relatados de infeções por ano (EFSA, 2011). A nível mundial, as intoxicações 

alimentares, provocadas por Salmonella spp, abrangem cerca de 93,8 milhões de surtos por 

ano sendo que cerca de 155 000 casos atribui-se à mortalidade (Majowicz et al, 2010). 

A salmonelose é uma infeção gastrointestinal causada pelo conjunto das bactérias 

da estirpe Salmonella spp, sendo as espécies mais comuns envolvidas nas várias 

toxinfeções, os sorotipos da S. enterica que inclui a S. Typhimurium, a S. Typhi, e a S. 

Enteritidis (Maloy, 2004). A dose infetante de Salmonella spp para humanos saudáveis varia 

aproximadamente entre 106 e 109 unidades formadoras de colonias (ufc), embora já tenham 

sido relatados casos de salmonelose com doses inferiores (Humphrey, 2004). Estudos 

anteriores apresentam dados em que evidenciam que quantidades insignificantes de 

Salmonella spp presentes nos alimentos poderão causar risco para o consumidor devido a 

outras condições que permitam o desenvolvimento do microrganismo no alimento, tais como 

temperatura, tempo, pH, etc (Bhunia, 2008). 
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A Salmonella spp é classificada como um microrganismo anaeróbio facultativo, gram-

negativo e o seu crescimento favorável compreende temperaturas entre 2 - 45,6 ºC (Price e 

Tom, 2004), sendo a temperatura ótima do seu desenvolvimento entre 35 - 37 ºC (Spaisman 

et al, 2002).  

Assim, com o controlo das temperaturas do meio onde se insere um produto isto é, 

condições de armazenamento bem como a quantidade de Salmonella spp presente entre 

outros fatores, consegue-se avaliar o risco do desenvolvimento de salmonelose pelo 

consumo de alimentos contaminados. (Wegener et al, 1997; Costalunga et al, 2002). Para 

proteger os consumidores de Salmonella spp, a União Europeia desenvolveu diversas 

estratégias de segurança alimentar (EFSA, 2011). Em resposta ao aumento registado dos 

surtos desta doença, várias estratégias de intervenção têm sido propostas, entre as quais se 

destacam os cuidados com as condições de armazenamento e a utilização de 

antimicrobianos naturais. Estas condições de armazenamento referem-se essencialmente à 

relação tempo/temperatura ao qual o alimento está exposto associado à presença e 

velocidade de crescimento da Salmonella spp. Com estes fatores, podemos determinar se o 

alimento, que poderá estar contaminado, no momento da ingestão, apresente contagem 

suficiente de Salmonella spp capaz de causar infeções alimentares (Forsythe, 2002). Desta 

forma, será então importante considerar estes fatores que levam à proliferação exponencial 

do microrganismo bem como a destruição da Salmonella spp e assim a sua ausência no 

momento da ingestão para uma ótima avaliação do risco que um determinado alimento 

poderá representar numa determinada comunidade.  

Neste contexto, o estudo da cinética de crescimento do microrganismo é de grande 

importância (Perni et al, 2005) uma vez que o alimento será submetido a fatores extrínsecos 

variáveis que influenciarão na sua sobrevivência. 
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2.5 Agentes Antimicrobianos Naturais  

 

Como se tem vindo a referir ao longo deste estudo, hoje em dia, os consumidores 

estão particularmente conscientes das agressões à saúde sendo o uso de aditivos 

alimentares (químicos) na segurança alimentar um tema preocupante. Para além desta 

preocupação por parte do consumidor, este, continua a preferir os alimentos tradicionais e 

alimentos processados sem adição de conservantes químicos tornando difícil o controlo da 

segurança do alimento. Assim, nas últimas décadas, devido à procura de alimentos com 

uma maior qualidade e naturalidade bem como o aperfeiçoamento da legislação quanto aos 

requisitos para garantir a segurança alimentar, os produtores de alimentos têm enfrentado 

desafios de extremo conflito (Settanni et al, 2008).  

A alternativa como os compostos “naturais” capazes de influenciar a segurança e a 

qualidade dos alimentos, tem vindo a ser uma ótima escolha para assegurar tais condições 

ao alimento e satisfazer a vontade do consumidor no que diz respeito à diminuição do uso 

de produtos sintéticos e químicos. 

Sabe-se que os subprodutos resultantes da indústria alimentar são fonte de compostos tais 

como: açúcares, minerais, ácidos orgânicos, fibra alimentar e compostos bioativos, isto é, 

compostos fenólicos (polifenóis). Estes compostos possuem um elevado poder 

antimicrobiano sendo, portanto, denominados como agentes antimicrobianos naturais. São 

caracterizados como um grupo diversificado de metabolitos secundários de plantas podendo 

variar a sua estrutura (variações no seu anel heterocíclico) e via biossintética (Taiz e Zeiger, 

2002). Podem ser classificados em diferentes grupos consoante o número de anéis 

aromáticos e a sua estrutura. Assim, como está descrito na figura 1, estes distinguem-se 

entre ácidos fenóis (ácidos benzoicos e ácido cinâmico), flavonóides, lignanas e estilbenos 

(Manch et al, 2004). Os flavonóides constituem o grupo mais abundante que engloba 

diferentes classes de compostos como os flavanóis, os flavonóis, os flavanonóis, as 

antocianidinas, flavonas, isoflavonas, flavanonas, etc. (Andersen, 2006). Para além desta 

diversidade, os polifenóis podem ser associados com vários hidratos de carbono e ácidos 

orgânicos. As suas funções envolvem a atribuição de cor e polinização das plantas assim 

como a defesa contra patogénicos (fungos e herbívoros) e contra a radiação ultravioleta. 

Diversos estudos relatam que estes compostos possuem uma forte propriedade antioxidante 

bem como capacidade eliminadora de oxigénio, decompositora de peróxidos, agentes 

quelantes de metais, e inibidora de radicais livres. Além desta atividade antioxidante, os 

compostos fenólicos têm uma ampla gama de ação que inclui a atividade antitumoral, 

antiviral, antibacteriana, cardioprotetora e atividades anti mutagénicas (Balasundram et al, 

2006). 
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Figura 1 – Estrutura química dos compostos fenóis. 

 

 

Os polifenóis são comumente encontrados em bebidas como chá e vinho tinto assim 

como em produtos hortofrutícolas, (legumes, cereais, leguminosas, frutas, chá, vinho, 

infusões, etc) e alguns são encontrados mais especificamente em determinados alimentos 

como as flavanonas em citrinos, isoflavonas na soja etc. Na maior parte dos casos, os 

alimentos contêm grandes misturas de polifenóis sendo, portanto, difícil de caracterizá-los 

ao pormenor. As concentrações destes compostos nos alimentos variam de acordo com 

inúmeros fatores entre os quais fatores ambientais, tecnológicos e genéticos. Mesmo 

existindo uma grande variedade de polifenóis e um número considerável de fatores que 

poderão afetar a sua concentração em alimentos, a sua quantificação pontual apresenta 

uma elevada importância (Manch et al, 2004).  

Sendo assim, estes novos aspetos relativos aos compostos presentes em 

subprodutos (resíduos) oriundos da indústria alimentar assim como aditivos alimentares ou 

suplementos com alto valor nutricional atribuindo-lhes um crescente interesse, pois estes 

são produtos com compostos de alto valor, podendo a sua recuperação ser 

economicamente viável e atrativa (Djilas et al, 2009). 

Os agentes antimicrobianos naturais estão normalmente presentes como compostos 

potencialmente ativos em frutas, vegetais, ervas, raízes e folhas e são utilizados diretamente 
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na alimentação como, por exemplo, na preparação de chás ou como condimentos entre 

outros (Atoui et al, 2005; Almajano et al, 2008). 

Com a evolução acentuada da indústria agroalimentar nos tempos atuais, a produção 

de grandes quantidades de resíduos orgânicos é evidente e estes têm como principal 

destino o aterro e a incineração causando graves problemas económicos bem como 

ambientais. Assim, considera-se importante a reavaliação destes resíduos como 

subprodutos agroindustriais para uma posterior utilização, ou seja, otimizar o seu 

aproveitamento, na indústria do papel, compostagem, fertilizantes, ração animal, 

biocombustível, extração de óleos essenciais e aromas, bem como na produção de 

ingredientes funcionais para a formulação de novos produtos. (Schieber et al, 2001; O’Shea 

et al., 2012; Marín et al., 2007; Martín-Luengo et al., 2011). Estes subprodutos mais 

precisamente subprodutos provenientes da indústria alimentar envolvendo processamentos 

de frutas (tangerina) e vegetais (couve-flor), incluem este projeto como amostra principal 

para assim avaliarmos a sua capacidade antimicrobiana, isto é, detetar previamente a 

presença de “Agentes antimicrobianos naturais” nestes produtos e posteriormente testarmos 

a sua capacidade bacteriostática e bactericida fazendo uma transposição para a tangerina e 

couve-flor no seu estado inteiro e maduro.  

 

2.5.1 Citrus 

 

Os “citrinos” são a espécie de fruta mais colhida em todo o mundo, com cerca de 100 

milhões de toneladas produzidas anualmente. Os países do mediterrâneo apresentam uma 

larga produção bem como um processamento significativo destes frutos. Em geral, os 

países da União Europeia produzem mais especificamente aproximadamente 10 milhões de 

toneladas por ano (Djilas et al, 2009). 

As grandes quantidades de citrinos transformados resultam em grandes quantidades de 

subprodutos. A utilização destes subprodutos pela indústria alimentar iniciou-se anos antes 

de 1920 e tem vindo a aumentar significativamente desde a década dos anos 80. Estes são 

constituídos por compostos bioativos que se podem encontrar nomeadamente na pele 

(casca), sementes, e polpa como, por exemplo, óleos essenciais, vitaminas e flavonoides, 

etc. (Fernández-López et al., 2005; Larrauri et al., 1996; Sawalha et al., 2009; Callaway et 

al., 2008; Ghafar et al., 2009). Os polifenóis (agentes antimicrobianos naturais) nos citrinos 

têm uma importante classe de metabólitos secundários. A casca do fruto contém uma 

grande quantidade de flavonoides em comparação com outras partes do fruto e estes 

podem ser caracterizados de acordo com a sua estrutura. São denominados como flavonas, 
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flavanonas, flavonois, isoflavonas, antocianidinas e flavanois detendo uma grande 

capacidade antioxidante, antimicrobiana, anticancro, antiviral, anti-inflamatória e provocam 

efeitos na fragilidade capilar e na ótima agregação das plaquetas humanas (Senevirathne et 

al., 2009). 

 

2.5.2 Brassicaceae 

O consumo de vegetais em geral bem como de crucíferas em particular tem sido cada 

vez mais conotado nos dias de hoje. Este grupo de vegetais é caracterizado pelo valor 

nutricional como fonte importante de vitaminas antioxidantes (como por exemplo, vitamina A, 

C, E e ácido fítico) e pela presença de metabolitos especiais tais como carotenoides, 

cumarinas, glucosinolatos, compostos fenólicos e terpenos (Delaquis, 1998; Farnham, 

2003). Os glucosinolatos, citados anteriormente, são encontrados em pelo menos 16 

famílias de plantas, particularmente nas Brassicaceas (Fenwich et al., 1983; Fahey et al., 

2001) entre as quais encontram-se a couve-flor. Estes compostos apresentam diferentes 

estruturas, sendo classificados como hidrocarbonetos alifáticos, aromáticos, e heterocíclicos 

(Bernardi, 2003). As brássicas produzem também a enzima mirosinase, que é responsável 

pela hidrólise dos glucosinolatos em gases. Esta reação só ocorre quando há rutura do 

tecido, entretanto, quando a mirosinase e os glucosinolatos entram em contato ocorre a 

formação e liberação dos gases, entre eles, isotiocianatos, nitrilas, tiocianatos, entre outros 

(Feniguerra, 2001; Morra e Borek, 2010). Devido ao facto destes compostos serem 

substâncias voláteis, estes gases podem ser utilizados como tratamentos e no 

processamento de conservação de frutas ou vegetais antes do armazenamento ou em 

embalagens com atmosfera modificada (Mari et al., 2008). 

Existem evidências de que os compostos fenólicos presentes nas Brassicaeae têm 

efeitos protetores apresentados e estudados através de ensaios experimentais in vivo e in 

vitro (Dekker et al., 2000), Os flavonóides são os polifenóis, com estrutura C6-C3-C6, 

presentes nas Brassicaeae, atribuindo uma forte capacidade antioxidante e antimicrobiana a 

este vegetal (Volden, 2009). Estudos evidenciam que as Brassicaeae mais particularmente, 

a Brassica oleracea, L., subsp. Botrytis (couve-flor), possuem um elevado conteúdo em 

compostos fenóis sendo o teor em polifenóis totais cerca de 270 mg de ácido gálico por 100 

gramas de porção comestível seco (Picchi et al., 2012). Assim, os extratos vegetais desta 

espécie podem ser considerados como uma ferramenta para o controle de crescimento 

microbiano. 
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Com a emergência de microrganismos patogénicos em alimentos, o desenvolvimento de 

novas tecnologias e a procura acentuada de alimentos mais naturais pelos consumidores, 

os agentes antimicrobianos naturais são conhecidos como uma fonte potencial de 

bioconservadores em alimentos. É importante salientar que estas substâncias 

antimicrobianas não substituem na totalidade as boas práticas de fabricação fundamentais 

para a obtenção de alimentos seguros (Cleveland et al., 2001).  
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2.6 Novas Tecnologias - Pulsos Elétricos de Alta Intensidade 

 

Os processos tradicionais de conservação dos alimentos estão diretamente 

relacionados com o efeito da temperatura, com a redução da atividade de água e do pH 

aplicado ao alimento. Estas tecnologias continuam a ser as mais utilizadas na indústria 

alimentar nos dias de hoje. Os processos tradicionais, mais precisamente a tecnologia com 

aplicação de tratamento térmico, são conhecidos por submeter o alimento a temperaturas 

entre 60 ºC e 100 ºC durante poucos segundos transferindo uma grande quantidade de 

energia ao alimento que pode provocar reações indesejáveis e assim uma mudança nas 

suas propriedades ou formação de certos subprodutos. Mesmo assim, estas têm como 

vantagens a relação de baixo custo com a efetividade da estabilidade microbiológica do 

alimento sendo, portanto, as desvantagens desta aplicação, a perda de qualidade do 

alimento, isto é, modificações nas propriedades físico-químicas e nutricionais do produto 

tornando-o inaceitável pelo consumidor. (Deliza et al., 2005). A inovação tecnológica na 

indústria alimentar tem vindo a proporcionar ferramentas necessárias para satisfazer as 

exigências do consumidor relativamente à obtenção de alimentos seguros e com qualidade 

(aspetos relativos à segurança alimentar, organoléticos e nutricionais) por um longo tempo. 

Esta investigação em novas tecnologias para a conservação de alimentos segue 

determinados objetivos tais como: a otimização dos tratamentos térmicos tradicionais, a 

aplicação de processos baseados na combinação a baixa intensidade e por último o 

desenvolvimento de tecnologias emergentes de conservação onde a temperatura não 

possui um papel principal na estabilização do alimento (Rivas, 2012).  

2.6.1 Tecnologias não térmicas de conservação dos alimentos 

  As tecnologias não térmicas de conservação de alimentos definem-se como tecnologias 

em que a aplicação do calor não é o principal fator que produz a estabilização do alimento 

não provocando um grande impacto na qualidade do alimento. Atualmente existem diversas 

tecnologias não térmicas de conservação de alimentos que continuam a ser estudadas e 

desenvolvidas. Estas permitem a pasteurização de alimentos não modificando 

significativamente as propriedades nas físico-químicas e nutricionais do produto, estas são: 

Radiações por ultrassons, radiações por ultravioleta, altas pressões hidrostáticas (mais 

utilizada em produtos comerciais), pulsos elétricos de alta intensidade, adição de agentes 

antimicrobianos, entre outras (Herrero, 2006). As tecnologias não térmicas de conservação 

dos alimentos podem ser aplicadas em vários tipos de alimentos em diversos estados, 

sendo a tecnologia de Pulsos Elétricos de Alta Intensidade destinada para aplicação em 
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alimentos líquidos e as técnicas de irradiação mais eficazes na aplicação em alimentos 

sólidos. Cada tecnologia tem a sua vantagem e desvantagem levando à elaboração de um 

estudo prévio das características do produto alimentar a processar pela indústria alimentar. 

2.6.2 Pulsos Elétricos de Alta Intensidade 

 

Entre todas as tecnologias emergentes citadas anteriormente, a tecnologia de Pulsos 

Elétricos de Alta Intensidade (PEF – Pulsed Eletric Field) é a ferramenta mais atrativa devido 

ao seu curto tempo de tratamento e baixa aplicação de calor relativamente às outras. É o 

método não térmico de controlo de microrganismos mais eficaz e estudado em alimentos 

líquidos e permite a inativação de células vegetativas de bactérias (microrganismos 

patogénicos) e leveduras em diversos alimentos mais precisamente em alimentos ácidos 

(Saldaña, 2012). O efeito sobre os microrganismos baseia-se na alteração ou destruição da 

sua parede celular devido à aplicação de intensidade de campo elétrico que origina uma 

diferença de potencial entre os dois lados da membrana e assim a formação de poros 

levando à perda da sua integridade e aumento da permeabilidade e assim, destruição da 

célula afetada (Herrero, 2006). 

Esta técnica, combinada com certos fatores adicionais tais como a temperatura, pH, 

força iónica e agentes antimicrobianos, torna-a mais eficaz e concisa.  

PEF consiste na aplicação de pulsos elétricos de curta duração (1- 10 µs) a 

intensidades de campo altas (15 - 40 kV/cm) a alimentos colocados entre dois elétrodos, um 

ligado a terra e outro ligado a uma tensão alta, produzindo um campo elétrico no espaço 

compreendido entre estes dois elétrodos.  

Um equipamento de PEF é constituído por um gerador de pulsos, uma câmara de 

tratamento, um sistema de impulsão do alimento e dispositivos que controlem a 

temperatura. Especificando, o gerador de pulsos é composto por três secções: gerador de 

corrente de voltagem continua disponibilizada por um gerador de energia, armazenamento 

de energia elétrica mediante vários condensadores e componentes que libertam energia em 

forma de pulso com as características desejadas mediante a combinação de 

condensadores, resistências e interruptores designada por “Pulse-Forming Network (PFN)“ 

(Figura 2) (Rivas, 2012). 
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Figura 2 – Esquema básico elétrico de um equipamento de pulsos elétricos de alta intensidade (gerador (U0), uma série de 

indutâncias (Li), uma série de condensadores (ci), um interruptor (SW) e uma resistência (Rs). 

   

Estudos realizados relativos à inativação de microrganismos e enzimas por PEF 

demostraram que o nível de inativação foi conseguido dependendo de uma seria de 

parâmetros próprios desta mesma tecnologia bem como da natureza do produto ou 

microrganismo a tratar. Assim, é importante considerar diversos fatores desta técnica, tais 

como: fatores técnicos (intensidade de campo elétrico/ forma de pulso/largura do 

pulso/tempo de tratamento/energia do pulso/temperatura), fatores biológicos (resistência 

intrínseca dos microrganismos/fase de crescimento/concentração celular) e fatores 

relacionados com o produto (pH/atividade da água/ força dielétrica/ gorduras e proteínas) 

(Amiali et al., 2004; Heijz, et al., 2001; Rodrigo et al., 2003; Zhang et al., 2000; Somolino et 

al., 2000). Estes fatores vão ajudar na eficácia da tecnologia levando a uma eliminação total 

ou parcial do agente contaminante presente no produto a processar. 

A técnica em causa apresenta diversas vantagens bem como algumas limitações. 

Estas últimas poderão estar associadas à sua aplicação limitada apenas a alimentos 

líquidos homogéneos ou que possuem partículas ou pequenas borbulhas de gás com 

condutividade elétrica e viscosidade compreendida num determinado intervalo. É uma 

tecnologia aplicada para a pasteurização de alimentos não sendo eficaz na inativação de 

esporos de microrganismos e, nos casos de alimentos com baixa acidez, necessita de um 

armazenamento de refrigeração. Estas desvantagens poderão ser moldadas e 

ultrapassadas com a formulação dos produtos a processar bem como com a adaptação ou 

mudança das condições de tratamento, tornando-a mais eficaz. É uma técnica eficaz na 

inativação de microrganismos patogénicos, a sua combinação com temperaturas moderadas 

inativam enzimas e microrganismos a um nível similar ao da pasteurização térmica e acima 

de tudo, preserva a qualidade do alimento (aspeto organolético e nutricional) em 

comparação com os tratamentos convencionais. 
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Assim, a sua aplicação, focando a pasteurização de alimentos e o prolongamento da 

vida útil de produtos tratados termicamente, a nível da industrial alimentar, tem vindo a 

crescer significativamente (Koel, 2012) (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Equipamento de PEF OSU-4D existente nas instalações do IATA 

 

2.6.3 Tecnologias de Barreiras 

 

As tecnologias de barreiras consistem essencialmente na aplicação e combinação de 

tratamentos de conservação que provocam uma série de danos celulares e que têm como 

consequência a diminuição do crescimento microbiano e a sua viabilidade (Leistner, 2000). 

Estas técnicas de procedimento para a inibição dos microrganismos emergentes, 

combinando pulsos elétricos de alta intensidade com os agentes antimicrobianos naturais ou 

a sua aplicação conjunta com tratamentos térmicos de baixa intensidade têm permitido 

alcançar um efeito mais eficiente ao obtido apenas com o uso de somente de uma destas 

tecnologias. Outra técnica também cada vez mais utilizada é o método da irradiação 

(tratamento físico com aplicação no alimento de uma elevada quantidade de energia na 

forma de radiação ionizante) combinada com o uso de agentes antimicrobianos naturais. 

Estudos relacionados com a aplicação desta última técnica na embalagem de alimentos 

como saladas têm permitido reduzir a carga de microrganismos patogénicos sem atingir 

diretamente o alimento, evitando o uso da aplicação de altas doses de irradiação (Stanley et 

al., 2002).  

Quanto à inativação microbiológica através das tecnologias de barreiras, sabe-se que 

quando uma célula é submetida a um stress adicional (por exemplo: tratamento térmico, pH, 

altas pressões, pulsos elétricos ou quando submetida a uma incubação num meio 

stressante etc.) esta pode-se comportar de distintas maneiras, isto é, poderá sobreviver ou 

morrer. Quando estas sobrevivem, poderá existir uma percentagem de células que tenha 
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sofrido um determinado dano e que em condições ótimas se recuperam na totalidade 

obtendo células intactas. Em contrapartida, quando as células danificadas não se encontram 

em condições ótimas para a reparação do seu dano não se recuperam, passando a células 

mortas. Esta capacidade de recuperação da célula bem como a sua morte levam à obtenção 

de uma população não controlada tornando assim, um tema de extrema importância neste 

ponto de tecnologias de barreiras pois o estudo da combinação de tratamentos adicionais 

leva-nos à determinação do comportamento e inativação microbiológica em estudo. 

Torna-se imperativo estudar o uso dos agentes antimicrobianos naturais em combinação 

com outras técnicas modernas de controlo como a análise de riscos e o controlo de pontos 

críticos num procedimento alimentar. É essencial o desenvolvimento de novas técnicas de 

controlo para assim reduzir o impacto de microrganismos patogénicos nos alimentos e 

torna-los, portanto, produtos seguros e de qualidade para o consumidor dos dias de hoje. 

Por este motivo, os esforços significativos estão a conduzir ao desenvolvimento de novos 

processamentos não térmicos, tal como os pulsos elétricos de alta intensidade (PEF). A 

eficácia de um tratamento PEF para reduzir Salmonella spp em alguns substratos líquidos 

tem sido amplamente relatada. Ambos os atributos da qualidade e extensão da vida útil do 

alimento têm vindo a ser promissores devido à utilização da tecnologia PEF. Neste contexto, 

esta tecnologia tem vindo a presenciar estudos sobre combinação de tecnologias com o 

objetivo de reduzir a utilização de tratamentos térmicos intensivos e agressivos, através do 

efeito sinérgico da combinação (Pina-Pérez et al., 2012).A este respeito, é importante 

estudar as interações entre agentes antimicrobianos naturais com novas tecnologias (neste 

caso, pulsos elétricos de alta intensidade). Considera-se então necessário incluir no âmbito 

do estudo as sinergias de impacto destrutivo que podem resultar de uma combinação de 

subprodutos com emergentes tecnologias aplicando na indústria alimentar. 

 

 

 

 

. 
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2.7 Objetivos 

 

 

O objetivo principal deste estudo consiste maioritariamente na avaliação da capacidade 

bactericida e bacteriostática de duas infusões de subprodutos de fruta e vegetais com 

agentes antimicrobianos naturais combinando com a tecnologia pulsos elétricos de alta 

intensidade frente a S. Typhimurium. 

 

 

Pretende-se estudar a avaliação, através de curvas de crescimento, da sensibilidade da 

Salmonella enterica serovar Typhimurium, em termos de redução logarítmica de ufc/tempo, 

após exposição a compostos bioativos (agentes antimicrobianos naturais) presentes em 

infusões preparadas a partir de subprodutos de tangerina e couve-flor (folhas, talos e pele 

em forma de flocos) em distintas condições (concentração – 0, 1, 5, 10 % / temperatura – 10 

°C, 22 °C e 37 °C). Estudar a sensibilidade desta mesma estirpe submetida a compostos 

bioativos em parceria com tratamentos com pulsos elétricos de alta intensidade em 

determinadas condições ambientais (concentração- 0, 1, 5, 10 % / temperatura – 10 °C, 22 

°C e 37 °C). Estudar a avaliação da capacidade antimicrobiana de infusão de subproduto de 

tangerina a 10 % tratada por pulsos elétricos de alta intensidade frente a este mesmo 

microrganismo.
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Parte II 

Desenvolvimento Experimental 
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3. Material e Métodos 

 

Este projeto foi desenvolvido num centro de investigação pertencente ao Conselho 

Superior de Investigação Cientifica (CSIC), “Instituto de Agroquímica y Tecnología de 

Alimentos” (IATA), que desenvolve investigação orientada na área das Ciências de 

Alimentos e Tecnologias de Alimentos dando apoio tecnológico à indústria e educação 

científica e técnica. O projeto foi inserido no grupo de Processos de conservação e 

Avaliação de riscos em alimentos do Departamento de Conservação e Qualidade dos 

Alimentos do instituto. 

 

3.1 Preparação das Infusões 

 

Foram utilizados subprodutos de tangerina e couve-flor (Cascas (peles), talos, folhas), 

previamente desidratados em forma de flocos (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)            (2) 

Figura 4 – Subprodutos desidratados de couve-flor (1) e tangerina (2) provenientes de indústrias agroalimentares.   

 

 

Para a preparação da infusão de subproduto de tangerina e couve-flor, utilizou-se 1 Litro 

de água peptona tamponada 0,1 %, estéril, previamente aquecida até à temperatura de 100 

ºC, e adicionou-se cerca de 100 gramas de subproduto de tangerina ou couve-flor 

desidratado, deixando, de seguida, repousar 30 minutos num recipiente fechado (gobelé 

coberto com papel de alumínio). Nesta sequência, foi realizada uma centrifugação a 2000 
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rpm, 5 minutos a 4 ºC (JA -14) para o subproduto de tangerina e uma centrifugação a 4000 

rpm, 15 minutos a 4 ºC (JA – 14) para o subproduto de couve-flor (Figura 5). Posteriormente, 

após a obtenção de um sobrenadante com consistência mais líquida, procedeu-se à 

elaboração de quatro filtrações sendo três delas em papel filtro whatmanTM de 11 µm, 2,5 

µm e 0,45 µm com bomba de pressão do sobrenadante. Com a finalidade da obtenção 

segura da esterilização da amostra, realizou-se mais uma filtração com filtro de PVDF de 

0.45 µm por seringa aplicada imediatamente antes de iniciar a inoculação da estirpe na 

amostra (Figura 6). Esta solução foi utilizada como infusão mãe na concentração de 10 % 

(Figura 7). 

Para a obtenção das concentrações de 0 %, 1 %, 5 % e 10 % das infusões de tangerina e 

couve-flor foram acrescentados 0, 2, 10 e 20 mL de infusão mãe em 20, 18, 10 e 0 mL de 

água peptona tamponada 0,1%, respetivamente, perfazendo 20 mL de solução para assim 

se iniciar a avaliação das curvas de crescimento com e sem tratamento de pulsos elétricos 

de alta intensidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Preparação da infusão de subproduto de couve-flor (Pesagem e centrifugação). 
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Figura 6 – Preparação da infusão de subproduto de tangerina (Centrifugação e filtrações). 

 

 

 

 

 

 

 

(1)                                                                (2) 

 

Figura 7 – Infusões de subproduto de couve-flor (1) e tangerina (2) posteriormente filtradas. 
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3.1.1 Quantificação de polifenóis totais  

 

As plantas em geral produzem um vasto número de metabolitos secundários 

denominados por compostos fenólicos sendo caracterizados consoante a sua estrutura 

(variações no seu anel heterocíclico) e via biossintética. (Taiz e Zeiger, 2002). Estes são 

normalmente constituídos por um grupo fenólico, ou seja, contem um grupo hidroxilo 

associado a um anel aromático e constituem um grupo extremamente diversificado no que 

se refere a estruturas químicas bem como funções biológicas (Manach et al., 2004). O seu 

estudo mais precisamente a sua quantificação é de salientar devido às suas propriedades 

fisiológicas, isto é, poder antialérgico, antioxidante, antinflamatório, cardioprotector e efeito 

vasodilatador e antimicrobiano (Balasundram et al., 2006)  

A quantificação destes compostos fenólicos foi determinada por espectrofotometria 

de acordo com o método colorimétrico de Folin-Ciocalteu (Singleton e Rossi, 1965). 

Preparam-se padrões de calibração de ácido gálico com concentrações de 0, 100, 

200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 1000 ppm para a determinação da curva de calibração 

padrão do processo. Assim, adicionou-se cerca de 3 mL de solução de carbonato de sódio 

(2 % (w / v)) (Sigma-Aldrich Co. LLC, EUA) e 100 µL reagente de Folin-Ciocalteu (1:1 (v / v)) 

(Sigma-Aldrich Co. LLC, EUA) a uma alíquota de 100µL de cada padrão de ácido gálico 

(Sigma-Aldrich Co. LLC, EUA) e respetiva amostra nas diluições de 1:2, 1:10 e 1:20 

efetuando duas repetições.  

Após a adição dos compostos tais como, reagente Folin-Ciocalteu (1:1 (v / v)) e 

carbonato de sódio (2 % (w / v)), nas distintas concentrações e nas amostras a quantificar 

(infusões de subproduto de tangerina e couve-flor), misturou-se em vortex e deixou-se 

repousar à temperatura ambiente no escuro durante 1 hora. Posteriormente, as 

absorvâncias dos padrões bem como das infusões sem tratamento de PEF foram medidas a 

750 nm usando um espectrofotómetro Lan Ótica Modelo PG1800 (Labolan, Espanha) 

(Figura 8), e os resultados foram expressos em mg de equivalentes de ácido gálico (GAE) 

/L. A curva de calibração padrão assim como a obtenção dos valores queridos através da 

equação da reta foram calculados utilizando o programa Microsoft Office Excel®. 
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Figura 8 – Espectrofotómetro PG 1800 (Labolan SL. España). 

 

3.1.2 Aplicação de PEF 

 

O tratamento de PEF das infusões de subprodutos teve como objetivo avaliar o efeito 

dos PEF diretamente sobre a infusão para comprovar se este aumenta a sua capacidade 

antimicrobiana e se ocorre alguma alteração dos seus componentes bioativos. 

 

A avaliação da capacidade antimicrobiana de infusão tratada por PEF frente ao 

microrganismo em estudo apenas foi aplicada à infusão de subproduto de Tangerina. Foi 

medido previamente a condutividade de ambas as infusões (tangerina e couve-flor) e a que 

apresenta uma condutividade mais próxima da condutividade da água peptona tamponada 

0,3 % utilizada no procedimento de tratamento por PEF foi a infusão de subproduto de 

Tangerina (Figura 9). Sabe-se que a condutividade elétrica é o fator que mais influência o 

processo da tecnologia de PEF, pois define a resistência das camaras de tratamento, ou 

seja, ao diminuirmos a condutividade da amostra estamos a reduzir o aumento da 

temperatura e a energia aplicada influenciando assim a efetividade da aplicação dos 

campos elétricos. Assim, é necessário requerer uma quantidade mínima de iões para 

estabelecer o potencial transmenbranar e assim um aumento da mobilidade de iões para a 

aplicação dos campos elétricos (Álvarez et al., 2006). 
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Assim,  

Condutividade Água peptona tamponada 0,3 % = 2,57 mS/cm a 25 ºC 

Condutividade Infusão de subproduto de Tangerina = 2,60 mS/cm a 25,6 ºC 

Condutividade Infusão de subproduto de Couve-flor= 7,26 mS/cm a 22 ºC 

 

 

Figura 9 – Condutivímetro (Crison 525, Crison Instruments SA, España). 

 

Para a avaliação da capacidade antimicrobiana de infusão de Tangerina tratada por PEF 

utilizou-se a infusão mãe a 10 % submetendo-a a quatro tratamentos de PEF distintos 

(Figura 10). Estes tratamentos variam consoante a intensidade de campo de frequência a 

um determinado tempo. Assim, antes do processo de filtração por seringa a 0,45 µm, 

submeteu-se a infusão a tratamentos de PEF a um tempo de tratamento de 200 µs 

(frequência: 411 pps) tais como: Tratamento 1 com 10 Kv/cm de intensidade de campo, 

tratamento 2 com 20 Kv/cm, tratamento 3 com 30 Kv/cm e tratamento 4 com 40 Kv/cm 

(Figura 10). Após o tratamento procedeu-se, tal como nas curvas elaboradas na avaliação 

da capacidade antimicrobiana de infusão de subprodutos de tangerina e couve-flor frente à 

S. Typhimurium, à remoção de 1 mL da solução do microrganismo em questão 

(concentração de 7-8 ciclos de log de ufc/mL), não tratada por PEF, e adicionou-se à infusão 

tratada por PEF a concentração de 10 % e conforme os tempos, posterior incubação nas 

distintas temperaturas de crescimento a estudar (10 °C e 37 °C). Em determinados tempos, 

retirou-se uma alíquota do inoculo preparado anteriormente num volume de 100 µL, onde 

foram diluídos em 900 µL de água peptona tamponada 0,1% estéril, procedendo-se assim à 

diluição de 10-2 a 10-7. Nas diluições de 100 e 10-1, inoculou-se diretamente na placa, os 

volumes de 1mL e de 100µL de amostra respetivamente. A partir destas diluições, realizou-

se um duplicado com duas séries “A” e “B” e o meio utilizado foi o trypticase soy agar (TSA), 
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onde posteriormente se incubou a 37 ºC durante 24 horas. De seguida, procedeu-se à 

contagem de ufc/mL (com limite de deteção do método de contagem entre 30-300 ufc/mL). 

Elaborou-se três repetições de cada tratamento a ambas temperaturas, obtendo assim duas 

curvas de crescimento de cada tratamento de PEF a temperatura de 10ºC e 37ºC. 

Calcularam-se as médias destas repetições e determinou-se o desvio padrão, utilizando o 

programa Microsoft Office Excel®. Foi também possível elaborar um branco de pré-

tratamento PEF, onde posteriormente se plaqueou em meio de cultura de plate count agar 

(PCA) para a contagem de microrganismos presentes e em meio potato dextrose agar 

(PDA) com ácido tartárico a 10 % (para tornar o meio PDA seletivo), para assim detetarmos 

a presença de fungos, bolores e leveduras na amostra em questão (Yeom et al., 2000).O 

mesmo procedimento foi elaborado num branco pós-tratamento PEF sem S. Typhimurium 

nos distintos campos de intensidade aplicados à infusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Tratamento por PEF da Infusão de subproduto de tangerina a 10 %. 
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3.2 Microrganismo em estudo  

O microrganismo em estudo S. Typhimurium (CECT 443) foi obtido a partir de uma 

cultura pura liofilizada fornecida pela Colección Española de Cultivos Tipo (CECT). O 

armazenamento de S. Typhimurium foi concebido seguindo o protocolo descrito por 

Saucedo-Reyes et al. (2009). Para a elaboração deste trabalho, elaborou-se um stock 

congelado em glicerol (cerca de 50 viais) de culturas puras de S. Typhimurium com uma 

concentração de unidades formadoras de aproximadamente 7,6 x 109 colónias (ufc/mL) 

foram mantidas em criotubos a -80 °C. Foi estabelecida inicialmente, por contagem de 

células viáveis em placas, a concentração celular média dos criotubos, adicionando água 

peptona tamponada (Scharlau Chemie SA®, Barcelona, Espanha) para a diluição de 

amostras.  

 

 

  

3.3 Avaliação da capacidade antimicrobiana  

 

A preparação das amostras e a elaboração das curvas de crescimento/inativação, a partir 

de uma cultura pura de S. Typhimurium em caldo tripticase-soja (TSB Oxoid, Bsingstoke, 

UK), de 7,6 x 109 colonias ufc/mL, preparada previamente, foram efetuadas a partir da 

retirada de uma alíquota (2 mL) sendo posteriormente diluída em 18 mL de água peptona 

tamponada 0,1 %, estéril, resultando num inóculo de aproximadamente 108 ufc/mL. De 

seguida, foi pipetada 1mL desta solução sendo adicionado às infusões de tangerina e de 

couve-flor preparadas previamente, nas concentrações de 0 %, 1 %, 5 % e 10 %(Figura 11), 

seguindo de uma posterior incubação nas distintas temperaturas de crescimento a estudar 

(10 °C, 22 °C e 37 °C).  
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Figura 11 – Concentrações de 0 %, 1 %, 5 % e 10 % da infusão de subproduto de couve-flor. 

 

Para a obtenção das curvas de crescimento/inativação utilizou-se a concentração de 7-8 

ciclos de log de ufc/mL, no tempo zero.  

Nesta primeira parte do trabalho, e após diversas experiências até se chegar ao protocolo 

e tempos ideais, as amostras mantidas a temperatura de 10°C, foram monitorizadas após 

um tempo mais largo que as amostras armazenadas na incubadora de temperatura de 22 ºC 

e de 37 ºC sendo o tempo de monitorização desta última temperatura o mais curto para 

ambas as infusões. 

Em determinados tempos, retirou-se das diversas concentrações uma alíquota do inoculo 

preparado anteriormente, num volume de 100µL, onde foram diluídos em 900µL de água 

peptona tamponada 0,1% estéril, procedendo-se assim à diluição de 10-2 a 10-7. Nas 

diluições de 100 e 10-1 procedeu-se à sua sementeira por incorporação isto é, inoculou-se 

diretamente na placa, os volumes de 1mL e de 100µL de amostra respetivamente. A partir 

destas diluições, realizou-se um duplicado com duas séries “A” e “B” e o meio utilizado foi o 

trypticase soy agar (TSA; Scharlab SL, España) (Figura 12), onde posteriormente se 

incubou a 37 ºC durante 24 horas (Figura 13). De seguida, procedeu-se à contagem de 

ufc/mL (com limite de deteção do método de contagem entre 30-300 ufc/mL) (Figura 14 e 

15). Para a infusão de tangerina e couve-flor foi possível elaborar três repetições das curvas 

a cada temperatura (10 ºC, 22 ºC e 37 ºC). Por fim, para a elaboração das curvas de 

crescimento/inativação das duas infusões calculou-se as médias destas repetições 

corrigidas pelo fator de diluição e determinou-se o desvio padrão, utilizando o programa 

Microsoft Office Excel®. A cinética de crescimento foi expressa como a redução logarítmica 

da viabilidade, ou seja, log N em função do tempo de incubação. 
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Figura 12 – Banho-maria a 45 ºC com meios de TSA em frascos Schott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)          (2) 

 

Figura 13 – Material envolvido nas curvas de crescimento (1) e placas com meio de TSA ao fim de 24 horas de incubação a 37 

ºC (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Presença de colónias de S. Typhimurium em placa com meio de TSA. 
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Figura 15 – Contador de colónias.  
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3.3.1 Determinação de células mortas e de células danificadas  

 

Para o estudo da existência de células danificadas e a sua possibilidade de 

recuperação/morte, foi importante ter em conta certos parâmetros tais como a contagem 

comparativa em placas com meios de cultura distintos. Utilizou-se um meio seletivo (com 

NaCl) para a deteção de células vivas ou danificadas e outro não seletivo para a contagem 

de células vivas das amostras com microrganismos preparadas anteriormente para a 

elaboração da curva de crescimento/inativação. Assim, nos distintos tempos anteriormente 

citados, 100 µL de amostra foram diluídos em 900 µL de água peptona tamponada 0,1 % 

estéril (Scharlau Chemie SA®, Barcelona, Espanha) e procedeu-se à diluição de 10-2 a 10-7. 

A partir destas diluições, procedeu-se à sua sementeira por incorporação em trypticase 

soy agar (TSA), com ou sem 3 % (w/v) (Wuytack EY et al, 2003) de cloreto de sódio (NaCl). 

O meio TSA foi utilizado para suprir o crescimento de células danificadas e não danificadas 

pela exposição à amostra de subproduto de tangerina e de couve-flor. O meio TSA com 3 % 

(w/v) de cloreto de sódio (TSA-NaCl) foi utilizado para suportar o crescimento da população 

intacta, ou seja, não danificada (Arroyo et al., 2010). Assim, foi determinada a percentagem 

de danos sub letais produzidos após exposição a cada uma das amostras de infusões. A 

perda de tolerância do microrganismo, no meio com cloreto de sódio, é atribuída ao dano 

funcional e/ou na integridade da membrana citoplasmática (Mackey, 2000). Tal como foi 

referido no perfil anterior, as amostras recuperadas em meio TSA e TSA-NaCl foram 

incubadas a 37 °C durante 24 h em paralelo. De seguida, procedeu-se à contagem de 

ufc/mL (com limite de deteção do método de contagem entre 30-300 ufc/mL). Para o cálculo 

de células danificadas ou mortas, foi necessário utilizar o programa Microsoft Office Excel® 

introduzindo a equação (Busch & Donnelly, 1992; Dykes & Withers, 1999): [1 - (contagem 

em meio TSA-NaCl/contagem em meio TSA)] * 100. Para uma análise precisa, calculou-se e 

representou-se o número de células mortas, danificadas e intactas através de histogramas 

de colunas elaborados no programa Microsoft Office Excel®. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wuytack%20EY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12540178
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3.3.2 Efeito conjunto da temperatura e da concentração das infusões  

Em ambas as avaliações (com e sem tratamento de pulsos elétricos de alta intensidade) 

através de curvas de crescimento/inativação, constituídas por infusão de subproduto de 

tangerina e de subproduto de couve-flor, as variáveis estudadas foram: o tempo, a 

concentração e a temperatura sendo que poderemos encontrar concentrações de 0 %, 1 %, 

5 % e 10% de infusão, a três temperaturas de crescimento (10 °C, 22 °C e 37 °C) de S. 

Typhimurium. 

 

3.3.3 Combinação das infusões com PEF  

Para a elaboração da curva de sobrevivência de S. Typhimurium em conjunto com 

tratamentos de PEF, procedeu-se inicialmente ao estudo da sobrevivência da S. 

Typhimurium perante diversos tratamentos (T1 até T20) com diferentes campos de 

intensidade (quatro campos aplicados: 10 kV/cm, 20 kV/cm, 30 kV/cm, 40 kV/cm) e 

diferentes tempos (de 40 até 220 μs) com 1849 pps de frequência de pulsos bipolares. Dos 

vinte tratamentos estudados, selecionou-se o tratamento 11 (T11) por ser um tratamento 

intermédio que mata apenas 4 ciclos logarítmicos e não a totalidade do microrganismo. Com 

este tratamento, foi possível ficarmos com suficiente população microbiana para a 

realização de uma posterior incubação e obtermos uma curva de crescimento/inativação 

originando deste modo um protocolo mais exequível da curva perante a amostra em questão 

(Anexo I). 

Assim, adicionou-se a cultura pura de S. Typhimurium em 500 mL de água peptona 

tamponada 0,3 % contendo, portanto, cerca de 107 ufc/mL. Procedeu-se ao tratamento de 

PEF utilizando uma máquina de pulsos elétricos alta intensidade OSU-AD sendo que o 

tratamento selecionado, T11, isto é, um tratamento intermédio, apresenta uma intensidade 

de campo elétrico de 20 kV/cm a 900 µs (1849 pps de frequência de pulsos bipolares) com 

temperatura inicial de 13 ºC e temperatura final entre 47 e 51 ºC. Após o tratamento 

procedeu-se, tal como nas curvas sem tratamento, à remoção de 1 mL da solução pós 

tratamento e adicionou-se à amostra preparada previamente (infusão de tangerina e infusão 

de couve-flor) nas concentrações de 0 %, 1 %, 5 % e 10 %, e conforme os tempos, posterior 

incubação nas distintas temperaturas de crescimento a estudar (10 °C, 22 °C e 37 °C). Em 

determinados tempos, retirou-se uma alíquota do inoculo preparado anteriormente das 

diversas concentrações, num volume de 100 µL, onde foram diluídos em 900 µL de água 

peptona tamponada 0,1% estéril, procedendo-se assim à diluição de 10-2 a 10-7. Nas 

diluições de 100 e 10-1, inoculou-se diretamente na placa, os volumes de 1 mL e de 100 µL 
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de amostra respetivamente. A partir destas diluições, realizou-se um duplicado com duas 

séries “A” e “B” e o meio utilizado foi o trypticase soy agar (TSA; Scharlab SL, España), 

onde posteriormente se incubou a 37 ºC durante 24 horas. De seguida, procedeu-se à 

contagem de ufc/mL (com limite de deteção do método de contagem entre 30-300 ufc/mL). 

Para a infusão de tangerina e couve-flor foi possível elaborar três repetições das curvas a 10 

ºC, 22 ºC e 37 ºC, obtendo assim três curvas de crescimento/inativação com tratamento de 

PEF a cada temperatura. Calcularam-se as médias destas repetições corrigidas pelo fator 

de diluição e determinou-se o desvio padrão, utilizando o programa Microsoft Office Excel®. 

Foi também possível elaborar um branco de pré-tratamento PEF (volume de 100 µL, onde 

foram diluídos em 900 µL de água peptona tamponada 0,1 % estéril, procedendo-se assim à 

diluição de 10-2 a 10-5 e 1 mL e de 100 µL nas diluições de 100 e 10-1 respetivamente) e um 

branco pós tratamento PEF (volume de 100 µL, onde foram diluídos em 900 µL de água 

peptona tamponada 0,1 % estéril, procedendo-se assim à diluição de 10-2 a 10-3) para assim 

calcular a redução logarítmica produzida pelo efeito do tratamento de PEF.  
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3.4 Modelagem Matemática 

 

Com a contagem de ufc/mL obtida mediante as incubações aplicadas nas distintas 

avaliações, com e sem tratamento de PEF, procedeu-se à elaboração de curvas de 

crescimento/inativação através do logaritmo dos resultados obtidos. Com a utilização do 

programa Statgraphics® Centurion XV (StatPoint Technologies Inc., USA), todas as curvas 

anteriormente analisadas no programa Microsoft Office Excel® ajustaram-se ao modelo de 

Weibull ao qual a expressão matemática resume-se a (Peleg e Cole, 1998; Rodrigo et al., 

2003):  

 

Ln S = - [ (t * b) n ] 

 

onde: t = tempo (horas); S = fração de sobreviventes, isto é, coeficiente entre Nt e N0, sendo 

Nt = concentração celular a um determinado tempo t (ufc/mL) e N0 = concentração celular 

inicial (ufc/mL); b = fator de escala e n = fator de forma.  

Assim, esta expressão matemática descreve curvas convexas (n> 1), concavas (n <1) ou 

exponencial (n=1) sendo também caracterizadas por curvas simples e de fácil compreensão. 

O fator de escala, isto é, b, está diretamente relacionado com a velocidade de inativação do 

microrganismo.  

 

 

Apesar da existência de múltiplos parâmetros que ajudam a avaliar a comparação e 

eleição da função matemática que descreve a curva de sobrevivência ideal, o presente 

trabalho baseou-se no coeficiente de corelação (R2 ajustado) e o erro quadrático médio 

(MSE) tendo sempre em conta que os resultados de R2 ajustado sejam aproximadamente 1 

e MSE aproximadamente 0.   
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4. Resultados e Discussão 

4.1 Avaliação da capacidade antimicrobiana de infusão de subprodutos frente ao 

microrganismo S. Typhimurium 

4.1.1 Efeito da infusão de subproduto de Tangerina no crescimento de 

S.Typhimurium  

Para a concretização deste estudo, foi utilizado uma população inicial de microrganismo 

aproximadamente 9 log10 ou seja 109 ufc/mL, que, como foi referido anteriormente, 

representa uma dose significativa para infetar o consumidor. Esta quantidade serviu para 

avaliar a curva de crescimento/inativação, isto é, sobrevivência da concentração inicial de S. 

Typhimurium numa amostra de infusão de subproduto de tangerina em diferentes 

concentrações (0 %, 1 % 5 % 10 %) durante a sua incubação a temperaturas de 37 °C, 22 

°C e 10 °C. O crescimento/inativação do microrganismo pode ser visualizado pelas curvas 

logarítmicas nas figuras 16, 17 e 18 relacionando três componentes: tempo, temperatura e 

concentração.  

Os gráficos das figuras 16, 17, e 18 mostram o efeito antimicrobiano das diferentes 

concentrações de infusão de subproduto de tangerina através da inibição e/ou atraso de 

crescimento da S. Typhimurium nas três temperaturas de incubação. Pode-se verificar que 

tal efeito esteve essencialmente dependente da concentração da infusão e da temperatura 

de incubação. 

A curva de crescimento/inativação para a concentração 0 % (Controlo negativo – sem 

amostra/agente antimicrobiano) na incubação a 37 °C revelou que o microrganismo não 

permaneceu em fase lag passando diretamente para a fase exponencial de crescimento e a 

partir da hora 29 estabilizou atingindo a fase estacionária (Figura 16). Assim e 

especificando, após 4 horas de cultivo o microrganismo atingiu um crescimento de 

aproximadamente 108 ufc/mL estabilizando a sua evolução na hora 29 com cerca de 109 

ufc/mL.  

Para as curvas das amostras de infusão de subproduto de tangerina a distintas 

concentrações ocorreu uma inibição de crescimento bacteriano com redução da população 

microbiana em torno de 3 a 5,2  ciclos logarítmicos, dependendo da concentração utilizada 

(1 %, 5 % e 10 %). Na concentração de 1% podemos verificar que ocorreu morte celular a 

partir da hora 46 e nas concentrações de 5 % e 10 % podemos verificar que ocorreu morte 

celular a partir da hora 29. Pode-se, portanto confirmar que ocorreu um poder bactericida da 

infusão de subproduto de tangerina no crescimento de S. Typhimurium nas três 
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concentrações com infusão de tangerina com uma redução logarítmica em 3 ciclos para a 

concentração de 1 %, em 4,5 ciclos para a concentração de 5 % e em 5,2 ciclos para a 

concentração de 10 %. 

 

 

 

 

Figura 16 – Curva de crescimento/inativação de S. Typhimurium na presença de infusão de subproduto de tangerina a 

diferentes concentrações (0, 1, 5, 10 %),a temperatura de 37 °C. 

 

Relativamente à temperatura de 22 °C, a concentração 0 % manteve a mesma 

performance que a temperatura de 37 ºC isto é, a curva de crescimento/inativação para a 

concentração 0 % na incubação a 22 °C revelou que o microrganismo não permaneceu em 

fase lag passando diretamente para a fase exponencial de crescimento e a partir da hora 24 

estabilizou atingindo a fase estacionária (Figura 17). Assim e especificando, após 6 horas de 

cultivo o microrganismo atingiu um crescimento de aproximadamente 108 ufc/mL, ou seja, 

cresceu cerca de 1 ciclo estabilizando a sua evolução na hora 24 com cerca de 109 ufc/mL. 

Relativamente à amostra incubada com 1 % de infusão de subproduto de tangerina, esta 

amostra comportou-se de igual forma relativamente ao controlo negativo, 0 %, não 

atribuindo assim um poder bactericida nem bacteriostático. Quanto às duas concentrações, 

5 % e 10 %, pode-se detetar que não ocorreu alteração no crescimento bacteriano quanto à 

contagem inicial (aproximadamente cerca de 107 ufc/mL) isto é, ocorreu um efeito 

bacteriostático pois apesar de não existir morte celular, a curva destas duas amostras não 

cresce tanto como a curva do controlo negativo, 0 %. Assim, na temperatura de 22 °C, 

verificou-se apenas uma ação bacteriostática nas concentrações mais elevadas de infusão 
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de subproduto de tangerina. Conclui-se que a temperatura de incubação bem como a 

concentração desta infusão, são fatores importantes no que diz respeito ao prolongamento 

da fase estacionária não deixando o microrganismo desenvolver-se de forma descontrolada 

podendo assim transpor para a vida de prateleira do alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Curva de crescimento/inativação de S. Typhimurium na presença de infusão de subproduto de tangerina a 

diferentes concentrações (0, 1, 5, 10 %), a temperatura de 22 °C. 

 

Quanto à temperatura de 10 °C, considera-se a curva de crescimento/inativação do 

microrganismo em estudo mais prolongada, apresentando assim influência preponderante 

da temperatura sobre o desenvolvimento microbiano. Este acontecimento deve-se ao facto 

do microrganismo exposto a temperaturas reduzidas apresente um tempo de crescimento 

mais lento devido ao metabolismo reduzido ou danificado provocado pelas baixas 

temperaturas, necessitando maior tempo para a sua recuperação. Portanto, quando o 

microrganismo foi submetido a uma temperatura de refrigeração, como recomenda a 

legislação, o desenvolvimento e estudo do crescimento/inativação de S. Typhimurium torna-

se mais moroso. Nestas condições de baixas temperaturas, 10 ºC, as reações químicas, a 

atividade enzimática e a multiplicação dos microrganismos são mais lentas, levando a um 

maior tempo em que os alimentos poderão ser armazenados antes do seu consumo (Peresi 

et al., 1998). Para a concentração 0 %, o microrganismo atingiu a fase estacionária 

(aproximadamente 109 ufc/mL) após 96 horas (Figura 18). O mesmo ocorre nas 

concentrações de 1 % e 5 % de infusão de subproduto de tangerina não se verificando um 

crescimento tão acentuado como na concentração de 0 % e por isso apresenta um ligeiro 
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poder bacteriostático. Na concentração de 10 % de infusão ocorreu uma redução da 

população microbiana de 5 ciclos logarítmicos em aproximadamente 240 horas de 

incubação. Assim, na temperatura de 10 °C, foi verificada uma ação bacteriostática na 

concentração de 1 % e 5 % e bactericida na concentração de 10 % de infusões de 

subproduto de tangerina no crescimento de S. Typhimurium podendo chegar à conclusão 

que a infusão de subproduto de tangerina poderá ser utilizada como medida de controlo 

adicional relativamente ao crescimento microbiano durante o armazenamento de 

refrigeração. Assim, podemos verificar que o estudo em questão está de acordo com outros 

estudos a cítricos uma vez que indicam que estes produtos possuem uma forte capacidade 

antimicrobiana frente a bactérias gram-negativas devido à sua intensa composição em 

flavonoides (Mandalari et al, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Curva de crescimento/inativação de S. Typhimurium na presença de infusão de subproduto de tangerina a 

diferentes concentrações (0, 1, 5, 10 %), a temperatura de 10 °C. 

 

Com este estudo, podemos verificar que o controlo da temperatura de armazenamento é 

imprescindível para o atraso do crescimento microbiano. Assim, a temperatura de 37 °C 

possibilitou o rápido crescimento da S. Typhimurium onde se desenvolveu mais rapidamente 

nas primeiras 4 horas e a temperatura de 10 °C demostrou que é a temperatura mais 

adequada para atrasar a multiplicação da S. Typhimurium. Observa-se também um efeito 

evidente da importância da concentração de infusão de subproduto de tangerina, pois 

quanto maior é o efeito antimicrobiano (bacteriostático/bactericida), maior é a concentração 

da infusão, para todas as temperaturas estudadas.   
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4.1.2 Efeito combinado da infusão de subproduto de Tangerina e dos PEF no 

crescimento de S.Typhimurium  

Um dos objetivos deste projeto foi avaliar a sensibilidade do microrganismo em estudo 

submetido a compostos bioativos presentes nas infusões de subprodutos em parceria com 

tratamentos com pulsos elétricos de alta intensidade em determinadas condições de 

incubação (concentração - 0 %, 1 %, 5 % e 10 % / temperatura – 10 °C, 22°C e 37 °C). 

Como foi referido anteriormente em “materiais e métodos”, procedeu-se primeiramente ao 

estudo da cinética de S. Typhimurium em conjunto com tratamentos de PEF (tratamento 1 

(T1) até tratamento 20 (T20) – anexo I) a diferentes campos de intensidade (quatro campos 

aplicados: 10 kV/cm, 20 kV/cm, 30 kV/cm, 40 kV/cm) e diferentes tempos (de 40 até 220 μs) 

com 1849 pps de frequência de pulsos bipolares. Na figura 19 pode-se visualizar a curva de 

sobrevivência microbiana provocada pelos diferentes tratamentos. 

 

 

 

Figura 19 – Curva de sobrevivência da S. Typhimurium com tratamentos de PEF (LogN (ufc/mL) / Tempo (μs)). 

 

Assim, tal como no procedimento da avaliação do efeito da infusão de subproduto de 

Tangerina no crescimento de S. Typhimurium sem tratamento de PEF foi possível avaliar a 

sobrevivência desta mesma estirpe submetida a tratamentos de PEF numa amostra de 

infusão de subproduto de tangerina, a temperaturas de 37 °C, 22 °C e 10 °C. Foi necessário 

obter curvas logarítmicas representadas nas figuras 20, 21 e 22 relacionando três 

componentes: tempo, temperatura e concentração.  
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As figuras 20, 21 e 22 apresentam o efeito antimicrobiano das diferentes concentrações 

de infusão de subproduto de tangerina através da inibição e/ou atraso de crescimento da S. 

Typhimurium submetida previamente a um tratamento de PEF - 20 kV/cm a 900 µs (1849 

pps de frequência de pulsos bipolares) - nas três temperaturas de incubação. Pode-se 

verificar que tal efeito esteve essencialmente dependente da concentração da infusão e da 

temperatura de incubação. A este respeito também se poderá constatar que, comparando 

com as curvas representadas no estudo do efeito da infusão de subproduto de Tangerina no 

crescimento de S. Typhimurium sem tratamento de PEF, o tempo de incubação do 

subproduto em questão, diminui. Assim, relativamente ao tempo de incubação da infusão de 

subproduto de Tangerina com S. Typhimurium submetida a tratamento de PEF pode-se 

comprovar que na hora zero de incubação, todas as concentrações em questão atingiram 

uma concentração aproximadamente 103 ufc/mL existindo uma redução da população 

microbiana de 4,5 ciclos logarítmicos em comparação com a amostra não tratada na hora 

zero podendo assim confirmar o efeito do tratamento de pulsos elétricos no microrganismo.  

 

À temperatura 37 ºC pode-se verificar que as concentrações de 0 e 1 % obtêm uma 

fase lag até aproximadamente 4 horas, começando neste ponto com um crescimento 

exponencial. As concentrações de 5 e 10 % apresentam um comportamento oposto às das 

duas primeiras concentrações, apresentando morte celular desde o início até à hora 6. 

Assim, na temperatura de 37 °C, foi verificada uma ligeira ação bacteriostática na 

concentração de 1 % devido ao menor crescimento do microrganismo em comparação com 

o controlo negativo, e bactericida nas concentrações de 5 % e 10 % de infusões de 

subproduto de tangerina no crescimento de S. Typhimurium tratada por PEF podendo 

chegar à conclusão que a infusão de subproduto de tangerina pode atuar como medida de 

controlo adicional no crescimento microbiano. Em relação ao tempo de incubação da infusão 

de subproduto de Tangerina com S. Typhimurium sem tratamento, a curva diminui desde a 

hora 96 à hora 6 nas concentrações de 5 % e 10 %. 
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Figura 20 – Curva de crescimento/inativação de S. Typhimurium na presença de infusão de subproduto de Tangerina a 

diferentes concentrações (0, 1, 5, 10 %), a temperatura de 37 °C com tratamento de PEF (20 kV/cm a 900 µs). 

 

 

 Quanto à temperatura de 22 ºC, podemos visualizar que a concentração de 0 % 

(controlo negativo) cresce meio ciclo e estabiliza. Já a concentração de 1 % manteve a 

contagem inicial isto é, atingiu de imediato a fase estacionária atribuindo-lhe assim um efeito 

bacteriostático, pois o seu crescimento é menor em relação ao controlo negativo, 0 %. Nas 

concentrações de 5 e 10 % verifica-se ao fim de meia hora de incubação, um 

comportamento oposto às das duas primeiras concentrações, isto é, um comportamento de 

morte celular, alcançando a inativação total na hora 6 no caso da concentração de 5 % e na 

hora 2 no caso da concentração de 10 %. O tempo de incubação da infusão de subproduto 

de Tangerina com S. Typhimurium submetida a tratamento de PEF diminui de 96 horas a 6 

horas na concentração de 5 % e de 96 horas a 2 horas na concentração de 10 %, em 

relação ao tempo de incubação da infusão de subproduto de Tangerina com S. Typhimurium 

sem tratamento. Assim, na temperatura de 22 °C, foi verificado uma forte ação bactericida 

na concentração de 5 e 10 %. 
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Figura 21 – Curva de crescimento/inativação de S. Typhimurium na presença de infusão de subproduto de Tangerina a 

diferentes concentrações (0, 1, 5, 10 %), a temperatura de 22 °C com tratamento de PEF (20 kV/cm a 900 µs). 

 

 Nas curvas a temperatura 10 ºC pode-se analisar que as concentrações de 0 

% e 1 % apresentam o mesmo comportamento isto é, ambas atingem uma fase lag até às 

24 horas, começando neste ponto, no caso da concentração de 1 %, com uma ligeira morte 

celular. Relativamente às concentrações de 5 % e 10 %, deteta-se uma morte celular desde 

o início da incubação (hora zero) alcançando uma inativação celular total aproximadamente 

às 35 horas. Assim, nesta mesma temperatura, foi verificada uma ação bactericida em todas 

as concentrações de infusões de subproduto de tangerina no crescimento de S. 

Typhimurium tratada por PEF, sendo que o controlo negativo (microrganismo em questão), 

em função da temperatura de refrigeração, apresenta um metabolismo mais lento 

mantendo-se invariável mais tempo. Podemos chegar à conclusão que a infusão pode 

exercer um controlo adicional no crescimento do microrganismo. O tempo de incubação da 

infusão de subproduto de Tangerina com S. Typhimurium submetida a tratamento de PEF 

diminui desde a hora 240 até à hora 32 nas concentrações de 0, 1, 5 e 10 % em relação ao 

tempo de incubação da infusão de subproduto de Tangerina com S. Typhimurium sem 

tratamento. 
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Figura 22 – Curva de crescimento/inativação de S. Typhimurium na presença de infusão de subproduto de Tangerina a 

diferentes concentrações (0, 1, 5, 10 %), a temperatura de 10 °C com tratamento de PEF (20 kV/cm a 900 µs). 

 

 

Tal como no estudo da infusão de subproduto de tangerina no crescimento de S. 

Typhimurium sem tratamento de PEF verifica-se que o controlo da temperatura de 

armazenamento é imprescindível para o atraso do crescimento microbiano. Assim, a 

temperatura de 37 °C possibilitou o rápido crescimento da S. Typhimurium onde se 

desenvolveu mais rapidamente nas primeiras 2 horas e a temperatura de 10 °C demostrou 

que é a temperatura mais adequada para atrasar a multiplicação da S. Typhimurium. 

Também se pode detetar uma relação evidente entre a concentração da infusão de 

subproduto de tangerina com a inativação desde microrganismo. Por último, confirmar-se, 

através da comparação com outros estudos, que os tratamentos de PEF frente à S. 

Typhimurium são notórios atingindo níveis de pasteurização de mais de 5 ciclos 

logarítmicos (Mosqueda-Melgar et al., 2008). Um estudo elaborado por Álvarez et al., vai 

de encontro aos resultados obtidos anteriormente no que diz respeito à mesma redução 

logarítmica, isto é, 4 ciclos logarítmicos, a semelhantes campos de intensidade aplicados 

frente a Salmonella senftenberg. 

 



FCUP 

Avaliação de riscos emergentes: Caracterização e uso de Agentes Antimicrobianos Naturais 

68 

 

4.1.3 Determinação de células mortas e de células danificadas (infusão de 

subproduto Tangerina) 

 

Para cada estudo do efeito da infusão de subproduto de Tangerina no crescimento 

de S. Typhimurium com e sem tratamento PEF, obteve-se os níveis (ciclos logarítmicos) de 

células intactas, danificadas e mortas que foram tratadas em meios distintos tal como TSA 

com NaCl (a 3 %) e TSA sem NaCl (García et al., 2004). 

 O meio TSA é um meio geral, portanto, nele cresce todas as células viáveis isto é, 

tanto as intactas como as danificadas, em contrapartida, ao adicionar cerca de 3 % de sal 

(NaCl) ao meio de TSA, este converte-se num meio seletivo onde só crescem células 

intactas. Assim, fazendo a diferença entre as contagens do meio de TSA com sal e sem sal 

(viáveis - intactas), pode-se obter as células danificadas presentes na amostra ao longo da 

incubação aplicada (García et al., 2004). 

Nas figuras 23 e 24, estão apresentados os resultados para as infusões de 10 % 

incubada s a 10 ºC de subproduto de tangerina com e sem tratamento de PEF. Pode-se 

observar que o número de células intactas diminui, o número de células mortas aumentam 

assim como o número de células danificadas, que aumentam ligeiramente ao longo do 

tempo. Geralmente, para todas as combinações de tempo-temperatura estudadas, observa-

se uma diminuição de células intactas e um aumento nas células mortas ao longo do tempo. 

A quantidade de células danificadas é variável apesar de se observar uma ligeira tendência 

no aumento destas durante o período de incubação. Por exemplo, comparando os dois 

gráficos a seguir representados, ocorreu uma diminuição de tempo de morte das curvas 

tratadas e não tratadas isto é, ocorreu uma diminuição no tempo de incubação, de 240 

horas a 24 horas. No gráfico da curva de infusão de subproduto de tangerina frente à 

S.Typhimirium sem tratamento podemos detetar que dos 7 ciclos de carga microbiana 

inicial, depois de 240 horas de incubação, aproximadamente 2,5 ciclos são células intactas, 

2 ciclos apresentam células danificadas e 2,5 ciclos apresentam células mortas. Já no 

gráfico da curva de infusão de subproduto de tangerina frente ao S.Typhimirium com 

tratamento por PEF, dos 3 ciclos que sobreviveram ao tratamento, 1 ciclo está danificado 

isto quer dizer que durante a incubação, essas células danificadas, poderão morrer ou 

sobreviver isto é, podem reparar o dano celular ocorrido. Assim, depois de 24 horas de 

incubação, observamos que, dos 3 ciclos logarítmicos de população inicial de células, 

apenas 0,5 ciclos log permaneceram intactas, 1,5 ciclos log danificadas e 1 ciclo log 

morreram.  
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Estes resultados vão de encontro a estudos similares realizados anteriormente tal 

como, Somolinos et al., 2007, em que demonstrou a ocorrência de danos sub letais após a 

exposição ao PEF levando a cabo a importância do mecanismo de inativação microbiana 

por PEF concluindo que esta tecnologia pode ser útil para melhora a conservação de 

alimentos. 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Dano celular de S. Typhimurium perante a infusão de subproduto de tangerina sem tratamento de PEF. 

 

 

 

 

Figura 24 – Dano celular de S. Typhimurium perante a infusão de subproduto de tangerina com tratamento de PEF (20 Kv/cm 

a 900 µs). 
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Os gráficos de seguida representados (figura 25 e 26) demonstram o 

crescimento/inativação de S.Typhimiurium sem a adição de infusão de subproduto de 

tangerina sem tratamento de PEF (figura 25) e com tratamento de PEF (figura 26) a uma 

temperatura de refrigeração. 

 

Assim, comparando os gráficos relativamente ao efeito da infusão perante a S. 

Typhimurium (figura 23 e 25) pode-se verificar que ocorreu mais dano celular, isto é, existem 

mais células danificadas e mortas, na amostra com 10% de infusão de subproduto de 

tangerina. Na figura 25 e 26, estão representadas as amostras sem infusão de subproduto 

de tangerina submetidas a PEF bem como não submetidas a este tratamento. Verifica-se 

que a população inicial diminui cerca de 5 ciclos logarítmicos isto é, de 8 ciclos logarítmicos 

a 3 ciclos logarítmicos sendo que no gráfico da figura 25 a população de células intactas 

aumenta e no gráfico da figura 26 a população de células intactas mantem-se e existe uma 

maior percentagem de células danificadas. Quanto ao efeito combinado da infusão de 

subproduto de tangerina com o tratamento de PEF, os gráficos das figuras 24 e 25 

apresentam stresses adicionais distintos isto é, S.Typhimurium perante a infusão e 

tratamento de PEF (figura 24) e S. Typhimurium sem antimicrobiano adicionado e sem 

tratamento de PEF. Com estes dois gráficos torna-se imperativo analisar todos os pontos 

relacionados com o dano celular. Assim, durante a incubação com infusão de subproduto de 

tangerina da S.Typhimurium tratada previamente por PEF, verifica-se que a quantidade de 

células danificadas aumenta com o tempo convertendo-se em células mortas. Ocorre um 

aumento da percentagem de células mortas e uma diminuição significativa de células 

intactas.  

 

 

 

 

Figura 25 – Dano celular de S. Typhimurium sem tratamento de PEF. 
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Figura 26 – Dano celular de S. Typhimurium com tratamento de PEF (20 Kv/cm a 900 µs). 
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4.1.4 Efeito da infusão de subproduto de Couve-flor no crescimento de 

S.Typhimurium  

 

A família Brassicaceae tem um papel muito importante na dieta do homem, contribuindo 

como fonte de diversas vitaminas, antioxidantes, minerais, fibras, flavonoides, carotenoides, 

entre outros. Esta permanece na dieta mediterrânea sendo, nos dias de hoje, de extrema 

importância a sua avaliação e o seu potencial antimicrobiano. 

Assim, consta neste projeto, avaliar a capacidade antimicrobiana da infusão de 

subproduto de couve-flor (Brassica oleracea L. var. botrytis L. subv. cauliflora) a diferentes 

concentrações (0, 1, 5, 10 %), através da caracterização do crescimento de S. Typhimurium, 

submetida a três temperaturas de incubação (37 °C, 22 °C e 10°C), com a obtenção de 

curvas de sobrevivência a partir da contagem do microrganismo em placas, onde podemos 

visualizar nas figuras 27, 28 e 29. 

As figuras 27, 28 e 29 transmitem o efeito antimicrobiano das infusões de subproduto de 

couve-flor através da inibição e/ou atraso do crescimento de S. Typhimurium submetida a 

três temperaturas de incubação. Mesmo assim, o efeito apresentado relaciona-se com a 

concentração da infusão e com a temperatura de incubação. 

O crescimento/inativação da concentração 0 % incubada a 37 °C relata que o 

microrganismo permaneceu em fase lag até 2 horas, aproximadamente 108 ufc/mL (Figura 

27). A partir deste período, a fase exponencial de crescimento foi atingida. Este período de 

fase lag justifica determinadas evidências (Costalunga & Tondo, 2002) demonstrando que 

mais de 20 % das toxinfeções alimentares foi causado pelo armazenamento dos alimentos a 

temperatura ambiente por mais de duas horas. Com a utilização da concentração de 1 % de 

infusão, verificou-se que não ocorreu alteração significativa na contagem inicial tendo o 

mesmo comportamento que o controlo negativo. Assim, esta concentração não contém 

qualquer efeito bacteriostático nem bactericida. Quanto às concentrações 5 % e 10 % da 

infusão de subproduto de couve-flor ocorreu uma inibição de crescimento com uma redução 

da população microbiana de 1,5 e 3,5 ciclos logarítmicos em 8 horas de incubação, 

respetivamente. Portanto, verificou-se uma ação uma atividade bactericida com as 

concentrações de 5 % e 10 % de infusões de subprodutos de couve-flor no crescimento de 

S. Typhimurium.  
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Figura 27 – Curva de crescimento/inativação de S. Typhimurium na presença de infusão de subproduto de Couve-flor a 

diferentes concentrações (0, 1, 5, 10 %), a temperatura de 37 °C. 

 

 

Quanto à temperatura de 22 °C, a concentração de 0 % e 1 % cresce cerca de 2 ciclos 

até à hora 8 começando neste mesmo ponto a fase estacionária (aproximadamente 109 

ufc/mL) (Figura 28). Com as concentrações de 5 e 10 % de infusão podemos verificar que 

existiu uma redução da população microbiana de aproximadamente 1,5 e de 4 ciclos 

logarítmicos em 96 horas de incubação respetivamente, evidenciando uma ação 

bactericida. A temperatura de incubação foi um importante fator no prolongamento da 

inativação celular, relativamente a 37 ºC, influenciando o tempo de prateleira de um 

determinado alimento. 
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Figura 28 – Curva de crescimento/inativação de S. Typhimurium na presença de infusão de subproduto de Couve-flor a 

diferentes concentrações (0, 1, 5, 10 %), a temperatura de 22 °C. 

 

Por último, na temperatura de 10 °C, a fase lag em 0 % e 1 % foi alargada até 50 

horas, podendo verificar a influência da temperatura sobre o crescimento microbiano (Figura 

29). Para a concentração 0 %, o microrganismo atingiu a fase exponencial após  

aproximadamente 72 horas. Na concentração 1 % de infusão de subproduto de couve-flor, 

verificou-se que a curva de crescimento destas amostras não variou da concentração 0 % 

sendo, portanto, idênticas. Uma explicação poderá ser atribuída ao facto do microrganismo 

exposto a temperaturas reduzidas apresente um aumento da fase lag devido ao 

metabolismo reduzido ou danos provocados pelas baixas temperaturas, necessitando assim 

um maior tempo para a sua recuperação (Zwietering et al., 1991). Quando o microrganismo 

foi mantido numa temperatura de refrigeração (10 ºC), como recomenda a legislação, a 

população de S. Typhimurium manteve-se constante durante 50 horas, ou seja, mais de dois 

dias de observação. Em condições de baixas temperaturas, as reações químicas, a 

atividade enzimática e a multiplicação dos microrganismos são significativamente mais 

lentas, conduzindo a um maior tempo de armazenamento antes do seu consumo (Peresi et 

al., 1998). Nas concentrações de 5 % e 10 % de infusão ocorreu uma redução da população 

microbiana de 2 e 4 ciclos logarítmicos, respetivamente durante as 100 primeiras horas. 

Assim, nas curvas submetidas a temperatura de 10 °C, verificou-se uma ação bactericida 

nas concentrações de 5 % e de 10 % de infusões de subproduto de couve-flor no 

crescimento de S. Typhimurium podendo chegar à conclusão que a infusão de subproduto 

de couve-flor poderá ser utilizada como medida de controlo adicional perante o crescimento 
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microbiano durante o armazenamento a frio (refrigeração). Outros estudos alusivos a 

extratos de Brassicaceae, Hu et al., 2004, evidenciam que estas possuem uma forte 

capacidade antimicrobiana frente a bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e leveduras 

com diferentes níveis de capacidade. Comparando o estudo realizado com estudos de 

referência (Blazevic et al., 2010), podemos comprovar, que consoante as concentrações da 

amostra estudada, a couve-flor apresenta uma atividade inibitória frente a microrganismos 

patogénicos sendo, portanto, importante o estudo da relação da composição química do 

subproduto com a sua capacidade antimicrobiana.  

 

 

 
 

Figura 29 – Curva de crescimento/inativação de S. Typhimurium na presença de infusão de subproduto de Couve-flor a 

diferentes concentrações (0, 1, 5, 10 %), a temperatura de 10 °C. 
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4.1.5 Efeito combinado da infusão de subproduto de Couve-flor e dos PEF 

no crescimento de S. Typhimurium  

Tal como na infusão de subproduto de tangerina, um dos objetivos deste projeto foi 

avaliar a sensibilidade do microrganismo em estudo submetido a compostos bioativos em 

parceria com tratamentos com pulsos elétricos de alta intensidade em determinadas 

condições ambientais (concentração 0, 1, 5, 10 % / temperatura – 10 °C, 22 °C e 37 °C).  

O tratamento de PEF escolhido para tratar o microrganismo foi o mesmo do estudo do 

efeito da infusão de subproduto de tangerina no crescimento de S. Typhimurium com 

tratamento de PEF isto é, PEF - 20 Kv/cm a 900 µs (1849 pps de frequência de pulsos 

bipolares), assim como as componentes de avaliação: tempo, temperatura e concentração 

de infusão de subproduto. 

As figuras 30, 31 e 32 apresentam o efeito antimicrobiano das diferentes concentrações 

de infusão de subproduto de Couve-flor através da inibição e/ou atraso de crescimento da S. 

Typhimurium submetida previamente a um tratamento de PEF nas três temperaturas de 

incubação (10, 22, 37 °C). Verifica-se que tal efeito esteve essencialmente dependente da 

concentração da infusão, da temperatura de incubação assim como do tratamento dado, tal 

como a infusão de subproduto de tangerina, também se pode comparar as curvas 

representadas no estudo do efeito da infusão de subproduto de couve-flor no crescimento 

de S. Typhimurium sem tratamento de PEF com a infusão de subproduto de couve-flor no 

crescimento de S. Typhimurium com tratamento de PEF verificando que o tempo de 

incubação do subproduto em questão também diminui acentuadamente. Sendo assim, tal 

como na infusão de subproduto de tangerina, confirma-se que na hora zero de incubação, 

todas as concentrações em questão atingiram uma concentração aproximadamente 104 

ufc/mL existindo uma redução da população microbiana de 4 ciclos logarítmicos em 

comparação com a amostra não tratada na hora zero podendo assim comprovar o efeito do 

tratamento de pulsos elétricos no microrganismo em estudo. Assim, o tratamento por PEF 

possui um futuro promissor na inativação dos microrganismos em geral sendo que, estas 

tecnologias em conjunto com tratamentos térmicos bem como com antimicrobianos atingem 

a efetividade do processo. O estudo Wu et al., 2005 vem comprovar que esta sinergia 

produz uma redução significativa mantendo a qualidade nutricional do produto estudado ou 

seja, um tratamento de 65 kV/cm a 50 ºC reduz cerca de 4,4 ciclos logarítmicos de 

microrganismo num sumo de uva contento agentes antimicrobianos naturais e um 

tratamento de 80 kV/cm a 51 ºC reduz cerca de 6,2 ciclos logarítmicos de microrganismo 

no mesmo produto. 
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Quanto à temperatura de 37 ºC, podemos verificar que as concentrações de 0 % e 1 % 

mantem a sua contagem inicial durante o período de incubação (2,5 horas). Já as 

concentrações de 5 e 10 % apresentam um comportamento diferente pois ocorre morte 

celular logo na primeira meia hora. Assim, na temperatura de 37 °C, foi verificada uma ação 

bactericida nas concentrações de 5 % e 10 % de infusões de subproduto de couve-flor no 

crescimento de S. Typhimurium tratada por PEF. Nesta mesma temperatura, o tempo de 

incubação da infusão de subproduto de couve-flor com S. Typhimurium submetida a 

tratamento de PEF diminui desde as 8 horas até às 2 horas nas concentrações de 5 e 10 % 

em relação ao tempo de incubação da infusão de subproduto de couve-flor com S. 

Typhimurium sem tratamento.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Curva de crescimento/inativação de S. Typhimurium na presença de infusão de subproduto de Couve-flor a 

diferentes concentrações (0, 1, 5, 10 %), a temperatura de 37 °C com tratamento de PEF (20 Kv/cm a 900 µs). 

 

Na temperatura de 22 ºC, podemos visualizar que as concentrações de 0 e 1% 

atingiram uma fase lag até à hora 15 começando assim com a fase exponencial até à 24 

estipulada. Quanto às concentrações de 5 e 10 % verifica-se que desde o inicio de 

incubação um comportamento de morte celular. Assim, nesta temperatura, foi verificada 

uma ação bacteriostática na concentração de 1 % pois o seu crescimento é menor que o 

branco e uma ação bactericida nas concentrações de 5% e 10%. Ainda na temperatura de 

22 ºC, o tempo de incubação da infusão de subproduto de Tangerina com S. Typhimurium 

submetida a tratamento de PEF diminui desde a hora 96 à hora 24 nas concentrações de 5 

e 10 %, em relação ao tempo de incubação da infusão de subproduto de couve-flor com S. 

Typhimurium sem tratamento. 
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Figura 31 – Curva de crescimento/inativação de S. Typhimurium na presença de infusão de subproduto de Couve-flor a 

diferentes concentrações (0, 1, 5, 10 %), a temperatura de 22 °C com tratamento de PEF (20 Kv/cm a 900 µs). 

 

 

 

Por último, quanto às curvas a temperatura 10 ºC pode-se verificar que as 

concentrações de 0 % e 1 % apresentam o mesmo comportamento isto é, apresentam 

crescimento microbiano desde o início de incubação sendo a concentração de 1 % nem 

bacteriostática nem bactericida. Quanto às concentrações 5 % e 10 % foi verificado uma 

ação bactericida, pois estas apresentam morte celular desde o início de incubação podendo 

concluir que, a infusão de subproduto de couve-flor pode exercer um controlo microbiológico 

sobre o alimento armazenado em refrigeração. 

 

 

Nesta mesma temperatura, o tempo de incubação da infusão de subproduto de 

couve-flor com S. Typhimurium submetida a tratamento de PEF diminui da hora 216 à hora 

32 na concentração de 5 % e da hora 96 à hora 32 na concentração de 10 % em relação ao 

tempo de incubação da infusão de subproduto de couve-flor com S. Typhimurium sem 

tratamento. 

 

 

 



FCUP 

Avaliação de riscos emergentes: Caracterização e uso de Agentes Antimicrobianos Naturais 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Curva de crescimento/inativação de S. Typhimurium na presença de infusão de subproduto de Couve-flor a 

diferentes concentrações (0, 1, 5, 10 %), a temperatura de 10 °C com tratamento de PEF (20 Kv/cm a 900 µs). 

 

 

 

Tal como nos anteriores estudos sem e com tratamento de PEF nas distintas 

infusões, podemos verificar que o controlo da temperatura de armazenamento é 

imprescindível para o atraso do crescimento microbiano. Assim, a temperatura de 37 °C 

possibilitou o rápido crescimento da S. Typhimurium onde se desenvolveu mais rapidamente 

e a temperatura de 10 °C demostrou que é a temperatura mais adequada para atrasar a 

multiplicação da S. Typhimurium. 

Sabe-se que a temperatura influência diretamente o crescimento/inativação dos 

microrganismos sendo um fator deveras importante para a sua utilização em sinergia com 

outros tratamentos e parâmetros (Wu et al., 2005). Um estudo que determina a adequação e 

utilidade de diferentes modelos preditivos disponíveis, conclui que os modelos identificados 

podem ser usados para prever o comportamento dos microrganismos, mais precisamente a 

fase lag e exponencial, em função da temperatura e tempo (Zwietering et al., 1991). Assim, 

a temperatura de armazenamento dos alimentos é uma variável com extrema importância 

para a segurança microbiana numa cadeia de produção e distribuição. 



FCUP 

Avaliação de riscos emergentes: Caracterização e uso de Agentes Antimicrobianos Naturais 

80 

 

4.1.6 Determinação de células mortas e de células danificadas (infusão de 

subproduto Couve-flor) 

 

Para cada estudo do efeito da infusão de subproduto de Couve-flor no crescimento 

de S. Typhimurium com e sem tratamentos PEF, obteve-se os níveis (ciclos logarítmicos) de 

células intactas, danificadas e mortas que foram tratadas em meios distintos tal como TSA 

com NaCl (a 3 %) e TSA sem NaCl (García et al., 2004). 

Nas figuras 33 e 34, estão apresentados os resultados para as infusões de 5 % 

incubadas a 37 ºC de subproduto de couve-flor com e sem tratamento de PEF. Podemos 

observar que o número de células intactas diminui, o número de células mortas aumenta e o 

número de células danificadas aumenta ligeiramente ao longo do tempo. Para todas as 

combinações tempo-temperatura estudadas observa-se uma diminuição das células intactas 

e um aumento das células mortas ao longo do período de incubação sendo que, 

comparando os dois gráficos a seguir representados, ocorreu uma diminuição no tempo de 

morte das curvas tratadas e não tratado isto é, ocorreu uma diminuição do tempo de 

incubação, de 8 a 1,5 horas. Assim, o tratamento matou aproximadamente 3,5 ciclos de 

S.Typhimirium e da que sobreviveu, provocou 1 ciclo de células danificadas. Ao longo do 

tempo de incubação, verifica-se que as células danificadas converteram-se em células 

mortas diminuindo ligeiramente em paralelo as células intactas. No gráfico da curva de 

infusão de subproduto de couve-flor frente ao S. Typhimirium sem tratamento podemos 

detetar que dos 7 ciclos logarítmicos de população microbiana inicial, depois de 8 horas de 

incubação, aproximadamente 4,5 ciclos são células intactas, 2 ciclos apresentam células 

danificadas e 1 ciclo apresenta células mortas. Já no gráfico da curva de infusão de 

subproduto de couve-flor frente ao S.Typhimirium com tratamento, dos 3,5 ciclos que 

sobreviveram ao tratamento, mais de um ciclo estão danificadas. Para além disto, depois de 

1,5 horas de incubação a 37 °C, pode-se observar que partes das células inicialmente 

danificadas morreram já que meio ciclo logarítmico de células está danificado e 1 ciclo 

apresenta células mortas. Estes resultados vão de encontro a estudos similares realizados 

anteriormente tal como, Somolinos et al., 2007, em que demonstrou a ocorrência de danos 

sub letais após a exposição ao PEF levando a cabo a importância do mecanismo de 

inativação microbiana por PEF concluindo que esta tecnologia pode ser útil para melhorar a 

conservação de alimentos. 
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Figura 33 – Dano celular de S. Typhimurium perante a infusão de subproduto de couve-flor sem tratamento de PEF. 

 

 

Figura 34 – Dano celular de S. Typhimurium perante a infusão de subproduto de couve-flor com tratamento de PEF (20 Kv/cm 

a 900 µs). 

 

 

Os gráficos representados para a infusão de subproduto de couve-flor comportam-se da 

mesma maneira que o dano celular de S. Typhimurium perante a infusão de subproduto de 

tangerina. Não se apresentaram os gráficos referidos pois o tempo de inativação foi 

demasiado curto nas amostras de infusão de subproduto de couve-flor em relação à 

amostra de infusão de subproduto de tangerina tornando mais difícil a observação aparente 

do dano.  
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4.2  Modelagem matemática  

 

Todas as curvas estudadas e analisadas foram ajustadas ao modelo matemático de 

Weibull, devido à sua simplicidade e robustez isto é, que descreva a cinética de inativação 

exponencial (n = 1), côncava (n <1) e convexa (n> 1) (Mafart et al., 2002).  

 

As tabelas a seguir representadas retratam os valores de b e n obtidos tanto para as 

infusões de subproduto de tangerina e couve-flor sem tratamento por PEF (Tabela 1) como 

para as infusões tratadas (Tabela 2). Assim como o R2 ajustado e o MSE associado a cada 

ajuste sendo b o fator de escala que está diretamente relacionado com a velocidade de 

inativação do microrganismo e n o fator de forma referido anteriormente. 

 

 

Tabela 1 – Estimativa dos parâmetros cinéticos (média ± erro padrão) de distribuição Weibull (b e n) em função da temperatura 

(10, 22 e 37 °C) e concentração (0, 1, 5 e 10 %) da infusão de subproduto de tangerina sem tratamento de PEF 

 

 

 

 

 

 

 

TºC %Tangerina b n R2 ajustado MSE 

10ºC 
 

0 -0,0842±0,0085 0,5201±0,0337 0,959 0,0628 

1 -0,0438±0,0151 0,4917±0,1450 0,957 0,0940 

5 -0,0192±0,0274 0,9783±0,8622 0,965 0,1634 

10 0,1896±0,0977 0,5642±0,1314 0,986 0,0998 

TºC %Tangerina b n R2 ajustado MSE 

22ºC 
 

0 -0,8597±0,0921 0,1486±0,0178 0,979 0,0621 

1 -0,1775±0,1225 0,4620±0,1910 0,984 0,1304 

5 -0,1387±0,1089 0,4579±0,0701 0,987 0,6809 

10 0,0073±0,0603 0,6023±0,1874 0,976 0,6595 

TºC %Tangerina b n R2 ajustado MSE 

 
37ºC 

 

0 -1,1064±0,1532 0,1098±0,0418 0,977 0,01336 

1 0,0032±0,0043 1,7678±0,4434 0,984 12,7778 

5 0,0647±0,0375 0,9133±0,0909 0,958 9,4342 

10 0,7798±0,3977 0,3692±0,2090 0,998 7,6619 
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Tabela 2 – Estimativa dos parâmetros cinéticos (média ± erro padrão) de distribuição Weibull (b e n) em função da temperatura 

(10, 22 e 37 °C) e concentração (0, 1, 5 e 10 %) da infusão de subproduto de tangerina com tratamento de PEF 

 

 

 

 

Tabela 3 – Estimativa dos parâmetros cinéticos (média ± erro padrão) de distribuição Weibull (b e n) em função da temperatura 

(10, 22 e 37 °C) e concentração (0, 1, 5 e 10 %) da infusão de subproduto de couve-flor sem tratamento de PEF 

 

 

 

 

 

 

TºC %Tangerina b n R2 ajustado MSE 

10ºC 
 

0 0,0047±0,0055 1,3883±0,3708 0,953 0,0828 

1 0,0379±0,0422 1,1868±0,6548 0,972 0,3774 

5 0,8574±0,1970 0,2125±0,0661 0,977 0,2039 

10 1,3482±0,5313 0,1595±0,0929 0,974 1,6041 

TºC %Tangerina b n R2 ajustado MSE 

22ºC 
 

0 -0,0238±0,0015 1,6248±0,1016 0,986 0,0435 

1 0,2340±0,0762 0,4902±0,0974 0,992 0,0070 

5 0,7775±0,1478 0,4469±0,1360 0,986 0,0075 

10 1,7341±0,3554 0,3382±0,1026 0,998 4,6930 

TºC %Tangerina b n R2 ajustado MSE 

 
37ºC 

 

0 -0,1426±0,0341 1,2328±0,0666 0,990 0,0246 

1 -0,0050±0,0005 2,5421±0,3965 0,989 0,0470 

5 0,9920±0,0195 0,3208±0,0672 0,993 0,0095 

10 1,3914±0,2519 0,2767±0,0504 0,977 0,0184 

TºC %Couve-flor b n R2 ajustado MSE 

10ºC 
 

0 -0,0854±0,0557 0,5101±0,1530 0,977 0,3614 

1 -0,0042±0,0055 1,1186±0,4060 0,989 0,8512 

5 0,0603±0,0074 0,8018±0,0624 0,960 1,6467 

10 0,0955±0,0177 0,8115±0.0294 0,981 0,0840 

TºC %Couve-flor b n R2 ajustado MSE 

22ºC 
 

0 -0,2667±0,0298 0,4334±0,0097 0,992 0,3395 

1 -0,1692±0,0067 0,4389±0,0155 0,972 0,8449 

5 0,0343±0,0003 0,8310±0,0192 0,953 0,3453 

10 0,1704±0,0324 0,6949±0,0271 0,978 0,5100 

TºC %Couve-flor b n R2 ajustado MSE 

37ºC 
 

0 -0,4102±0,0992 0,3406±0,0022 0,958 0,0580 

1 -0,1294±0,0226 0,2634±0,1374 0,999 0,2251 

5 0,0222±0,0018 1,9855±0,0163 0,960 0,0942 

10 0,3818±0,0368 0,9696±0,1583 0,991 0,4290 
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Tabela 4 – Estimativa dos parâmetros cinéticos (média ± erro padrão) de distribuição Weibull (b e n) em função da temperatura 

(10, 22 e 37 °C) e concentração (0, 1, 5 e 10 %) da infusão de subproduto de couve-flor com tratamento de PEF 

 

Os valores dos ajustes das curvas do efeito da infusão de subproduto de tangerina bem 

como couve-flor frente ao microrganismo S. Typhimirium com e sem tratamento de PEF, 

reportam que, para todas as temperaturas, quanto maior é a concentração do 

antimicrobiano presente, mais elevados são os valores de b isto é, maior é a velocidade de 

morte do microrganismo em estudo.  

Geralmente, também se observa que quanto maior é a temperatura de incubação, mais 

elevados são os valores de b. No caso da infusão de subproduto de couve-flor frente ao 

microrganismo em estudo submetido ou não submetido a PEF observa-se uma maior 

velocidade de morte ao aumentar a temperatura. Assim, verifica-se que tal como nas curvas 

anteriormente analisadas, quanto mais elevada é a temperatura (máx. estudada: 37 ºC) 

assim como a concentração (máx estudada: 10 %), mais elevada é a velocidade de morte 

celular. Estudos publicados evidenciam tal situação no que se refere ao elevado carácter 

antimicrobiano de determinadas infusões incubadas a concentrações similares a 

temperaturas elevadas como 37 ºC (Espinosa et al., 2009).  

Relativamente às curvas de ambas as infusões com e sem tratamento, pode-se 

constatar que em ambas as infusões, os valores de b sem tratamento, são menores que os 

valores de b com tratamento. A velocidade de morte celular é mais elevada nas curvas do 

efeito das infusões de subprodutos frente ao microrganismo S. Typhimirium com tratamento 

de PEF. Assim, podemos comprovar que o tratamento de PEF produz uma diminuição da 

TºC %Couve-flor b n R2 ajustado MSE 

10ºC 
 

0 -0,2041±0,0706 0,3616±0,1067 0,992 0,2875 

1 -0,1961±0,0727 0,3491±0,0015 0,968 0,0233 

5 0,0467±0,0094 0,8588±0,0474 0,965 0,0793 

10 0,3501±0,0331 0,3210±0,1504 0,983 0,2248 

TºC %Couve-flor b n R2 ajustado MSE 

22ºC 
 

0 -0,0195±0,0044 1,6366±0,0719 0,968 0,1329 

1 -0,0183±0,0009 1,48014±0,0165 0,951 0,3317 

5 0,1245±0,0135 0,8753±0,0300 0,986 0,0334 

10 0,2716±0,0517 0,7061±0,0620 0,970 0,0531 

TºC %Couve-flor b n R2 ajustado MSE 

37ºC 
 

0 -0,3202±0,0209 0,5381±0,2190 0,980 0,0068 

1 -0,2173±0,0163 0,2592±0,2253 0,963 0,0134 

5 0,8752±0,0219 0,1565±0,0811 0,972 0,0053 

10 1,4588±0,0677 0,2544±0,0500 0,995 0,0028 
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carga microbiana inicial e que parte desta carga microbiana existente está danificada sendo 

por isso mais suscetível a produção de morte celular na presença dos antimicrobianos em 

estudo. Tal situação vai de encontro à literacia no que diz respeito ao valor do parâmetro b 

para tratamentos de PEF, isto é, b é indica que a sensibilidade do microrganismo a PEF é 

significativamente afetada tanto pela concentração de infusão como a intensidade de campo 

elétrico (Pina-Pérez et al., 2012) 

Em suma, a infusão de subproduto de tangerina tal como a de couve-flor, têm um 

elevado potencial antimicrobiano frente a patogénicos presentes em alimentos tais como a 

S. Typhimurium. A capacidade antimicrobiana aumenta quando se aumenta a concentração 

da infusão de ambos os subprodutos bem como a temperatura de incubação. Comparando 

estas duas infusões, ambas demonstram um importante poder antimicrobiano devido à 

rápida morte celular a todas as concentrações e temperaturas testadas. Portanto, as duas 

infusões poderão ser utilizadas como medida de controlo adicional frente ao crescimento de 

patogénicos transmitidos por alimentos durante o processo de armazenamento. 



FCUP 

Avaliação de riscos emergentes: Caracterização e uso de Agentes Antimicrobianos Naturais 

86 

 

4.3 Quantificação do conteúdo de polifenóis totais nas infusões de subprodutos de 

Tangerina e Couve-flor não tratadas por PEF 

 

Segundo o método de Folin-Ciocalcetau descrito anteriormente no enquadramento 

teórico, foi calculada uma curva de calibração padrão (Figura 37) para a deteção de 

polifenóis totais presentes nas infusões.  

 

Na figura e na tabela de seguida representadas, podemos visualizar a curva de 

calibração padrão e a equação estimada para o cálculo de polifenóis totais presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Curva de Calibração Padrão para a quantificação de polifenóis das infusões. 

 

Em primeiro lugar, e utilizando a curva de calibração obtida, levou-se a cabo a 

quantificação do conteúdo em polifenóis (mg de ácido gálico/L), presentes nas infusões de 

tangerina e couve-flor não submetidas a tratamento por PEF. 

Os resultados obtidos representados na tabela 5, como se pode observar, o conteúdo em 

polifenóis totais não apresenta diferenças significativas entre as infusões de subproduto de 

tangerina e couve-flor, mesmo que o resultado seja ligeiramente superior no caso da infusão 

do subproduto de couve-flor. Este facto está em concordância com os resultados da 

capacidade antimicrobiana obtidos nos pontos anteriormente estudados pois a couve-flor 

apresentou uma maior rapidez relativamente à inativação de S. Typhimurium. 
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Tabela 5 - Conteúdo de polifenóis totais (mg Ác. Gálico/L) das duas infusões de subproduto de Tangerina e Couve-flor na 

concentração máxima (10 %) 

Amostra 
Conteúdo em Polifenóis 

(mg ácido gálico/L) 

Tangerina 10 % (infusão) 3958.75 ± 185.62 

Couve-flor 10 % (infusão) 4560.0  433.90 

 

4.4 Quantificação do conteúdo de polifenóis totais presentes na infusão de 

Tangerina tratada por PEF 

 

Seguidamente, utilizando a mesma curva de calibração para a quantificação de polifenóis 

em ambas as infusões, levou-se a cabo a quantificação do conteúdo de polifenóis totais da 

infusão de tangerina previamente tratada com diferentes tratamentos de PEF, com o 

objetivo de estabelecer uma relação entre o conteúdo de polifenóis presentes na infusão 

depois de cada tratamento com a sua capacidade antimicrobiana. Na tabela seguidamente, 

encontram-se os resultados obtidos pela equação previamente estimada através do 

programa Microsoft Office Excel®.   

 

 

 

 

Tabela 6 - Polifenóis totais quantificados na infusão não tratada e tratada por PEF com distintos tratamentos de intensidade de 

campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTO (kV/cm) [polifenóis] mg ác. Gálico/L 

Branco 3514,29 ± 343,45 

10 3771,43 ± 343,45 

20 3642,86 ± 121,22 

30 3914,29 ± 626,29 

40 3614,29 ± 646,50 
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Verifica-se que a quantidade de polifenóis totais entre o branco da infusão e os distintos 

tratamentos não varia significativamente podendo assim ir de encontro ao comportamento 

do crescimento/inativação da S.Typhimurium perante a infusão de subproduto de tangerina 

tratada e não tratada, tanto a 37 ºC como a 10 ºC. Assim, não se observam diferenças 

significativas entre a capacidade antimicrobiana observada frente a S.Typhimurium na 

infusão tratada com os diferentes tratamentos de PEF relativamente à infusão sem tratar. 

 

4.4.1 Efeito dos PEF sobre a capacidade antimicrobiana da infusão de 

subproduto de Tangerina  

 

Após a avaliação da capacidade antimicrobiana de infusão de subprodutos frente à S. 

Typhimurium tratada e não tratada, foi possível, através de quatro tratamentos de PEF tratar 

a infusão com antimicrobianos antes de a expor ao microrganismo em questão com o 

objetivo de avaliar a capacidade de extração de um maior número de componentes bioativos 

com capacidade antimicrobiana presentes na infusão de subproduto de tangerina, mediante 

o seu tratamento por PEF. Nos gráficos de seguida representados, podemos encontrar o 

comportamento da S. Typhimirium perante a infusão submetida a distintos tratamentos com 

o mesmo tempo de tratamento (200 μs) a uma frequência de 411 pps, tais como: tratamento 

1 com 10 kV/cm de intensidade de campo (T1), tratamento 2 com 20 kV/cm (T2), tratamento 

3 com 30 kV/cm (T3) e tratamento 4 com 40 kV/cm (T4), ao longo da incubação a 

temperaturas de 37 ºC e 10 ºC. A incubação de S. Typhimirium com a infusão tratada por 

PEF a 22 ºC foi descartada, pois os resultados obtidos previamente para a infusão sem 

tratamento, a esta mesma temperatura, não apresentaram um potencial antimicrobiano 

significativo.  
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Relativamente à infusão submetida a tratamentos de PEF e incubada a 37 ºC (Figura 

35) podemos verificar que não ocorreram grandes alterações em comparação com o branco 

do estudo em questão, ou seja, com a infusão de tangerina sem tratamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Curva de inativação de S. Typhimurium na presença de infusão de subproduto de Tangerina (10 %) 

tratada por PEF a temperatura de 37 °C. 

 

 

 

Quanto à infusão submetida a tratamentos de PEF e incubada a 10 ºC, através do gráfico 

da figura 36 representada, não ocorreu quaisquer alterações entre o branco de infusão bem 

como entre as infusões submetidas a distintos tratamentos e intensidade de campo podendo 

assim concluir que os tratamentos por PEF na infusão de subproduto de tangerina, a uma 

temperatura de refrigeração, não altera o seu efeito bactericida. Conclui-se que os 

tratamentos por PEF aplicados não potenciaram a extração de uma grande quantidade de 

compostos com capacidade antimicrobiana da infusão. 
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Figura 36 - Curva de inativação de S. Typhimurium na presença de infusão de subproduto de Tangerina (10 %) tratada por 

PEF a temperatura de 10 °C. 
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5. Conclusões 

  

Ambas as infusões de subprodutos possuem uma forte capacidade antimicrobiana, 

devido, provavelmente, à elevada quantidade de componentes bioativos (compostos 

polifenóis) presentes na sua composição. 

Quanto maior a concentração de infusão de subprodutos a uma temperatura constante, 

mais eficaz é a capacidade antimicrobiana das infusões de subprodutos, isto é, capacidade 

de inativação de S.Typhimurium. 

Quando se combina a aplicação da infusão de subprodutos com a tecnologia de PEF, a 

capacidade antimicrobiana frente ao microrganismo estudado, aumenta. 

A quantidade de células intactas diminui quando se aplica diversos stresses adicionais, 

ou seja, quando se adiciona infusão de subprodutos com antimicrobianos naturais, quando 

se aplica a tecnologia PEF ou quando se estuda o efeito combinado destes dois stresses.  

Quando a infusão de subproduto de tangerina é submetida a tratamento PEF, verificou-se 

que não ocorre modificação na capacidade antimicrobiana frente a S.Typhimurium, não 

existindo diferenças significativas na quantidade de polifenóis presentes na infusão de 

subproduto de tangerina tratada e não tratada por PEF. 

 

Atualmente, com a insistência da obtenção de procedimentos submetidos a uma ótima 

segurança alimentar sanitária e assim a um produto final seguro, sabe-se que a utilização de 

resíduos da indústria agroalimentar poderá conter compostos que ajudarão na redução 

significativa do número de células bacterianas, podendo ser encarado como um método 

alternativo para a inibição do crescimento microbiano. O potencial antimicrobiano destes 

subprodutos possibilita a sua utilização como ingredientes em produtos pasteurizados 

durante o seu armazenamento em refrigeração e não só, como medida de controlo 

microbiológico alargando assim o tempo de vida útil dos alimentos. 
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6. Considerações Finais 

A Segurança Alimentar do ponto de vista higio-sanitário é uma parte integrante do 

desenvolvimento do ser humano no que diz respeito aos seus hábitos e costumes. Esta área 

tem vindo a assumir uma importância primordial nos dias de hoje provocando interesse e 

estudo ao consumidor. Atualmente, com a insistência da obtenção de procedimentos 

submetidos a uma ótima segurança alimentar sanitária e assim a um produto final seguro, 

sabe-se que a utilização de resíduos da indústria agroalimentar poderá conter compostos 

que ajudarão na redução significativa do número de células bacterianas, podendo ser 

encarado como um método alternativo para a inibição do crescimento microbiano. O 

potencial antimicrobiano destes subprodutos possibilita a sua utilização como ingredientes 

em produtos pasteurizados durante o seu armazenamento em refrigeração e não só, como 

medida de controlo microbiológico alargando assim o tempo de vida útil dos alimentos. 

A infusão de subproduto de tangerina tal como a de couve-flor têm um elevado potencial 

antimicrobiano frente ao microrganismo S.Typhimurium. A capacidade antimicrobiana 

aumenta quando se aumenta a concentração da infusão de ambos os subprodutos, a 

temperatura e quando se aplica os tratamentos de PEF. Comparando estas duas infusões, 

ambas demonstram um importante poder antimicrobiano devido à rápida morte celular a 

todas as concentrações e temperaturas testadas. Assim, as duas infusões têm um elevado 

potencial bactericida e bacteriostático frente a patogénicos podendo ser utilizadas como 

medida de controlo adicional no crescimento de patogénicos transmitidos por alimentos, 

como a S. Typhimirium, durante o processo de armazenamento. 

De facto, o projeto de investigação em questão integrado no grupo de Processos de 

conservação e Avaliação de riscos em alimentos do Departamento de Conservação e 

Qualidade dos Alimentos do instituto do centro de investigação Conselho Superior de 

Investigações (CSIC), “Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos” (IATA) é de 

especial interesse para a Saúde Pública e Segurança Alimentar. Será pertinente concluir 

que o desenvolvimento deste projeto foi fulcral para a evolução das Ciências da Nutrição e 

da Alimentação devido à obtenção de compostos protetores presentes no alimento com fins 

nutricionais benéficos bem como a nível de higiene alimentar tornando o alimento seguro e 

com qualidade disponível para o consumidor em geral.  
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ANEXOS 
 

 

ANEXO I – Estudo da curva de sobrevivência da S. Typhimurium perante diversos 

tratamentos de PEF com diferentes campos de frequência e tempos através do programa 

Microsoft Office Excel® 

 

ANEXO II – Curva de crescimento/inativação (redução logarítmica da viabilidade – Log N) 

de S. Typhimurium na presença de infusão de subproduto de Tangerina a diferentes 

concentrações (0, 1, 5, 10 %), a temperatura de 22 °C com tratamento de PEF, calculada 

através do programa Microsoft Office Excel® 

 

ANEXO III – Distribuição Weibull em função da temperatura, 10 °C, e concentração, 10 %, 

da infusão de subproduto de tangerina sem tratamento de PEF através do programa 

Statgraphics® Centurion XV 

 

ANEXO IV – Distribuição Weibull em função da temperatura, 37°C, e concentração, 0 %, da 

infusão de subproduto de tangerina com tratamento de PEF através do programa 

Statgraphics® Centurion XV 

 

ANEXO V – Distribuição Weibull em função da temperatura, 10 °C, e concentração, 1 %, da 

infusão de subproduto de couve-flor sem tratamento de PEF através do programa 

Statgraphics® Centurion XV  

 

ANEXO VI – Distribuição Weibull em função da temperatura, 22 °C, e concentração, 5 %, da 

infusão de subproduto de couve-flor com tratamento de PEF através do programa 

Statgraphics® Centurion XV  

 

ANEXO VII - Determinação de células mortas e células danificadas da infusão de 

subproduto de tangerina (5 %) com tratamento de PEF incubada a 10 ºC através do 

programa Microsoft Office Excel® 
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ANEXO I 
 

Estudo da curva de sobrevivência da S. Typhimurium perante diversos tratamentos de PEF com 

diferentes campos de frequência e tempos através do programa Microsoft Office Excel® 

 

Intensidade de Campo  
(kV/cm)  

(1849 pps) 

 

Tempo (μs) MÉDIA LOG N SD 

40 

T1 220 3.91431364 0.20669964 

T2 160 3.854966357 0.1301206 

T3 120 4.452427482 0.24403071 

T4 80 5.132880301 0.01706318 

T5 40 6.198451915 0.0619677 

     

30 

T6 440 4.111164452 0.02104534 

T7 350 3.283529381 0.11099538 

T8 300 3.778626475 0.09903964 

T9 150 4.7824415 0.13840519 

T10 40 6.439706786 0.03762955 

     

20 

T11 900 4.344114707 0.22698728 

T12 600 4.363836755 0.30682919 

T13 300 5.414254697 0.30559849 

T14 150 6.277082596 0.09932952 

T15 40 6.673710041 0.09585949 

     

10 

T16 1900 6.649155481 0.12130196 

T17 1000 6.865401643 0.05187931 

T18 300 6.990790719 0.0213004 

T19 150 7.00908365 0.05262827 

T20 40 7.086870419 0.08296776 

 
 

   

 
BRANCO 6.937347019 0.08621116 

 

   

 

 

Curva de sobrevivência de S. Typhimurium com tratamentos de PEF (T1 – T20) (LogN (ufc/mL) / Tempo (μs)) 

Lo
g 

N
 (

u
fc

/m
L)

 

Tempo (μs) 



FCUP 

Avaliação de riscos emergentes: Caracterização e uso de Agentes Antimicrobianos Naturais 

103 

 

ANEXO II 
 

Cinética de crescimento (redução logarítmica da viabilidade – Log N) de S. Typhimurium na presença 

de infusão de subproduto de Tangerina a diferentes concentrações (0, 1, 5, 10 %), a temperatura de 

22°C com tratamento de PEF, calculada através do programa Microsoft Office Excel® 

 

0% 
 

RPT1 RPT2 RPT3 MÉDIA SD 

0 

 
2.64437295 2.2902671 2.85365006 2.5960967 0.28477717 

2 

 
2.74119455 2.61882422 3.19171737 2.85057871 0.30170402 

3 

 

2.78112919 2.72773589 3.25998188 2.92294898 0.29309741 

4 

 
3.39855171 2.72860504 3.03987887 3.05567854 0.33525268 

5 

 
2.81597839 2.79045340 3.16070706 2.92237962 0.20679182 

6 
 

2.76202457 2.65337800 3.19253418 2.86931225 0.2851409 

7 

 
2.83017344 2.72913686 3.24760857 2.93563962 0.27485554 

8 

 
2.97760115 2.80569758 3.15428391 2.97919422 0.17429863 

 

1%  
RPT1 RPT2 RPT3 MÉDIA SD 

0 
 

2.64437295 2.2902671 2.85365006 2.5960967 0.28477717 

2 

 

2.33141996 2.2875015 2.82602642 2.48164929 0.29904667 

3 

 

2.16237266 2.47647642 3.09515096 2.57800001 0.47460417 

4 

 
2.45188102 2.81474205 2.66291243 2.64317850 0.18223365 

5 

 
1.98106982 2.292011 2.83192672 2.36833585 0.43053278 

6 
 

1.79488795 2.1459507 2.61801657 2.18628507 0.41304398 

7 

 

1.92866625 2.1915934 2.62324929 2.24783631 0.35069053 

8 

 
2.637771 2.22604662 2.58172978 2.48184913 0.22329654 

 

5%  
RPT1 RPT2 RPT3 MÉDIA SD 

0 
 

2.64437295 2.2902671 2.85365006 2.5960967 0.28477717 

0.5 

 
2.12544536 1.92459548 2.15353398 2.06785827 0.12486158 

1 

 
1.6546213 1.62835887 2.00582751 1.76293589 0.21075977 

1.5 

 
1.6154968 1.52460901 1.78509628 1.64173403 0.13221081 

2 
 

1.38907563 1.21728445 1.8920946 1.49948489 0.35069194 

3 

 
1 1.46213964 1.64345268 1.23106982 0.32678208 

4 

 
0.94645 1.28701563 2.16396701 1.46581088 0.62814228 

 
  

    
10% 

 
RPT1 RPT2 RPT3 MÉDIA SD 

0 

 

3.18427231 2.2902671 2.85365006 2.77606315 0.45202447 

0.5 
 

1.32024072 1.11394335 1.32024072 1.25147493 0.11910584 

1 

 
1.23146464 1.81874486 0.88907563 0.88907563 0.15687076 

1.5 
 

0.8046523 1.71309291 0.58804563 0.58804563 0.15687076 

2 
 

0.831991 1.75925697 0.150515 0.150515 0.21286035 
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Curva de crescimento/inativação de S. Typhimurium na presença de infusão de subproduto de Tangerina a 

concentração de 0 %, a temperatura de 22°C com tratamento de PEF  

 

 

 

 

Curva de crescimento/inativação de S. Typhimurium na presença de infusão de subproduto de Tangerina a 

concentração de 1 %, a temperatura de 22°C com tratamento de PEF  
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Curva de crescimento/inativação de S. Typhimurium na presença de infusão de subproduto de Tangerina a 

concentração de 5 %, a temperatura de 22 °C com tratamento de PEF  

 

 

 

Curva de crescimento/inativação de S. Typhimurium na presença de infusão de subproduto de Tangerina a 

concentração de 10 %, a temperatura de 22 °C com tratamento de PEF.  
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Curva de crescimento/inativação de S. Typhimurium na presença de infusão de subproduto de 

Tangerina a diferentes concentrações (0, 1, 5, 10 %), a temperatura de 22 °C com tratamento de PEF 

– Média das três repetições efetuadas 
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ANEXO III 
 

Determinação de células mortas e células danificadas da infusão de subproduto de tangerina (5 %) 

com tratamento de PEF incubada a 10 ºC através do programa Microsoft Office Excel® 

 

  
5%(RPT1) 

  HORA VIAVEIS INTACTAS DANIFICADAS MORTAS 

0 2.479145 1.321726 1.157419 0 

3 1.563818 1.115224 0.448594 0.915327 

5 1.922549 0.69897 1.223579 0.556596 

8 1.50173 0.991136 0.510595 0.977415 

24 1.288746 0.951545 0.337201 1.190399 

27 1.092346 0.778151 0.314194 1.386799 

29 1.322219 0.778151 0.544068 1.156926 

32 0.778151 0.80103 -0.02288 1.700994 

     

     

  
5%(RPT2) 

  HORA VIAVEIS INTACTAS DANIFICADAS MORTAS 

0 3.206975 2.943891 0.263085 0 

3 3.289179 2.713408 0.575771 -0.0822 

5 3.119667 2.853683 0.265984 0.087308 

8 3.156854 2.85186 0.304995 0.050121 

24 3.094642 2.848371 0.246271 0.112333 

27 3.192303 2.966161 0.226142 0.014672 

29 3.097159 3.028985 0.068174 0.109816 

32 3.184682 2.819767 0.364915 0.022293 

     

     5% (Média) 

HORA VIAVEIS INTACTAS DANIFICADAS MORTAS 

0 2.84306 2.132808 0.710252 0 

3 2.426498 1.914316 0.512182 0.416562 

5 2.521108 1.776326 0.744781 0.321952 

8 2.329292 1.921498 0.407795 0.513768 

24 2.191694 1.899958 0.291736 0.651366 

27 2.142324 1.872156 0.270168 0.700736 

29 2.209689 1.903568 0.306121 0.633371 

32 1.981417 1.810398 0.171018 0.861643 
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Dano celular de S. Typhimurium perante a infusão de subproduto de tangerina com tratamento de PEF 

(Repetição 1) 

 

 

 

Dano celular de S. Typhimurium perante a infusão de subproduto de tangerina com tratamento de PEF 

(Repetição 2) 

 

 

 

Dano celular de S. Typhimurium perante a infusão de subproduto de tangerina com tratamento de PEF  

(Média das repetições) 
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ANEXO IV 
Distribuição Weibull em função da temperatura, 10 °C, e concentração, 10 %, da infusão de 

subproduto de tangerina sem tratamento de PEF através do programa Statgraphics® Centurion XV 

Nonlinear Regression  
 

Dependent variable: RPT 2 10ºC 10% 

Independent variables: t 

 

Function to be estimated: (-1)*(b*(t)^n) 

Initial parameter estimates: 

   b = 0,1 

   n = 0,1 

 

Estimation method: Marquardt 

Estimation stopped due to convergence of parameter estimates. 

Number of iterations: 12 

Number of function calls: 44 

 

Estimation Results 

   Asymptotic 95,0% 

  Asymptotic Confidence Interval 

Parameter Estimate Standard Error Lower Upper 

b 0,161747 0,0356046 0,0746256 0,248869 

n 0,645922 0,0421455 0,542795 0,749048 

 

Analysis of Variance 

Source Sum of Squares Df Mean Square 

Model 113,156 2 56,5781 

Residual 0,241026 6 0,0401711 

Total 113,397 8  

Total (Corr.) 29,3842 7  

 

R-Squared = 99,1797 percent 

R-Squared (adjusted for d.f.) = 99,043 percent 

Standard Error of Est. = 0,200427 

Mean absolute error = 0,14436 

Durbin-Watson statistic = 1,76784 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,0276356 

 

Residual Analysis 

 Estimation Validation 

n 8  

MSE 0,0401711  

MAE 0,14436  

MAPE   

ME -0,0116489  

MPE   

 

The StatAdvisor 

The output shows the results of fitting a nonlinear regression model to describe the relationship between RPT 2 10ºC 10% 

and 1 independent variables.  The equation of the fitted model is 

 

RPT 2 10ºC 10% = (-1)*(0,161747*(t)^0,645922) 

 

In performing the fit, the estimation process terminated successully after 12 iterations, at which point the residual sum of 

squares appeared to approach a minimum.   
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The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 99,1797% of the variability in RPT 2 10ºC 10%.  The 

adjusted R-Squared statistic, which is more suitable for comparing models with different numbers of independent variables, 

is 99,043%.  The standard error of the estimate shows the standard deviation of the residuals to be 0,200427.  This value can 

be used to construct prediction limits for new observations by selecting the Forecasts option from the text menu.  The mean 

absolute error (MAE) of 0,14436 is the average value of the residuals.  The Durbin-Watson (DW) statistic tests the residuals 

to determine if there is any significant correlation based on the order in which they occur in your data file.   

The output also shows aymptotic 95,0% confidence intervals for each of the unknown parameters.  These intervals are 

approximate and most accurate for large sample sizes.  You can determine whether or not an estimate is statistically 

significant by examining each interval to see whether it contains the value 0.  Intervals covering 0 correspond to coefficients 

which may well be removed form the model without hurting the fit substantially. 

 

Plot of Fitted Model
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ANEXO V 
Distribuição Weibull em função da temperatura, 37 °C, e concentração, 0 %, da infusão de 

subproduto de tangerina com tratamento de PEF através do programa Statgraphics® Centurion XV 

Nonlinear Regression 
 

Dependent variable: RPT3 37ºC 0% 

Independent variables: t 

 

Function to be estimated: (-1)*(b*(t)^n) 

Initial parameter estimates: 

   b = 0,1 

   n = 1,0 

 

Estimation method: Marquardt 

Estimation stopped due to convergence of residual sum of squares. 

Number of iterations: 7 

Number of function calls: 26 

 

Estimation Results 

   Asymptotic 95,0% 

  Asymptotic Confidence Interval 

Parameter Estimate Standard Error Lower Upper 

b -0,166703 0,0267096 -0,235362 -0,0980433 

n 1,27989 0,0832727 1,06583 1,49395 

 

Analysis of Variance 

Source Sum of Squares Df Mean Square 

Model 14,808 2 7,40398 

Residual 0,0323124 5 0,00646248 

Total 14,8403 7  

Total (Corr.) 4,67595 6  

 

R-Squared = 99,309 percent 

R-Squared (adjusted for d.f.) = 99,1708 percent 

Standard Error of Est. = 0,0803895 

Mean absolute error = 0,0559991 

Durbin-Watson statistic = 3,60973 

Lag 1 residual autocorrelation = -0,821174 

 

Residual Analysis 

 Estimation Validation 

n 7  

MSE 0,00646248  

MAE 0,0559991  

MAPE   

ME -0,00110205  

MPE   

 

The StatAdvisor 

The output shows the results of fitting a nonlinear regression model to describe the relationship between RPT3 37ºC 0% and 

1 independent variables.  The equation of the fitted model is 

 

RPT3 37ºC 0% = (-1)*(-0,166703*(t)^1,27989) 

 

In performing the fit, the estimation process terminated successully after 7 iterations, at which point the estimated 

coefficients appeared to converge to the current estimates.   
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The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 99,309% of the variability in RPT3 37ºC 0%.  The adjusted 

R-Squared statistic, which is more suitable for comparing models with different numbers of independent variables, is 

99,1708%.  The standard error of the estimate shows the standard deviation of the residuals to be 0,0803895.  This value can 

be used to construct prediction limits for new observations by selecting the Forecasts option from the text menu.  The mean 

absolute error (MAE) of 0,0559991 is the average value of the residuals.  The Durbin-Watson (DW) statistic tests the 

residuals to determine if there is any significant correlation based on the order in which they occur in your data file.   

The output also shows aymptotic 95,0% confidence intervals for each of the unknown parameters.  These intervals are 

approximate and most accurate for large sample sizes.  You can determine whether or not an estimate is statistically 

significant by examining each interval to see whether it contains the value 0.  Intervals covering 0 correspond to coefficients 

which may well be removed form the model without hurting the fit substantially. 

Plot of Fitted Model
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ANEXO VI 
Distribuição Weibull em função da temperatura, 10 °C, e concentração, 1 %, da infusão de 

subproduto de couve-flor sem tratamento de PEF através do programa Statgraphics® Centurion XV 

Nonlinear Regression  
 

Dependent variable: RPT 2 10ºC 1% 

Independent variables: t 

 

Function to be estimated: (-1)*(b*(t)^n) 

Initial parameter estimates: 

   b = -0,1 

   n = 0,1 

 

Estimation method: Marquardt 

Estimation stopped due to convergence of parameter estimates. 

Number of iterations: 15 

Number of function calls: 56 

Number of excluded rows: 4 

 

Estimation Results 

   Asymptotic 95,0% 

  Asymptotic Confidence Interval 

Parameter Estimate Standard Error Lower Upper 

b -0,00807152 0,00213189 -0,0148561 -0,0012869 

n 0,831524 0,0520684 0,665819 0,997229 

 

Analysis of Variance 

Source Sum of Squares Df Mean Square 

Model 0,905297 2 0,452648 

Residual 0,000873436 3 0,000291145 

Total 0,90617 5  

Total (Corr.) 0,275501 4  

 

R-Squared = 99,683 percent 

R-Squared (adjusted for d.f.) = 99,5773 percent 

Standard Error of Est. = 0,017063 

Mean absolute error = 0,202583 

Durbin-Watson statistic = 1,05024 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,333729 

 

Residual Analysis 

 Estimation Validation 

n 9  

MSE 0,31451  

MAE 0,202583  

MAPE   

ME 0,173993  

MPE   

 

The StatAdvisor 

The output shows the results of fitting a nonlinear regression model to describe the relationship between RPT 2 1% 10ºC and 

1 independent variables.  The equation of the fitted model is 

 

RPT 2 1% 10ºC = (-1)*(-0,00807152*(t)^0,831524) 

 

In performing the fit, the estimation process terminated successully after 15 iterations, at which point the residual sum of 

squares appeared to approach a minimum.   
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The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 99,683% of the variability in RPT 2 1% 10ºC.  The 

adjusted R-Squared statistic, which is more suitable for comparing models with different numbers of independent variables, 

is 99,5773%.  The standard error of the estimate shows the standard deviation of the residuals to be 0,017063.  This value can 

be used to construct prediction limits for new observations by selecting the Forecasts option from the text menu.  The mean 

absolute error (MAE) of 0,202583 is the average value of the residuals.  The Durbin-Watson (DW) statistic tests the residuals 

to determine if there is any significant correlation based on the order in which they occur in your data file.   

 

The output also shows aymptotic 95,0% confidence intervals for each of the unknown parameters.  These intervals are 

approximate and most accurate for large sample sizes.  You can determine whether or not an estimate is statistically 

significant by examining each interval to see whether it contains the value 0.  Intervals covering 0 correspond to coefficients 

which may well be removed form the model without hurting the fit substantially. 

 

Plot of Fitted Model
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ANEXO VII 
Distribuição Weibull em função da temperatura, 22°C, e concentração, 5 %, da infusão de subproduto 

de couve-flor com tratamento de PEF através do programa Statgraphics® Centurion XV 

Nonlinear Regression  

 
Dependent variable: RPT2 22ºC 5% 

Independent variables: t 

 

Function to be estimated: (-1)*(b*(t)^n) 

Initial parameter estimates: 

   b = 0,1 

   n = 0,1 

 

Estimation method: Marquardt 

Estimation stopped due to convergence of parameter estimates. 

Number of iterations: 6 

Number of function calls: 21 

 

Estimation Results 

   Asymptotic 95,0% 

  Asymptotic Confidence Interval 

Parameter Estimate Standard Error Lower Upper 

b 0,137949 0,0199599 0,0825311 0,193367 

n 0,845325 0,0495474 0,707759 0,982891 

 

Analysis of Variance 

Source Sum of Squares Df Mean Square 

Model 5,39442 2 2,69721 

Residual 0,0194641 4 0,00486602 

Total 5,41388 6  

Total (Corr.) 2,58182 5  

 

R-Squared = 99,2461 percent 

R-Squared (adjusted for d.f.) = 99,0576 percent 

Standard Error of Est. = 0,0697569 

Mean absolute error = 0,0402746 

Durbin-Watson statistic = 2,5118 

Lag 1 residual autocorrelation = -0,258977 

 

Residual Analysis 

 Estimation Validation 

n 6  

MSE 0,00486602  

MAE 0,0402746  

MAPE   

ME 0,00391282  

MPE   

 

The StatAdvisor 

The output shows the results of fitting a nonlinear regression model to describe the relationship between RPT2 22ºC 5% and 

1 independent variables.  The equation of the fitted model is 

 

RPT2 22ºC 5% = (-1)*(0,137949*(t)^0,845325) 

 

In performing the fit, the estimation process terminated successully after 6 iterations, at which point the residual sum of 

squares appeared to approach a minimum.   
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The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 99,2461% of the variability in RPT2 22ºC 5%.  The 

adjusted R-Squared statistic, which is more suitable for comparing models with different numbers of independent variables, 

is 99,0576%.  The standard error of the estimate shows the standard deviation of the residuals to be 0,0697569.  This value 

can be used to construct prediction limits for new observations by selecting the Forecasts option from the text menu.  The 

mean absolute error (MAE) of 0,0402746 is the average value of the residuals.  The Durbin-Watson (DW) statistic tests the 

residuals to determine if there is any significant correlation based on the order in which they occur in your data file.   

 

The output also shows aymptotic 95,0% confidence intervals for each of the unknown parameters.  These intervals are 

approximate and most accurate for large sample sizes.  You can determine whether or not an estimate is statistically 

significant by examining each interval to see whether it contains the value 0.  Intervals covering 0 correspond to coefficients 

which may well be removed form the model without hurting the fit substantially. 

 

Plot of Fitted Model
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