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Resumo 

A qualidade dos produtos, a segurança dos alimentos e as perdas económicas são as grandes 

preocupações do setor alimentar. Sendo as altas pressões isostáticas (API’s) uma das tecnologias 

emergentes mais promissoras para o controlo dos agentes de biodeterioração de alimentos e dos 

microrganismos patogénicos neles presentes. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo 

avaliar os efeitos das altas pressões isostáticas sub-letais constantes em isolados de Brochothrix 

termosphacta.  

O trabalho experimental iniciou-se com o isolamento de B. termosphacta de enchidos 

tradicionais portugueses e outros derivados cárneos. Após confirmação da identificação dos isolados 

por métodos moleculares, a diversidade genómica dos mesmos foi avaliada utilizando PCR-

fingerprinting e selecionou-se dois isolados (BA3 e BFP1) e uma estirpe de referência (ATCC 11509) 

de B. termosphacta genomicamente distintos para as análises subsequentes. Seguidamente, de 

forma a avaliar o efeito das API’s em B. termosphacta, os isolados foram submetidos a 13 ciclos 

sequenciais de pressão sub-letal (30 min; 1750 atm), tendo sido recolhidas amostras de DNA e 

proteínas para análise comparativa. Os resultados obtidos indicam que é possível induzir resistência 

às altas pressões isostáticas nos microrganismos em estudo. Tendo-se verificado que, ao longo dos 

ciclos de pressão sequencial, a taxa de redução celular diminuiu de forma significativa. 

Adicionalmente, alterações observadas nos perfis de ácidos nucleicos e proteínas totais, recolhidos 

ao longo dos ciclos de API’s, são indicativos da adaptação dos isolados às condições de pressão 

aplicadas.  

Em conclusão, os resultados obtidos no presente estudo alertam para a necessidade de um 

correto delineamento, e constante monitorização, das condições a serem utilizadas na aplicação da 

metodologia de altas pressões para controlo do microbiota responsável pela deterioração dos 

alimentos. 

Palavras chave: Brochothrix thermosphacta; produtos cárneos fermentados portugueses; altas 

pressões isotáticas (API’s); indução de resistência.  
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Abstract 

The product quality, food safety and economic losses are the major concerns in the food 

sector. Isostatic High Pressure (IHP) is one of the most promising technologies for the control of 

biodeterioration agents of food and the microorganisms pathogens in it. In this context, the purpose 

of the present study is to evaluate the effects of sub-lethal constants high isostatic pressures listed in 

isolated Brochothrix termosphacta.  

The experimental began with the isolation of B. termosphacta in traditional Portuguese dry 

fermented products and other meat products. After confirmation of the identification of isolates by 

molecular methods, genomic diversity was assessed using the same PCR-fingerprinting and two 

isolates (BA3 and BFP1) and a reference strain (ATCC 11509) genomically distinct of B. termosphacta 

were selected for subsequent analyzes (ATCC 11509, BFP1 and BA3).  

Next, in order to evaluate the effect of IHP B. termosphacta, isolates were subjected to 13 

sequential cycles of sub-lethal stress (30 min, 1750 atm), DNA and protein samples for comparative 

analysis were collected. The obtained results indicate that it is possible to induce resistance to 

isostatic high pressure on microorganisms under study. As it was found that throughout the 

sequential cycles of high pressure, the reduction rate of cell decreased significantly. In addition, 

changes were observed in nucleic acid profiles and total proteins, collected over the HIP cycles, are 

indicative of adaptation of the isolated conditions of applied pressure.  

In conclusion, the results obtained in this study indicate the need for a correct design, and 

constant monitoring of the conditions to be used in application of the methodology of high pressure 

to control the microbial populations responsible for food spoilage. 

Keywords- Brochothrix thermosphacta; isostatic high pressures (IHP); Portuguese fermented meat 

products; resistance induction. 
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1 

1- Revisão bibliográfica 

1.1- Produtos à base de carne: enchidos fermentados portugueses 

De acordo com o Regulamento (CE) n º 853/2004 definem-se como “produtos à base de carne 

todos aqueles que resultem da transformação da carne ou da ulterior transformação desses 

produtos transformados, de tal modo que a superfície de corte à vista permita constatar o 

desaparecimento das caraterísticas da carne fresca”. 

A preservação dos produtos cárneos fermentados não é alcançada apenas com a aplicação de 

um processo específico, mas sim com a combinação de um conjunto de processos como a 

fermentação combinada com a secagem, salga, fumagem, cozimento e/ou agentes químicos que irão 

garantir uma maior segurança e um aumento do período de conservação do produto final. A 

utilização de invólucros é outro aspeto que contribui para uma melhor conservação dos produtos 

cárneos fermentados, pois minimiza a ação dos microrganismos externos (Hutkins, 2006). 

A fermentação como técnica de conservação dos alimentos foi descoberta pelo Homem ainda 

no período neolítico (cerca de 10.000 anos a.C), o que a torna numa das primeiras técnicas de 

conservação descobertas, sem no entanto ter sido de forma deliberada ou intencional. Surgiu como 

resultado inevitável das alterações que ocorrem nos produtos alimentares quando armazenados sem 

qualquer tipo de conservante e em locais propícios para a ocorrência das mesmas (Hutkins, 2006; 

Bourdichon et al., 2012). Mais tarde Louis Pasteur definiu a fermentação com base na palavra latina 

“Fervere” como sendo "La vie sans l'air" (vida sem ar) (Bourdichon et al., 2012). 

Hui e colaboradores definiram os enchidos fermentados como sendo produtos de carne 

cortada ou picada que devido à ação das bactérias atingem um pH de 5,3 ou inferior, e que por meio 

da secagem perdem 20 a 50% de água, resultando num produto com uma relação água/proteína 

situada entre 1,0 e 2,3 (Ockerman & Basu, 2007). Desta forma, pode-se dizer que os microrganismos 

envolvidos no processo fermentativo são responsáveis pela conversão dos glúcidos fermentáveis 

(intrínsecos ou adicionados) em metabolitos finais, como ácidos orgânicos, álcoois, aldeídos, cetonas 

e dióxido de carbono (Kołozyn-Krajewska & Dolatowski, 2012; Ravyts et al., 2012), tendo estes como 

principal finalidade do ponto de vista bioquímico a obtenção de energia (Bourdichon et al., 2012). 

Os produtos cárneos fermentados fazem parte da dieta diária das populações residentes nas 

áreas rurais de Portugal e têm-se destacado cada vez mais nos centros urbanos, com um aumento 

significativo do mercado. Porém, existe ainda pouca informação disponível sobre os produtos 

portugueses quando comparados com os produtos homólogos espanhóis ou italianos (Ferreira et al., 

2006). Desta forma, estratégias de valorização comercial dos produtos tradicionais, como certificação 

e consequente atribuição das designações: Denominação de Origem Protegida (DOP), Indicação 

Geográfica Protegida (IGP) e Especialidade Tradicional Garantida (ETG) têm sido aplicados. Não só 
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com o intuito de valorizar as propriedades organoléticas e nutricionais dos produtos tradicionais 

portugueses como também para assegurar a segurança destes alimentos (Silva, 2003). Dados do 

Instituto Nacional de Estatística (INE) apontam para um total de 675 toneladas (0,5%) de produção 

certificada em 2009 (IGP/ETG/DOP) num total de produção de produtos preparados à base de carne 

de 155 mil toneladas, o que demonstra um acréscimo de 0,35% ao logo dos últimos anos, visto que 

em 2000 era de 232 tonelada (0,15%) (INE, 2013). 

A portaria nº 1313/93 de 29 de dezembro conjuntamente com as normas portuguesas 

referentes às caraterísticas organoléticas obrigatórias de cada um dos produtos, estabelecem as 

regras de fabrico e comercialização de preparados de carne e enchidos. Os preparados de carne são 

definidos no Regulamento 853/2004 como sendo “carne fresca, incluindo picada, na qual foi 

adicionada géneros alimentícios, condimentos ou aditivos, ou que tenha sido sujeita a 

transformações que não alteram a estrutura interna da fibra muscular, de modo que não eliminam as 

caraterísticas da carne fresca. É um produto com um certo grau de manuseamento mas que mesmo 

assim, de aspeto similar à carne fresca, (e.g, salsichas frescas e hambúrgueres).” 

De acordo com o documento elaborado pelo Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP) 

publicado em 2007 sob o título “Carne – Diagnóstico Sectorial”, em 2005 a produção de carne de 

suíno ocupava 20,7% da produção animal em Portugal, tendo este registado no total um valor de 1 

883 milhões de euros, o que traduz em 8,5% da produção agrícola. Um total de 295 000 toneladas foi 

observado no mesmo ano, quando classificado em termos quantitativos. Da capitação total de carne 

em Portugal (100,5 kg/habitante/ano), 42,4% é carne de porco, seguido da carne de ave (27,7%) e 

bovino (17,1%) (GPP, 2007). 

O setor de abate e transformação de carne constitui o terceiro setor agroindustrial, atrás da 

Indústria das Bebidas (aproximadamente 22%) e do fabrico de outros produtos alimentares como 

bolachas, panificação e açúcar (com cerca de 19%) (GPP, 2007). 

Dados do INE evidenciam que a produção e o consumo nacional aparente de produtos 

preparados à base de carne entre o ano de 2000 e 2001 tiveram uma descida de quase 19% (Figura 

1.1). Observando uma reversão a partir de 2002, fazendo com que a produção nacional em 2010 

chegasse a 183 mil toneladas de produtos preparados à base de carne (excluindo farinhas de carne), 

o que representa um aumento de 62%. A exportação e importação no mesmo ano foram de 

aproximadamente 27 mil e 30 mil, respetivamente (INE, 2013). 
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Figura 1.1- Produção, importação, exportação e consumo aparente de preparações de carne e a respetiva 
importação e exportação de enchidos (adaptado de INE, 2013). 

No documento publicado pelo Gabinete de Planeamento e Políticas, tal evolução é explicada 

com base na situação favorável dos preços no setor da carne de suíno (GPP, 2007). 

Os enchidos formaram a base dos produtos exportados no período de 2000 a 2010, em contra 

partida apresentaram valores de importações inferiores quando comparados com outras 

preparações de carne (INE, 2013), tal situação poderá dever-se ao fato do fabrico de enchidos em 

Portugal ter uma longa história e de existir no mercado uma diversidade de produtos tipicamente 

portugueses, com caraterísticas organoléticas únicas (Silva, 2003). 

Os produtos nacionais exportados têm como principal destino os países terceiros como se 

pode constatar na Figura 1.2, contudo é de realçar o exemplo da Espanha que apesar de pertencer à 

Comunidade Europeia e de ser produtor deste tipo de produtos, encontrar-se como um dos 

principais destinos de saída nos anos 2010 e 2011, juntamente com Angola e Cabo Verde. Outros 

países como a França, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Luxemburgo, Suíça, Reino Unido, Macau; 

Alemanha, Guiné-Bissau, Irlanda, Bélgica, Brasil são também destinos deste tipo de produtos (INE, 

2013). 
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Figura 1.2- Destinos de saída das preparações de carne produzidos em Portugal (PT- Países Terceiros; EU- 
União Europeia), (adaptado INE, 2013). *dados preliminares 

A ligação partilhada entre os produtos tradicionais portugueses e a sua região de origem vai 

muito além do nome, podendo até ser demonstrada através da qualidade do produto, isto porque as 

caraterísticas do produto final são influenciados pela raça do animal, solo, vegetação, clima e 

tecnologia de fabrico. A diversidade das matérias-primas, dos ingredientes e dos processos de fabrico 

utilizados são aspetos que também fazem com que os produtos de transformação cárnea 

apresentem uma grande variedade de sabores, texturas e formas (Silva, 2003). Assim, as 

combinações de tempo, temperatura e humidade relativa utilizados variam com os processos 

industriais (Ockerman & Basu, 2007). 

O processo de fabrico de enchidos fermentados (Figura 1.3) consiste na seleção, pesagem e 

mistura dos ingredientes que posteriormente serão enchidos em invólucros próprios e colocados em 

condições adequados à fermentação. Por fim, o produto é submetido a um processo pós-

fermentativo (secagem, fumagem e/ou cozimento) com o propósito de potenciar o desenvolvimento 

do sabor, textura e propriedades de conservação no produto final. A duração das últimas etapas do 

processo pode variar de algumas semanas, no caso de enchidos húmidos ou semi-secos, para alguns 

meses, em enchidos secos fortemente aromatizados (e.g. salame italiano) (Hutkins, 2006). 
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Figura 1.3- Processo de fabrico de produtos cárneos fermentados (adaptado de Hutkins, 2006). 

A carne, o cloreto de sódio, os glúcidos e os agentes de cura (usualmente nitrito ou nitrato) 

são os principais ingredientes utilizados na fermentação de produtos cárneos. A produção destes 

pode ser levada a cabo sem a adição de culturas de arranque, contudo para a maioria dos grandes 

fabricantes atuais tal prática é inconcebível, pois o controlo do processo fermentativo seria 

dificultado. Da mesma forma, os enchidos fermentados podem também ser fabricados na ausência 

dos agentes de cura, embora estes apresentem funções microbiológicas (antimicrobianos) e 

organoléticas (promovem a cor e o sabor nos produtos curados) importantes para a qualidade do 

produto final (Hutkins, 2006; Ockerman & Basu, 2007). 

1.2- Microbiota dos produtos fermentados 

O microbiota dos enchidos fermentados é algo complexo, podendo coexir bactérias, fungos 

filamentosos e não filamentosos, estando a variedade e proporções relativas muitas vezes 

relacionadas com a técnica de cura aplicada. Estes podem ser responsáveis pelo processo 

fermentativo (microrganismos tecnólogicos) ou deteriorativo, ou serem causadores de malefícios 

para os consumidores (microrganismos patogénicos). Sendo assim, o conhecimento e o controlo 

destes, é essencial em termos microbiológicos, sensoriais e de segurança dos alimentos, pois irá 

permitir a obtenção de um produto final de melhor qualidade, possibilitando ainda acelerar o 

processo fermentativo (Albano et al., 2008). 
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1.2.1- Microrganismos tecnológicos 

A seleção das culturas de arranque a serem utilizadas deve ter em conta o contexto de 

aplicação, bem como o tipo de produto e a tecnologia a ser aplicada, a duração da maturação, os 

ingredientes e as matérias-primas utilizadas (Cocconcelli & Fontana, 2010). 

Hammes (1996) definiu culturas de arranque como “preparado de culturas vivas ou em fase de 

latência (resting), que após a inoculação serão responsáveis pelo desenvolvimento das atividades 

metabólicas na carne e, consequentemente, pelas caraterísticas desejáveis no produto final” 

(Cocconcelli & Fontana, 2010). 

Os pequenos fabricantes continuam a usar o método tradicional de fermentação espontânea, 

sem adição de culturas de arranque. Neste caso os microrganismos presentes são da própria carne 

ou do ambiente envolvente, chamados por isso de “in house flora” numa tradução literal da 

expressão “flora da casa”. Contudo, em processos industriais utilizam-se culturas de arranque no 

início do processo fermentativo, de modo a que o produto final seja mais seguro e com menor 

variabilidade nas caraterísticas, não significando no entanto que as caraterísticas organoléticas 

desejáveis sejam alcançadas na totalidade. Isto porque, a complexidade da biodiversidade da “in 

house flora” dificulta o processo de formulação de culturas de arranque que sejam funcionais (Leroy 

et al., 2006). 

As culturas de arranque dos produtos cárneos fermentados utilizadas nos Estados Unidos, 

contém normalmente apenas bactérias lácticas, enquanto que, nos produtos europeus utiliza-se uma 

combinação de Lactobacillus com microrganismos da família Staphylococcaceae (Staphylococcus) e 

da família Micrococcaceae (Micrococcus), pois sabe-se que da combinação destes resulta uma rápida 

acidificação e um ótimo desenvolvimento do flavor no produto final (Hutkins, 2006; Toldrá, 2008). 

São utilizados como culturas de arranque ainda os fungos filamentosos e não filamentosos, 

desempenhando cada um destes uma função específica para as caraterísticas do produto final (Leroy 

et al., 2006). 

As bactérias lácticas são importantes por serem responsáveis pela metabolização da glucose e 

de outros glúcidos durante a fermentação, com consequente produção de ácido lático e diminuição 

do pH, caraterísticas importantes para as propriedades sensoriais do produto (Hutkins, 2006; Talon & 

Leroy, 2011). Outra vantagem da utilização das bactérias lácticas como cultura de arranque, advêm 

do facto destes apresentarem na sua constituição um sistema proteolítico que lhes permite a 

degradação das proteínas musculares (Toldrá, 2008). Lactobacillus sakei e L. curvatus são as espécies 

mais utilizadas nos países europeus, pois conseguem crescer em temperaturas moderadas (20-25ºC), 

em contrapartida L. plantarum e Pediococcus acidilactici são os mais utilizados nos Estados Unidos 

por crescerem melhor a temperaturas mais elevadas (30-35ºC) (Toldrá, 2008). 
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As enzimas nitrato-redutase presentes nos microrganismos da família Staphylococcaceae são 

responsáveis pela redução de nitrato a nitrito com formação da nitrosomioglobina, como se pode 

observar na Figura 1.4, o que irá proporcionar a cor rosa ao produto final e ajudar na prevenção da 

oxidação lipídica, minimizando desta forma a probabilidade de formação de odores desagradáveis 

(Toldrá, 2008). Inicialmente dá-se a redução do nitrato a nitrito por meio da nitrato redutase, em 

seguida este é reduzido a óxido nitroso, que irá reagir com a mioglobina a um pH baixo para formar a 

nitrosomioglobina. Quando aquecida a nitrosomioglobina forma o nitrosomiocromogéneo, dando ao 

produto a cor rosa. Contudo este último pode ainda ser oxidado levando à formação de cores 

indesejáveis (cinza, verde ou castanho) (Hutkins, 2006). 

 
Figura 1.4- Estabilização da cor dos produtos cárneos fermentados pelo nitrato ou nitrito (adaptado de Hutkins, 
2006). 

Em relação aos fungos não filamentosos, Debaryomyces hansenii é descrito como sendo o 

microrganismo predominante nos produtos cárneos fermentados, tendo um crescimento 

preferencial na superfície por ser um microrganismo aeróbio. Apresenta uma boa capacidade 

lipolítica o que faz com que seja capaz de metabolizar compostos voláteis a partir de aminoácidos de 

cadeia ramificada, importantes para o sabor. Outra contribuição importante deste microrganismo 

para o sabor deve-se à atividade da adenosina desaminase (ADA) sobre certos aminoácidos livres 

gerando amoníaco como sub-produto, o que irá elevar o pH do produto cárneo (Toldrá, 2008).  

Penicillium nalgiovense e P. chrysogenum são os fungos filamentosos mais comuns nos 

produtos cárneos fermentados, particularmente nos países do sul da Europa. As suas atividades 

proteolíticas e lipolíticas, e o amoníaco gerado pela desaminação dos aminoácidos contribuem para o 

sabor final do produto cárneo (Leroy et al., 2006; Toldrá, 2008).  

1.2.2- Microrganismos patogénicos 

Além dos microrganismos pertencentes às culturas de arranque outros agentes 

microbiológicos podem contaminar a carne fresca, ou até mesmo os produtos transformados, caso 

de parasitas, fungos, vírus e bactérias (Hutkins, 2006). 

Os microrganismos patogénicos de origem alimentar são uma das principais causas de 

doenças, hospitalizações e mortes por ano. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) 
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estima que cerca de 47,8 milhões dos casos de doenças e 3 000 mortes observados a cada ano, são 

causadas por patogénicos de origem alimentar (Baer et al., 2013). 

Agentes patogénicos emergentes como Escherichia coli enterohemorrágica (EHEC) O157:H7 e 

Listeria monocytogenes ou patogénicos mais tradicionais como Staphylococcus aureus, Clostridium 

botulinum e Salmonella; podem contaminar a carne apresentando desta forma um risco significativo 

para a segurança dos alimentos (Hutkins, 2006). 

Problemas com E. coli e Salmonella têm sido relatados, principalmente em enchidos semi-

secos, com pouco tempo de maturação, já L. monocytogenes é motivo de preocupação pela sua 

presença ocasional no produto final, pelo facto de ser psicrófila e pela capacidade em resistir às 

condições adversas; contudo, tecnologias de pesquisa e intervenção têm sido estudadas de modo a 

mantê-la sob controlo (Leroy et al., 2006; Baer et al., 2013). 

Outro grupo de microrganismos muitas vezes associado aos produtos cárneos fermentados 

são os enterococos, em particular em produtos artesanais do sul da Europa, onde eles aumentam 

durante a fase inicial da fermentação e podem chegar a ser detetados no produto final em níveis de 

102-105 ufc/g. Embora não exista um consenso sobre a sua importância, visto que, podem realçar o 

sabor dos alimentos, mas também podem comprometer a segurança quer no caso de estirpes 

patogénicas oportunistas ou estirpes resistentes a antibióticos se conseguirem proliferar (Leroy et 

al., 2006). 

1.2.3- Microrganismos deteriorativos 

Brochothrix thermosphacta juntamente com Pseudomonas spp., algumas bactérias da família 

Enterobacteriaceae e Bactérias Lácticas (BL), são considerados como sendo os principais 

microrganismos responsáveis pela deterioração da carne (Xu el at., 2010; Papadopoulou et al., 2012). 

Tendo em conta que a espécie B. thermosphacta é o microrganismo utilizado na realização deste 

estudo, de seguida efetuar-se-á uma caraterização pormenorizada da mesma. 

B. thermosphacta é comumente associado à deterioração de produtos cárneos, sendo 

responsável pelo aparecimento de odores desagradáveis, descoloração e produção de gás 

(Rattanasomboon et al., 1999; Xu et al., 2010). O seu potencial deteriorativo resulta da capacidade 

de metabolizar glúcidos presentes na carne e da atividade proteolítica (Nowak & Piotrowska, 2012). 

B. thermosphacta pertence ao género Brochothrix e à família Listeriaceae, juntamente com o género 

Listeria (Vos et al., 2009). Devido à sua atividade catalítica (catalase positiva) foi inicialmente descrito 

por McLean e Sulzbacher (1953) como sendo Microbacterium thermosphactum pertencente ao 

género Microbacterium, apesar de todas as evidências apontarem para a existência de uma grande 

proximidade taxonómica entre este e o género Lactobacillus e Listeria, e de se notar uma clara 

diferença na morfologia celular entre M. thermosphactum e M. lacticum, espécie-tipo do género 
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Microbacterium. A classificação baseou-se no facto de naquela época, tanto Microbacterium como 

Lactobacillus se encontrarem classificados na família Lactobacteriaceae, e da principal distinção 

entre os dois géneros ser a presença ou ausência de capacidade catalítica (Sneath & Jones, 1976). 

Estudos posteriores vieram a confirmar a existência de diferenças entre M. thermosphactum e 

M. lacticum, não só a nível de morfologia celular, mas também em enzimologia, no perfil das 

proteínas, na estrutura do peptidoglicano e na composição de bases do DNA. No entanto, em 

nenhum dos estudos realizados foram observadas semelhanças suficientes que justificassem a 

inclusão de M. thermosphactum como uma nova espécie nos géneros mais próximos. 

Consequentemente, Sneath e Jones (1976) concluíram que a estirpe de M. thermosphactum era 

suficientemente distinta de outras bactérias Gram-positivas para merecer um género separado e 

propuseram então que fosse reclassificada como B. thermosphacta num novo género, Brochothrix 

(Sneath & Jones, 1976).  

Algumas contradições e a ausência de conhecimentos mais abrangentes dificultaram também 

a classificação em relação à família. Sendo assim, para a sua classificação filogenética, Sneath e Jones 

(1976) basearam-se nos dados disponíveis na altura, tais como a presença de catalase e citocromo 

oxidase e a diferença relatada na composição de ácidos gordos entre as bactérias do género 

Brochothrix e Lactobacillus, tendo concluído que B. thermosphacta deveria pertencer à família 

Lactobacillaceae (Sneath e Jones, 1976). Subsequentemente, verificou-se que o fenótipo do género 

Brochothrix se encontrava mais associado ao género Listeria do que ao género Lactobacillus, pois 

ambos produzem catalase, possuem citocromos, ácido meso-diaminapimélio na parede celular e 

menaquinonas com sete unidades de isopreno (MK -7) com predominância da quinona isoprenóide e 

contém predominantemente ácidos gordos de cadeia ramificada com grupos metilo (CH3). Esta 

semelhança fenotípica entre os dois géneros foi confirmada por estudos de sequenciação do rRNA 

16S (Stackebrandt & Jones, 2006). 

Após a primeira descrição, isolados bacterianos com caraterísticas semelhantes a B. 

thermosphacta passaram a ser frequentemente encontrados na carne e produtos cárneos. A espécie 

B. campestris foi isolada através de estudos de hibridação DNA-DNA, realizados num conjunto de 

isolados de Brochothrix spp. provenientes de diferentes fontes, incluindo solos (Stackebrandt & 

Jones, 2006; Ludwig et al., 2009). 

Atualmente o género Brochotrix engloba duas espécies, B. thermosphacta e B. campestris. 

Caraterizados por serem bactérias com forma de bacilos ou cocobacilos, Gram-positivas, não 

possuerem cápsulas, catalase positivas e oxidase negativas, sem mobilidade, anaeróbias facultativas, 

com temperatura ótima de crescimento entre 20-25ºC, podendo no entanto crescer no intervalo de 

temperatura entre 0-30ºC. Após 24-48 h as colónias são opacas em agar nutritivo, convexas, com 

margem inteira e diâmetro entre 0,75-1,00 mm. Em culturas mais antigas, (mais de dois dias), a 
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borda das colónias muitas vezes rompe e o centro pode levantar-se, dando as colónias uma 

aparência de "ovo estrelado" (Stackebrandt & Jones, 2006; Ludwig et al., 2009). As caraterísticas 

morfológicas e as respostas bioquímicas variam de acordo com as caraterísticas do meio e as 

condições de incubação (tempo e temperatura). Podem ocorrer na forma isolada, em cadeias curtas 

ou longas. Nas culturas jovens apresentam-se na forma de filamentos longos sendo que nas culturas 

envelhecidas as formas bacilares podem dar origem a formas cocoides, que se desenvolvem em 

forma de bacilos, quando sub-cultivadas no meio apropriado (Figura 1.5) (Rattanasomboon et al., 

1999; Ludwig et al., 2009).  

 
Figura 1.5 - Morfologia de Brochothrix termosphacta em diferentes fases de crescimento: (a) 0 h, (b) 3 h e (c) 9 
h, (Amplificação X1000), (adaptado de Rattanasomboon et al., 1999). 

Apesar de conterem citocromos, apenas respondem como sendo catalase-positivas quando 

cultivadas em meios de culturas apropriados e incubadas a temperatura específicas, sendo assim, 

devem ser tomados alguns cuidados quando se analisa a sua capacidade catalítica. Davidson e 

colaboradores observaram que as estirpes de B. thermosphacta inoculados em APT e incubados a 

20ºC foram sempre catalase positivas e que reações fracas ou negativas podem ser obtidos quando 

inoculadas em HIA (Heart Infusion Agar) e incubadas à mesma temperatura. Os mesmos autores 

descreveram que resultados negativos foram frequentes quando as bactérias foram incubadas a 

30ºC, independentemente do meio utilizado (Ludwig et al., 2009).  

Investigações levadas a cabo por Russo e colaboradores, em 4 amostras da carne de vaca, 

demostraram que após 7 dias de armazenamento todos os principais grupos bacterianos associados 

à sua deterioração aumentaram quando armazenadas a temperatura de refrigeração (5 + 1ºC), 

(Tabela 1.1). No entanto, as bactérias do género B. thermosphacta aumentaram 2 log em 7 dias, 

independentemente da amostra e da contaminação inicial destas, o que indica que provavelmente 

estes sejam os microrganismos dominantes na carne deteriorada (Russo et al., 2006). 
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Tabela 1.1- Análises microbiológicas de carne armazenada a 5ºC (adaptado de Russo et al., 2006). 

Amostras 
Tempo de 
armazenamento 
(dias) 

ufc g-1 

Brochothrix spp. 
(STAA0) 

Bactérias Láticas 
(MRS agar*) 

Enterobacteriaceae 
(VRBGA+) 

Pseudomonas 
agar 

1 0 2,0 ± 10
6
 3,0 ± 10

5
 1,2 ± 10

4
 3,0 ± 10

4
 

 7 9,0 ± 108 1,0 ± 105 1,0 ± 105 2,0 ± 106 

2 0 2,0 ± 10
6
 3,5 ± 10

4
 3,0 ± 10

4
 3,0 ± 10

4
 

 7 4,4 ± 108 1,5 ± 106 5,0 ± 104 1,7 ± 106 

3 0 5,6 ± 10
5
 1,0 ± 10

4
 3,0 ± 10

3
 1,0 ± 10

4
 

 7 3,0 ± 107 1,0 ± 107 1,1 ± 105 1,7 ± 105 
4 0 2,5 ± 104 3,0 ± 103 2,0 ± 103 5,0 ± 104 

 7 3,4 ± 10
6
 3,4 ± 10

6
 1,1 ± 10

5
 1,0 ± 10

5
 

0 - STAA- Streptomycin Thallous Acetate Actidione agar; 
* - MRS agar - Man, Rogosa, Sharpe; 
+ - VRBGA - Violet Red Bile Dextrose Agar. 

As técnicas de conservação e as condições de armazenamento são aspetos importantes a ter 

em conta na análise da variação e interação do microbiota presente num determinado produto. 

Observou-se que em amostras armazenadas em embalagens com atmosfera modificada (MAP) as 

bactérias do género Brochothrix são os microrganismos dominantes, assim como as bactérias 

lácticas, e que em condições de aerobiose as bactérias do género Pseudomonas são dominantes, 

seguidos por Brochothrix (Papadopoulou et al., 2012). Na Tabela 1.2 encontra-se um resumo das 

contagens em STAA agar para amostras de carne de porco picado, efetuadas no início e em duas 

fases diferentes de armazenamento (meio e fim). Foram testadas diferentes temperaturas (0, 5, 10 e 

15ºC) e duas técnicas diferentes de embalagem [atmosferas modificadas (MAP) e condições de 

aerobiose], tendo-se concluído que a temperaturas de refrigeração (0 e 5ºC) as contagens 

bacterianas eram menores nas fases finais de armazenamento nas amostras embaladas em 

atmosferas modificadas, enquanto que, nas condições de temperaturas superiores (10 e 15ºC), as 

contagens foram similares para ambas as condições, aerobiose e MAP. 

Tabela 1.2- Contagens de bactérias do género Brochothrix em amostras de carne de porco, armazenados em 
condições aerobiose e MAP (adaptado de Papadopoulou et al., 2012). 

Temperatura (ºC) 
Período de 
armazenamento 

Contagem STAA (log ufc g-1) 

Condições de aerobiose MAP 

0 Início 4,03 ± 0,70 4,15 ± 0,48 

 Meio 6,77 ± 0,01 5,90 ± 0,32 

 Fim 8,12 ± 0,11 6,10 ± 0,04 
5 Meio 7,64 ± 0,15 6,64 ± 0,06 

 Fim 8,07 ±0,31 7,00 ± 0,05 

10 Meio 6,64 ± 0,13 6,51 ± 0,72 

 Fim 7,66 ± 0,11 7,17 ± 0,42 

15 Meio 7,45 ± 0,64 6,79 ± 0,05 
 Fim 7,96 ± 0,16 7,46 ± 0,17 
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1.3- Tecnologias não térmicas emergentes no processamento dos 

alimentos – Altas pressões isostáticas (API’s) 

A carne fresca é um meio rico em nutrientes pois é constituído por cerca de 20% de proteínas, 

2 a 3% de gordura e uma pequena percentagem de glúcidos, azoto não proteico e material 

inorgânico, o que facilita o crescimento de muitos microrganismos e desta forma a deterioração da 

carne. Embora a carne possa sofrer deterioração na ausência de microrganismos por ação de 

proteólises, lipólises ou oxidações, o crescimento microbiano é de longe o fator mais importante no 

que respeita à conservação desta. O facto da carne apresentar valores de atividade da água de 0,99 e 

pH após rigor-mortis de 5,6-5,8 pouco restritivos, são outros aspetos que fazem com que a carne 

fresca seja um produto altamente perecível, dificultando o seu processo de conservação (Hutkins, 

2006; Zhou et al., 2010). 

A forma irregular das carcaças é um dos problemas que se coloca na descontaminação desta, 

visto que, a maioria dos tratamentos requerem contato físico com a superfície e uma cobertura 

uniforme da mesma. Sendo assim, dificilmente haverá partes da carcaça que não sejam sobre-

expostas ao tratamento. Neste sentido, técnicas para a conservação da carne tornaram-se fulcrais no 

processo de armazenamento e transporte, devendo ser bem projetadas de modo a superar tais 

problemas (Midgley & Small, 2006). 

O desenvolvimento de tecnologias inovadoras no processamento de alimentos surgiu como 

uma forma de responder às especificações dos consumidores em relação à qualidade e segurança 

dos produtos alimentares, pois são os dois fatores que mais influenciam as escolhas feitas pelos 

mesmos. Tendo ainda como finalidade dar respostas a algumas limitações apresentadas pelas 

técnicas de processamento já existentes no mercado, como a sustentabilidade (redução no consumo 

de energia e de água) e as alterações indesejáveis (perda de aroma, cor, sabor, textura e valor 

nutritivo), reduzindo assim a aparência de frescura e a qualidade do produto final (Toepfl et al., 

2005; Knorr et al., 2011). 

Atualmente as tecnologias emergentes não térmicas são vistas pelo setor alimentar como 

alternativa aos sistema tradicionais de processamento dos produtos, destas, podem destacar-se as 

altas pressões isostáticas (API’s), campo elétrico pulsante (PEF) e a irradiação (Midgley & Smal, 2006). 

A pressão isostática (PI) é um parâmetro físico chave na biosfera, variando de 0,1 MPa ao nível 

do mar, pressão atmosférica, a mais de 110 MPa nas profundezas dos oceanos. A capacidade de se 

adaptar às mudanças de pressão é uma caraterística importante da vida, tendo influência sobre a 

evolução e a distribuição dos organismos (Mota et al., 2013). 

A alta pressão isostática é uma das técnicas alternativas utilizadas na produção de alimentos 

microbiologicamente seguros e estáveis, sem ter de se recorrer à aplicação de conservantes 
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(Wouters et al., 1998), principalmente nos alimentos prontos-ao-consumo (RTE) (Montiel et al., 

2012). 

O leite foi o primeiro alimento a ser processado com base nesta técnica, em 1980 e a primeira 

aplicação industrial ocorreu em 1991 no Japão (Knorr et al., 2011). As indústrias alimentares e 

institutos de investigação vêm explorando esta área, aplicando a tecnologia numa ampla gama de 

produtos (Knorr et al., 2011), produtos cárneos, mariscos, frutas, sumo e molhos (McKay et al., 

2011). No entanto, a inativação dos microrganismos pode não ser completa e a recuperação das 

células vai depender das condições e dos tratamentos subsequentes (Simon-Sarkadi et al., 2012). 

No processamento dos produtos cárneos a alta pressão isostática é uma tecnologia 

promissora, dado que não se utilizam produtos químicos e quando aplicada adequadamente não há 

alterações na textura ou no sabor do produto final (Midgley & Smal, 2006). Adicionalmente, caso se 

verifique alguma modificação nos parâmetros de qualidade como a cor, textura e capacidade de 

retenção de água, não se observa um impacto negativo sobre o valor nutricional (Bajovic et al., 

2012). A redução microbiana vai depender das condições de processamento e das caraterísticas dos 

próprios microrganismos, como se pode observar na Tabela 1.3. 

Tabela 1.3- Taxa de redução de alguns microrganismos presentes na carne e nos produtos cárneos, quando 
submetidos a altas pressões (adaptado de Bajovic et al., 2012). 

Microrganismos Produtos 
Pressão 
(MPa) 

Tempo 
(Min) 

Temperatura 
(ºC) 

Taxa de redução 
(log10) 

Campylobacter jejuni Carne de porco 300 10 25 6 
Campylobacter jejuni Aves domésticas 375 10 25 6 

Escherichia coli O157:H7 Aves domésticas 600 15 20 3 

Staphylococcus aureus Aves domésticas 600 15 20 3 

Listeria monocytogenes Aves domésticas 375 15 20 2 

Listeria monocytogenes Aves domésticas 500 1 40 3,8 

Lactobacillus sakei Presunto 500 10 40 4 

Staphylococcus carnosus Presunto 500 10 40 1,29 

Pseudomonas flourecens Carne de vaca picada 200 20 20 5 

Yerisinis enterocolitica Carne de porco 300 10 25 6 

Os níveis de pressão usualmente aplicados na indústria dos produtos cárneos variam entre 400 

e 600 MPa, normalmente aplicados à temperatura ambiente e num curto intervalo de ação (3-7 min). 

A maioria dos produtos cárneos processados por alta pressão disponíveis no mercado pertencem à 

categoria dos produtos prontos-ao-consumo (Bajovic et al., 2012). 

1.3.1- Princípios gerais 

São dois os princípios subjacentes aos efeitos de altas pressões: o de Le Chatelier e a Lei de 

Pascal, também conhecida como Lei de Arrhenius. De acordo com o princípio de Le Chatelier 
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qualquer reação que é acompanhado por uma diminuição de volume favorece o acréscimo da 

pressão e vice-versa (Herrero & Romero de Avila, 2006).  

O processamento a alta pressão ocorre num recipiente fechado com submersão dos alimentos 

embalados num meio líquido de transmissão (normalmente água, princípio hidrostático) e aumento 

da pressão. Desta forma, observa-se uma interrupção no funcionamento celular levando à inativação 

dos microrganismos, sem que haja necessidade de aplicação de calor (Midgley & Smal, 2006). 

Segundo a Lei de Arrhenius a transmissão da pressão é uniforme e quase instantânea 

(princípio isostático), tornando-a mais eficaz na eliminação de microrganismos localizados na 

superfície ou nos tecidos internos do produto, quando comparado com outros métodos utilizados 

(Neetoo et al., 2011), conseguindo-se uma bio-proteção isostática dos produtos (Montiel et al., 

2012). 

1.3.2- Adaptação dos microrganismos às API’s: Piezófilos, piezotolerantes e 

piezosensíveis 

Os microrganismos piezosensíveis distinguem-se dos piezófilos, anteriormente denominados 

de barófilos, e dos piezotolerantes pelas respostas desenvolvidas em condições de altas pressões. 

Isto porque os piezosensíveis estão aptos para sobreviverem em ambientes de pressão atmosférica 

de 0,1 MPa e parar de crescer a pressões de 40-50 MPa de forma progressiva, uma vez que a sua 

estrutura celular não apresenta caraterísticas que lhes permitam suportar tais condições, o que faz 

com que o seu crescimento seja sensível às altas pressões. Por outro lado, os microrganismos 

piezófilos evoluíram de forma que lhes permite crescer e proliferar em pressões mais elevadas e, por 

conseguinte, são capazes de existir na chamada biosfera profunda, que compreende a profundidade 

do mar e os subsolos terrestres (Bartlett, 2002; Mota et al., 2013).  

Por definição, os piezófilos são organismos que possuem taxas de crescimento ótimas acima 

da pressão atmosférica e pressões inibidoras superiores às dos organismos de superfície, muitas 

vezes, superior a 100 MPa, registados nas partes mais profundas do oceano. Os piezotolerantes 

distinguem-se dos grupos anteriormente descritos, por terem um crescimento preferencial à pressão 

atmosférica e por não terem taxas de crescimento ótimas a pressões acima de 0,1 MPa, conseguindo 

no entanto desenvolver resistência às altas pressões quando submetidas a condições extremas (Abe 

& Horikoshi, 2001; Mota et al., 2013). Uma representação esquemática da relação entre as taxas de 

crescimento e a pressão é apresentada na Figura 1.6. 
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Figura 1.6- Capacidade de resposta dos microrganismos quando submetidos a altas pressões isostáticas 
(adaptado Abe & Horikoshi, 2001). 

1.3.3- Efeito das altas pressões no microbiota dos produtos cárneos 

fermentados 

As leveduras, os fungos filamentosos e as células vegetativas bacterianas podem ser inativadas 

por pressão na faixa de 200 a 700 MPa, mantendo a qualidade organolética dos produtos 

alimentares, quando adequadamente aplicado (Wouters et al., 1998; Midgley & Smal, 2006). 

Os efeitos letais da alta pressão isostática nos microrganismos são atribuídos às alterações que 

ocorrem nos componentes celulares, como as proteínas e a membrana celular. A alta pressão induz a 

desnaturação das proteínas globulares (Knorr et al., 2011). Supõe-se que a inativação, completa ou 

parcial, de numerosas enzimas e vias metabólicas conduz à incapacidade de proliferarem e leva 

consequentemente à morte celular (Knorr et al., 2011; Bajovic et al., 2012). Em solução aquosa a 

pressão afeta principalmente as estruturas terciárias e quaternárias das proteínas, podendo ser de 

forma reversível ou irreversível (Knorr et al., 2006).  

A membrana celular tem a função de manter a morfologia celular, equilibrar ou atenuar as 

diferenças entre as pressões internas e externas, e regular a entrada e saída de substâncias, sendo 

assim, quando as membranas e a estrutura celular são afetadas pela alta pressão, a absorção dos 

nutrientes pelos microrganismos, a eliminação dos resíduos intracelulares e as vias metabólicas 

normais das células podem ser afetados, podendo até mesmo ser interrompidos por completo (Knorr 

et al., 2011; Huang et al., 2014). Além disso, a alta pressão provoca a transição de fases (líquido para 

gel) na bi-camada fosfolipídica, o que irá provocar a desestabilização desta e afetar negativamente a 

permeabilidade (Bajovic et al., 2012).  
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A manutenção do pH intracelular é crucial para a sobrevivência das células. Deste modo, 

alguns autores relacionam a morte celular com a alteração do pH intracelular, pois observa-se a 

inativação das enzimas que controlam a acidez e os danos na membrana (Knorr et al., 2011). 

O calor e produtos químicos provocam a desnaturação proteica através da desnaturação 

irreversível das proteínas, conduzindo à quebra das ligações covalentes e/ou agregação das 

moléculas. Em contraste, a alta pressão pode deixar partes da molécula inalterada, indicando que os 

mecanismos de desnaturação são diferentes (Knorr et al., 2006). 

A desintegração dos ribossomas nas suas subunidades pode também estar relacionada com a 

morte celular (Knorr et al., 2011), pois a síntese proteica é inibida. A transcrição do RNA começa a ser 

afetada a 200 bar e é completamente inibida a 800 bar, provavelmente devido a alterações 

conformacionais das estruturas ribossomais (Follonier et al., 2012). 

Os ácidos nucleicos são os componentes celulares mais estáveis quando submetidos a alta 

pressão, devido à estabilização adicional fornecida pelas ligações de hidrogénio. Se à primeira vista 

este facto parece ser positivo, também sugere que a replicação e transcrição de DNA que requerem a 

formação de DNA de cadeia simples podem ser dificultadas com o aumento da pressão (Follonier et 

al., 2012). 

A carga microbiológica de B. thermosphacta na tripa natural de suíno é de 2,52 + 0,83 log 

ufc/g, não apresentando variações significativas quando submetidos à pressão de 202 MPa durante 

16 min, Tabela 1.4. A contagem de Pseudomonas spp., outro dos indicadores de deterioração de 

produtos cárneos, foi inferior ao limite de deteção, mesmo no tratamento com nível de pressão mais 

baixo (202 MPa, 16 min) (Martins, 2013). No mesmo estudo foram testados combinações de tempo e 

pressão mais adversas para B. thermosphacta, e concluiu-se que a partir de 260 MPa/6,5 min dá-se 

uma redução deste na tripa para níveis inferiores ao limite de deteção. Estes resultados eram 

previsíveis uma vez que foram vários os autores que demonstraram que em geral as bactérias Gram-

positivas, especialmente cocos como Staphylococccus aureus são mais resistentes à pressão do que 

as bactérias Gram-negativas com formas bacilares, caso da Salmonela spp. (Hugas et al., 2002; 

Patterson et al., 2006).  

Tabela 1.4: Contagens das análises microbiológicas de Pseudomonas spp. e B. thermosphacta (log ufc/g), das 
amostras de tripas submetidos a alta pressão, adaptado de Martins (2013). 

 Controlos 
Amostras pressurizadas 

202 MPa-16 min 260 MPa-6,5 min 

Pseudomonas spp. 2,37 + 0,38 < 1,0 < 1,0 

B. thermosphacta 1,52 + 0,07 1,75 + 0,83 < 1,0 
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As bactérias lácticas e Staphylococcos coagulase negativas (SCN) envolvidas no processo 

tecnológico dos produtos fermentados persistiram até aos 400 MPa sem que houvesse a sua 

eliminação (Martins, 2013). Resultados semelhantes foram publicados por Marcos e colaboradores 

(2007), quando avaliaram o efeito das altas pressões em amostras com e sem adição de culturas 

starter (Lactobacillus sakei CTC6626 e Staphylococcus xylosus CTC6013) na formulação de enchidos 

fermentados e secos (linguiça e chouriço). Tendo concluído que tanto nos enchidos inoculados com 

L. sakei e St. xylosus, como nos sem inoculação das culturas starters não havia grande alterações na 

contagem das bactérias lácticas quando pressurizados a 400 MPa durante 10 minutos a 17ºC, 

apresentando no entanto uma redução significativa na contagem de Enterobacteriaceae (Marcos et 

al., 2007). 

Resultados apresentados por Mendonça (2012) descrevem a ocorrência de situações 

semelhantes, visto que, a alta pressão demonstrou ser um parâmetro importante na diminuição do 

crescimento de indicadores de contaminação fecal (Enterobacteriaceae), mantendo-se os restantes 

microrganismos (flora tecnológica e microrganismos aeróbios totais a 30ºC) resistentes. 

1.3.4- Fatores que influenciam a resistência dos microrganismos a 

altas pressões 

A eficácia da alta pressão isostática é conhecida por depender de parâmetros tecnológicos, 

como a pressão (P), temperatura (T) e tempo (t) de exposição, dependendo ainda do tipo e estado 

fisiológico dos microrganismos e de fatores externos como pH, teor de sal, atividade da água (aw) e 

da presença de outros ingredientes no meio como os açúcares. O aumento da pressão e do tempo de 

retenção podem ocasionar um aumento na inativação microbiana, contudo, após uma tendência 

inicial de inativação celular linear, a ocorrência de células residuais resistentes à pressão têm sido 

descrita, conduzindo a uma diminuição na taxa de inativação microbiana pela alta pressão isostática 

(Bover-Cid et al., 2011; Bajovic et al., 2012). 

Estudos realizados e descritos na literatura confirmam ainda que a resistência à pressão nos 

procariotas excede a dos eucariotas, bem como a das bactérias Gram-positivas quando comparadas 

às Gram-negativas e os cocos em relação aos bacilos. Em ambientes pouco favoráveis à 

sobrevivência, alguns microrganismos formam endósporos, sendo este uma forma de resistir ao 

stress e à adversidade, a tolerância destes à pressão é substancialmente superior à forma vegetativa 

inicial do microrganismo (Mota et al., 2013). Em relação às células vegetativas os resultados 

demonstraram que células na fase estacionária são normalmente mais resistentes do que células em 

crescimento exponencial (Omer et al., 2010). A própria pressão quando aplicada em baixos níveis 

(100 e 200 MPa) pode também induzir termotolerância nas bactérias, aumentando a resistência 

destas (Knorr et al., 2011). 
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Uma melhor compreensão dos efeitos de pressão na célula e a elucidação dos mecanismos de 

inativação dos mesmos é essencial para a formulação de processos de pressão eficazes na 

conservação de alimentos, especialmente quando estes são combinados com outras técnicas (físicas 

ou químicas). Os processos adicionais são importantes para evitar a recuperação das células que 

sofrem lesões sub-letais e para garantir uma maior segurança dos alimentos, sem que haja no 

entanto um aumento no tempo de exposição dos produtos à alta pressão (Wouters et al., 1998; 

Patterson et al., 2011; Bajovic et al., 2012). Na literatura encontra-se descrito que as inativações 

microbianas são reforçadas quando o tratamento é combinado com um leve aquecimento ou 

refrigeração, observando-se contudo mudanças na cor após 10 minutos de tratamento (Midgley & 

Smal, 2006; Omer et al., 2010). Neste contexto, a utilização de alta pressão pulsátil (intermitente) 

pode torna-se mais eficaz do que uma aplicação única contínua, visto que, conseguir-se-á reduzir o 

tempo de tratamento e consequentemente conservar as caraterísticas do produto (Midgley & Smal, 

2006).  

Estudos recentes demonstram ainda que a capacidade das bactérias sobreviverem às altas 

pressões pode ser aumentada quando tratadas em meios nutricionalmente ricos em glúcidos, 

proteínas e gorduras, pois estes podem ter um efeito protetor durante a pressurização e na 

recuperação posterior dos microrganismos (Hugas et al., 2002; Garriga et al., 2004; Bover-Cid et al., 

2011), afetando assim a resposta à pressão e conduzindo a diferenças significativas nos níveis de 

redução celular obtidos para o mesmo organismo em diferentes substratos (Patterson et al., 2006). 

Na Tabela 1.5 encontram-se os resultados do estudo levados a cabo por Hugas e colaboradores, que 

exemplificam esse efeito no presunto.  

Tabela 1.5- Redução da viabilidade celular das bactérias em log ufc/g após pressurização a 500 MPa, 40ºC 
durante 10 min em tampão fosfato e numa matriz alimentar, (adaptado de Hugas et al., 2002). 

Microrganismo Tampão fostato Fiambre 

Carnobacterium piscicola LMG2739 5,79 4,67 

Enterococcus faecium CTC492 6,79 4,67 

Escherichia coli CTC1007 7,23 3,97 

Escherichia coli CTC1018 5,53 5,54 

Escherichia coli CTC1023 5,78 4,51 

Lactobacillus sakei CTC494 7,01 3,98 

Lactobacillus sakei CTC746 6,33 4,22 

Leuconostom carnosum CTC747 6,33 3,91 
Listeria innocua CTC1014 7,92 4,55 
Pediococcus acidilactici F 5,60 3,84 
Staphylococcus carnocus LTH2102 4,75 1,29 
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Estirpes de E. coli O157: H7 tratadas sob as mesmas condições de 700 MPa, durante 30 

minutos a 20ºC resultaram em reduções de 6 log na concentração celular inicial numa solução de 

tampão fosfato, 4 log na carne de aves e inferior a 2 log no leite UHT (Patterson et al., 2006). 

Tipicamente, o aumento de pressão leva a várias modificações na estrutura e função dos 

componentes celulares, como já foi descrito anteriormente, podendo ocorrer a morte celular em 

alguns casos. No entanto, vários grupos relataram o isolamento de mutantes com resistência 

adquirida a altas pressões isostáticas (piezotolerantes), donde se destacaram a Escherichia coli 

(Aertsen et al., 2004), Listeria monocytogenes (Karatzas e Bennik, 2002), Lactobacillus plantarum 

(Wouters et al., 1998; Ulmer et al., 2000) Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus sanfranciscensis, 

Lactobacillus rhamnosus, Clostridium thermocellum, Gluconacetobacter xylinus e Enterococcus 

faecalis (Mota et al., 2013). De modo a determinar a capacidade das estirpes desenvolverem 

resistência às altas pressões isostáticas estas são normalmente submetidos a impulsos elevados e 

únicos de alta pressão ou a impulsos curtos, intermitentes e crescentes de pressões, que irão 

conduzir a um crescimento seletivo das células (Hauben et al., 1997; Karatzas e Bennik, 2002; Vanlint 

et al., 2012; Mota et al., 2013). Após a submissão das células as condições a serem testadas, calcula-

se o fator de redução (ufc por mL de células não submetidas a alta pressão/ufc por mL de células 

pressurizadas), analisa-se o perfíl de DNA e de proteína, com o intuito de avaliar possíveis alterações 

no genoma e proteoma do microrganismo em estudo (Aertsen et al., 2004). No fim do processo de 

seleção, os mutantes resistentes obtidos são submetidos a condições de pressão mais agressivas e 

posteriormente calcula-se a taxa de sobrevivência das mesmas (Mota et al., 2013). De seguida serão 

descritos alguns dos estudos mais relevantes publicados neste campo. 

Estudos realizados para avaliarem a capacidade das estirpes adquirirem resistências a altas 

pressões isostáticas sugerem que isolados de E. coli piezotolerantes, apresentam uma taxa de 

sobrevivência superior ao da estirpe inicial, quando submetidos a tratamentos únicos de altas 

pressões (230 MPa a 500 MPa). Além das alterações relacionadas com a resistência a altas pressões, 

as estirpes mutantes de E. coli apresentaram também diferenças na resistência ao calor, visto que, 

na estirpe inicial observou-se uma redução linear da viabilidade celular com o aumento da pressão e 

da temperatura. Contudo, nas estirpes mutantes constatou-se que a temperaturas mais elevadas a 

redução na viabilidade celular tornou-se cada vez mais dependente da pressão. Com base nesses 

resultados os investigadores concluíram que talvez exista um certo paralelismo entre a resistência 

das estirpes à pressão e ao calor (Hauben et al., 1997). De modo, a avaliar se a indução das proteínas 

de choque térmico estavam relacionadas com a resistência das estirpes de E. coli a altas pressões, 

células da estirpe selvagem foram submetidas a choque térmico antes de serem pressurizadas. A 

sobrevivência das células submetidas ao choque térmico foi muito superior quando comparado com 

as células apenas pressurizadas, o que sugere que a indução de proteínas de choque térmico nas 
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células antes de serem pressurizadas esteja relacionada com a proteção e/ou recuperação dos danos 

causados. A indução da expressão de RpoH (codifica o fator sigma específico para choque térmico) 

pela pressão e a expressão de várias proteínas de choque térmico (lon, clpPX, e DnaK), são 

observações adicionais que poderão servir também de base para tais conclusões. Observou-se 

também que a expressão das proteínas de choque térmico aumentou nas três estirpes mutantes 

(Aertsen et al., 2004). 

Estudos mais recentes sugerem que talvez a resistência às altas pressões isostáticas em 

estirpes de Escherichia coli não estejam necessariamente relacionadas com a indução das proteínas 

ao choque térmico, pois, isolados de E. coli O157:H7, piezotolerantes, não apresentaram aumento 

significativo nos níveis de PdnaK-gfp quando comparadas à estirpe controlo. Estes resultados 

apontam para a existência de diferentes mecanismos para o desenvolvimento de resistência às altas 

pressões isostáticas. Neste estudo, analisaram e compararam ainda o potencial intrínseco de estirpes 

de Shigella flexneri, Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Yersinia enterocolitica, 

Aeromonas hydrophila, Pseudomonas aeruginosa e Listeria innocua tendo concluído que, de todas as 

estirpes examinadas, apenas E. coli adquiririu resistência, o que pressupõe que o desenvolvimento 

de resistência poderá estar relacionado com predisposição genética específica. Observaram ainda 

que, a estirpe E. coli ATCC 11775 não apresenta predisposição para desenvolver resistência a altas 

pressões, o que demonstra que esta capacidade não é uma caraterística intrínseca aos isolados desta 

espécie. Contudo, constataram que uma vez adquirida a resistência, esta mantêm-se estável durante 

aproximadamente 80 gerações quando na ausência de exposição às altas pressões isostáticas 

(Vanlint et al., 2012). 

1.4- Justificação do trabalho 

O consumo de produtos cárneos fermentados, está largamente difundido nos países do 

Mediterrâneo, como Portugal. Contudo, face às suas caraterísticas estes produtos são uma fonte de 

microrganismos deteriorativos, representando potenciais problemas na conservação e na qualidade 

das mesmas (Ferreira et al., 2006). Dentro deste grupo destaca-se o Brochothrix thermosphacta, um 

importante microrganismo deteriorativo da carne e dos produtos à base de carne refrigerados, 

quando armazenados em condições de aerobiose ou em embalagens a vácuo (Ludwig et al., 2009).  

Sabe-se que o tratamento térmico, quando aplicado no processamento dos alimentos 

minimamente processados, pode comprometer a qualidade sensorial dos mesmos (Ulmer et al.; 

2000). Esta constatação tem levado à investigação de novas tecnologias que permitam eliminar ou 

pelo menos reduzir significativamente estes efeitos. Entre elas, destacam-se as altas pressões, uma 

técnica promissora e muito atrativa do ponto de vista comercial (Midgley & Small, 2006), uma vez 

que melhora a segurança microbiológica dos produtos cárneos fermentados, permitindo o aumento 
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da vida útil destes sem alterar as suas caraterísticas organoléticas, e ainda pelo facto dos alimentos 

pressurizados conseguirem manter uma qualidade superior quando comparados com os alimentos 

pasteurizados, pois para um efeito similar, o tratamento com alta pressão isostática pode ser 

realizado a temperaturas consideravelmente mais baixas, reduzindo-se assim, os danos térmicos 

(Aertsen et al., 2005).  

O trabalho curricular teve o apoio financeiro do ''Centro de Investigação Interdisciplinar em 

Sanidade animal'' (CIISA/FMV) da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa 

enquadrado no projeto “Portuguese traditional meat products: strategies to improve safety and 

quality” (PTDC/AGRALI/119075/2010), financiado pela Fundação de Ciência e Tecnologia. Assim, o 

objetivo global deste trabalho consistiu em avaliar as alterações induzidas pela utilização de pressão 

isostática sub-letais e sequenciais em bactérias deteriorativas de produtos cárneos fermentados, 

pertencentes à espécie Brochothrix thermosphacta. 

Os objetivos específicos deste trabalho, consistiram então em: 

a) Isolar e identificar isolados de Brochothrix sp. obtidos de enchidos tradicionais 

portugueses e outros derivados cárneos; 

b) Analisar os seus perfis de DNA por métodos moleculares e escolher representantes 

genomicamente distintos para os ensaios subsequentes; 

c) Avaliar os efeitos das altas pressões isostáticas (API’s) sub-letais constantes, quando 

aplicadas de forma intermitente e sequencial, sobre a viabilidade celular, DNA/proteínas e 

parâmetros de crescimento de Brochothrix sp. 

O estágio decorreu no Departamento de Produção Animal e Segurança Alimentar (DPASA), na 

Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa (FMV), situado no Pólo Universitário de 

Ajuda, sob a orientação da Doutora Teresa Semedo Lemsaddek. A maior parte do trabalho 

experimental foi realizado neste laboratório, com exceção de alguns ensaios relacionados com as 

altas pressões isostáticas (API’s) que decorreram na Faculdade de Farmácia da Universidade de 

Lisboa, sob a orientação do Prof. Doutor António Alfaia. 
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2- Material e métodos 

2.1- Isolamento, identificação e parâmetros de crescimento 

2.1.1- Isolamento e identificação de Brochothrix spp. 

O isolamento foi realizado, essencialmente, como descrito anteriormente (Xu et al., 2010; 

Gribble & Brightwell, 2013). As análises foram divididas em dois dias, tendo-se utilizado um total de 

sete amostras na pesquisa e isolamento de Brochothrix spp.; um enchido comercial [linguiça (BL)], 

cinco enchidos caseiros obtidos de várias regiões do país [Morcela (BM), Alheira de Forno de 

Algodres (BS), Alheira de Vila Real (BA), Farinheira de Pão (BFP)], um Hambúrguer de carne de porco 

(BA) e uma amostra de carne de porco (BC). 

As suspensões iniciais (10-1) das amostras foram preparadas através da homogeneização de 10 

g de amostra com 90 mL de Triptona Sal (Scharlau, Espanha) estéril, de acordo com as indicações da 

ISO 6887-2. Posteriormente, homogeneizou-se a mistura no Stomacher (BagMixer 400) durante 2 

min. Diluições decimais apropriadas foram preparadas a partir da mesma suspensão para posterior 

pesquisa de Brochothrix spp. no meio de cultura Streptomycin Thallous Acetate Actidione (STAA) agar 

(Oxoid, Inglaterra) suplementado com 0,02% de Bromocresol púrpura (Scharlau, Espanha). Inoculou-

se, 100 µL da suspensão final por espalhamento nas placas de STAA, que de seguida foram incubadas 

em condições de aerobiose, a 25 + 2ºC durante 48 h. 

As suspensões iniciais foram colocadas nas mesmas condições que as placas, efetuando-se 

desta forma um passo de enriquecimento durante 24 h. Nos casos em que não se observou 

crescimento, as soluções iniciais enriquecidas foram utilizadas para uma nova inoculação em placas 

de STAA. Antes da caraterização fenotípica, todos os presumíveis B. thermosphacta isolados de STAA 

foram purificados através de três repicagens sucessivas no mesmo meio de cultura, com 

caraterização diária das colónias em termos de dimensão, forma, cor e brilho.  

Para a identificação fenotípica realizou-se: reações da catalase e da oxidase, coloração de 

Gram e teste de crescimento, neste último analisou-se a capacidade de crescimento dos isolados a 

diferentes temperaturas (25 + 2ºC e 37 + 2ºC). Antes da realização dos testes bioquímicos (catalase, 

oxidade) e coloração de Gram, todos os isolados foram inoculados em agar sangue (COS – Gelose 

Columbia + 5% de sangue de Carneiro, BioMérieux, França) e incubados a 25 + 2ºC durante 5 h em 

condições de aerobiose. 

No processo de identificação utilizou-se como referência a estirpe de Brochothrix 

thermosphacta ATCC 11509 e quatro isolados de B. thermosphacta que foram gentilmente cedidos 

pela investigadora Kylie Horváth (Hopkirk Research Institute - Massey University, Nova Zelândia). 

Como controlo adicional utilizaram-se ainda bactérias dos géneros Pseudomonas spp. (catalase e 

oxidase positivo, Gram-negativas) e Enterococcus spp. (catalase e oxidase negativa, Gram-positivos), 
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tendo ambos crescimento a 25ºC e 37ºC (controlos positivos no teste de crescimento). No fim desta 

etapa, os isolados foram armazenadas a - 80ºC em Brain Heart Infusion Broth (BHI líquido, Scharlau, 

Espanha) suplementado com 20% (v/v) de glicerol (Scharlau, Espanha) e a 4ºC em STAA agar por 

picada central. 

2.1.2- Parâmetros de crescimento 

Para construção das curvas de crescimento começou por se estabelecer a relação existente 

entre a densidade ótica (D.O) e as unidades formadoras de colónias (ufc) dos isolados de Brochothrix, 

como se pode observar no esquema apresentado na Figura 2.1. Assim, a estirpe de referência ATCC 

11509 e dois isolados foram crescidos em BHI líquido durante 18 + 2 h a 25ºC. Após esse período de 

incubação fez-se a leitura da densidade ótica a um comprimento de onda de 600 nm (D.O600nm), 

utilizando o espetrofotómetro (Ultrospec®2000 Pharmacia Biotech), das suspensões iniciais e das 

diluições 1:2, 1:4 e 1:8. Por fim, foram preparadas diluições decimais dessas suspensões celulares, 

que foram de seguida inoculadas em duplicado em placas de BHI e incubadas cerca de 18 + 2 h a 25 ± 

2ºC, de forma a permitir a contagem das colónias.  

 
Figura 2.1- Procedimento utilizado para determinação da reta de calibração que estabelece a relação entre 
densidade ótica e unidades formadoras de colónias para B. termosphacta. 
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De seguida realizaram-se as curvas de crescimento para quatro condições diferentes: BHI 

líquido e BHI líquido suplementado com diferentes concentrações de NaCl (2,0; 4,0 e 6,0%). As curvas 

foram traçadas com base na determinação espetrofotométrica da densidade ótica das culturas, que 

foram seguidas ao longo de 13 h de incubação, com leituras a cada 30 min (em duplicado). Na Figura 

2.2 encontra-se esquematizado o procedimento utilizado. 

 
Figura 2.2- Procedimento utilizado para traçar as curvas de crescimento. 

2.2- Caraterização genómica  

2.2.1- Extração de ácidos nucleicos  

Foram testados três métodos diferentes para extração dos ácidos nucleicos: innuPREP Bacteria 

DNA kit (analytikjena, Alemanha), o método do Chelex 100 (0,9 g de Chelex 100 para 15 mL de água 

ultrapura esterilizada) e o método de Boiling (fervura simples, TE 1X suplementado com 0,1% de 

Tween 20). Antes de aplicar qualquer uma das metodologias os isolados foram semeados por 

espalhamento em STAA agar (Oxoid, Inglaterra) e incubados a 25 ± 2ºC durante 18 + 2 h. 

Para o método innuPREP Bacteria DNA kit seguiram-se as instruções do fabricante. 

Relativamente ao método do Chelex, com ansas de 1 µL retirou-se uma pequena quantidade de 

cultura e ressuspendeu-se em 100 µL de Chelex, anteriormente distribuído em microtubos de 1,5 mL. 

As suspensões foram homogeneizadas no vortex (IKA®vortex Genius 3) e colocadas na placa térmica 

VWR®Digital Heat block (100ºC, 10 min). Após os 10 min, as amostras foram retiradas, colocadas em 

gelo e de seguida centrifugadas (13 000 r.p.m; 5 min), tendo o sobrenadante sido transferido para 
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tubos novos e conservado a 4 ± 2ºC até utilização. Procedimento equivalente foi seguido para a 

extração por fervura simples, tendo-se apenas substituído a solução responsável pela lise celular (TE 

1X com 0,1% de Tween 20). 

A concentração e pureza do DNA genómico foi avaliada por leitura da densidade ótica no 

NanoDrop (Thermo Scientific, NanoDrop 200c UV-Vis Spectrophotometer). Adicionalmente, para uma 

melhor avaliação da qualidade dos extratos, os mesmos foram observados em gel de agarose (1,0% 

em TBE 0,5X, 95 volts durante 1 h) o gel foi fotografado no transiluminador de UV (Pharmacia 

Biotech, ImageMaster®). 

2.2.2- Identificação ao nível de espécie 

Para a identificação molecular ao nível de espécie utilizou-se a amplificação por PCR, com os 

primers específicos MO405 (5’-CACAGCTGGTAACATCGA-3’) e MO404 (5’-CTTGAACAT 

CTTATGATGTTCAGC-3’) para obtenção de um fragmento de 70 pb, correspondente ao gene rRNA 16S 

de B. termosphacta, com base em condições descritas anteriormente (Mamlouk et al., 2012). As 

reações foram realizadas num volume final de 25,00 µL contendo: 2,5 µL do tampão Taq pol. 10X, 

1,25 µL de MgCl2 (50 mM), 0,5 µL de dNTPs (10 mM), 0,5 µL de cada primer, 0,2 µL de Taq-polimerase 

(5 U/µL), 18,55 µL de H2O e 1,0 µL de DNA. Todos os reagentes utilizados foram obtidos na empresa 

NZYTech, Lda., Lisboa, Portugal. 

A amplificação incluiu 35 ciclos de PCR realizadas no termociclador Doppio (VWR®, Reino 

Unido), tendo consistido numa desnaturação inicial a 95ºC durante 3 min, seguida por 35 ciclos (95ºC 

durante 1 min, 55ºC durante 1 min, 72º C durante 1 min) e por um passo de extensão final a 72ºC 

durante 5 min. Os produtos amplificados por PCR foram mantidos a 4 ± 2ºC até à separação em gel 

de agarose 1,0%. Utilizou-se como marcador de massa molecular o ladder IV (NzyTech, Portugal). 

Antes da corrida foram adicionados a 5,0 µL de produto de amplificação 3,0 µL de uma solução 

composta por GelRed (20X) e azul bromofenol (6X), nas proporções 1:2.  

A eletroforese decorreu em tampão TBE 1X, durante 2 h, a uma voltagem constante de 120 

volts e foram visualizados no transiluminador de UV (Pharmacia Biotech, ImageMaster®). Utilizou-se 

como controlo negativo Lactobacillus plantarum pertencente à coleção do laboratório de Tecnologia, 

Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa. 

2.2.3- Tipificação genómica 

A tipificação genómica dos isolados em estudo efetou-se por PCR-fingerprinting com os 

primers (GTG)5 (5'-GTGGTGGTGGTGGTG-3') e M13 (5’-GAGGGTGGCGGTTCT-3´) em reações 

individuais. 
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As reações foram realizadas num volume final de 25,00 µL contendo: 2,5 µL do tampão Taq 

pol. 10X; 1,5 µL de MgCl2 (50 mM); 0,5 µL de dNTPs (10 mM), 1,0 µL de primer; 0,2 µL de Taq-

polimerase (5 U/µL); 18,30 µL de H2O e 1,0 µL de DNA. L. plantarum foi utilizado como controlo 

negativo. 

A amplificação incluiu 40 ciclos de PCR: desnaturação inicial a 95ºC durante 3 min, seguido por 

40 ciclos (95ºC durante 1 min, 40ºC durante 2 min, 72ºC durante 2 min) e um passo de extensão final 

a 72ºC durante 5 min. Os produtos amplificados por PCR foram mantidos a 4 ± 2ºC até à separação 

em gel de agarose 1,2%. Utilizou-se como marcador de massa molecular o ladder III (NzyTech, 

Portugal). Antes da corrida foram adicionados a 5,0 µL de produto de amplificação 3,0 µL de uma 

solução composta por GelRed (20X) e azul bromofenol (6X), nas proporções 1:2. A eletroforese 

decorreu em tampão TBE 1X, durante 3 h, a uma voltagem constante de 120 volts, seguida de 

visualização em transiluminador de UV.  

2.3- Caraterização proteómica 

2.3.1- Extração de proteínas totais 

Para a lise celular e extração de proteínas foram testadas dois métodos distintos: utilização de 

um tampão com SDS (dodecil sulfato de sódio, condições desnaturantes) e ultra-sons (sonicação).  

No 1º método os isolados foram inoculados em placas de STAA agar e incubados 24 h a 25ºC, 

repicados em BHI líquido e incubados à mesma temperatura (24 h). De seguida as culturas foram 

centrifugadas (12 000 r.p.m, 10 min) e os pellets ressuspendidos em 100 µL de tampão de 

tratamento da amostra [0,062 M Tris-HCl pH 6,8; 10% (v/v) glicerol; 5% (v/v) mercaptoetanol; 0,05 M 

Na2.EDTA; pH 6,8], preparado com 10 mg/mL de lisozima, e incubados 24 h a 37ºC. No dia seguinte 

adicionou-se SDS de modo a obter-se uma concentração final de 2% (v/v) e a suspensão foi colocada 

numa placa térmica a 100ºC durante 10 min, após centrifugação (12 000 r.p.m., 10 min) o 

sobrenadante foi recolhido para novo tubo e conservado a -20ºC até utilização. 

Na extração por sonicação os pellets bacterianos foram ressuspendidos em água ultrapura 

esterilizada e a suspensão celular submetida a ciclos de 30 s de sonicação no aparelho Bandelin 

electronic UW 2070 (9x10%, power 90%). As amostras foram sempre mantidas em gelo para evitar o 

seu sobre-aquecimento. De seguida, os extratos foram agitados durante 1 h na incubadora de 

agitação 222DS Benchtop Shaking Incubator (200 r.p.m, 25ºC), centrifugados a 13 200 r.p.m. e 

conservados a -20ºC até serem utilizados. 
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2.3.2- Análise dos extratos totais por SDS-PAGE 

Os extratos proteicos totais foram analisados por SDS-PAGE, tendo sido separados por 

eletroforese no aparelho Xcell4 SureLockTM Midi-Cell; todos os reagentes utilizados pertencem à 

marca Invitrogen Life Technologies, Estados Unidos de América. 

As amostras foram preparadas num volume final de 20 µL contendo: 5 µL de LDS Sample 

Buffer 4X (106 mM Tris HCl; 141 mM Tris Base; 2% LDS; 10% Glicerol; 0,51 mM EDTA; 0,22 mM SERVA 

Blue G250; 0,175 mM Phenol Red; pH 8,5); 2 µL reducing agent 10X (500 mM DTT) e 13 µL de extrato 

proteico. De seguida, a mistura foi aquecida durante 10 min a 70ºC na placa térmica e colocada em 

gelo.  

A electroforese realizou-se em géis NuPAGE®NOVEX® 4-12% Bis-Tris em tampão MES SDS 1X 

(850 mM MES; 50 mM Tris Base; 0,1% SDS; 1 mM EDTA; pH 7,3) e decorreu durante 55 min a uma 

voltagem constante de 200 volts, utilizando o marcador BenchMarkTM Protein Ladder.  

Após eletroforese os géis foram retirados dos moldes e efetuou-se a coloração dos mesmos 

utilizando o corante SimplyBlueTM SafeStain, seguindo as intruções do fabricante. No final do 

procedimento o gel foi mantido em corante durante aproximadamente 16 ± 2 h à temperatura 

ambiente e passado esse período procedeu-se à descoloração, que consistiu em retirar o corante e 

lavar duas vezes em água ultrapura (aquecendo no micro-ondas), de seguida os géis foram 

fotografados no Pharmacia Biotech, ImageMaster®. 

2.4- Altas pressões isostáticas (API’s) 

2.4.1- Ensaios preliminares 

Foram testados nove condições diferentes de pressão (500 a 2200 atm) e tempo (2 a 30 min) 

apresentados na Tabela 2.1, mantendo-se a temperatura constante (20ºC). Os binómios de pressão e 

tempo foram selecionados utilizando uma análise de superfície de resposta. Nestes ensaios 

preliminares analisaram-se ainda dois pontos distintos da curva de crescimento (meio da fase 

exponencial e início da fase estacionária). Para cada situação realizaram-se três ensaios 

independentes, em cada um dos dias foram testadas três condições, com duas réplicas para cada 

condição e um controlo (sem tratamento).  

Tabela 2.1- Combinações de pressão e tempo testadas nos ensaios preliminares de API’s. 

 
Tempo 

(min) 

Pressão  

(atm) 

 Tempo 

(min) 

Pressão  

(atm) 

Controlo 0 0 Condição 5 16 1350 

Condição 1 16 500 Condição 6 30 1350 

Condição 2 9 925 Condição 7 9 1775 

Condição 3 23 925 Condição 8 23 1775 

Condição 4 2 1350 Condição 9 16 2200 
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Para os ensaios preliminares de API’s fez-se a inoculação dos isolados em placas de STAA, que 

foram incubadas a 25 ± 2ºC durante 48 h e posteriormente repicaram-se as culturas (1 ansa cheia de 

10 µL) para BHI líquido (10 mL). Após esta etapa as culturas foram centrifugadas durante 3 min a 

3000 r.p.m. e ressuspendeu-se o pellet em 100 µL de BHI líquido, esta suspensão foi utilizada na nova 

inoculação em BHI líquido a que seguiu um período de incubação a 25ºC durante 18 + 2h.  

Após crescimento leu-se a O.D600 e recolheu-se por centrifugação o equivalente a 1x109 

células/mL, essa suspensão bacteriana foi utilizada para inocular 10 mL de BHI líquido (por 

isolado/condição). As culturas foram de seguida incubadas a 25 ± 2ºC até atingirem as duas fases de 

crescimento distintas em análise (meio da fase exponencial e início da fase estacionária). De seguida 

as culturas foram centrifugadas durante 3 min a 3000 r.p.m. e o pellet ressuspendido em 10 mL de 

solução de Ringer (Oxoid, Inglaterra). 

As suspensões bacterianas foram colocadas em sacos estéreis que foram selados utilizando a 

embaladora Tecnotrip (modelo EVT-7,Espanha), tal como apresentado na Figura 2.3. Os sacos foram 

sempre mantidos refrigerados até início dos ensaios. 

 
Figura 2.3- Sacos preparadas para os ensaios de API’s, culturas ressuspedidas em solução de Ringer. 

Após o ensaio das altas pressões a viabilidade celular dos isolados foi determinada utilizando a 

metodologia de “spot-plated”. As diluições decimais foram preparadas em microplacas de 96 poços 

com 180 µL de tampão fosfato (0,1 M; pH=7) e 20 µL das suspensões. As inoculações das suspensões 

e das respetivas diluições (5 µL) foram efetuadas em triplicado em placas quadradas de BHI, como se 

pode observar na Figura 2.4. A imagem da placa quadrada foi gentilmente cedida pela Dra Maria Inês 

Correia Vale de Gato. 
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Figura 2.4- Procedimento utilizado para determinar a viabilidade celular dos isolados. 

2.4.2- Indução de resistência  

Os isolados em estudo foram submetidos a ciclos de altas pressões isostáticas sub-letais 

constantes e sequenciais (1750 atm durante 30 min) durante 4 semanas (3 ensaios por semana). 

Após cada ensaio, recolheram-se alíquotas de todas as amostras para extração de ácidos nucleicos e 

de proteínas totais, determinação da viabilidade celular e re-inoculação das culturas, de forma a 

permitir a continuidade do ensaio. Na Figura 2.5 encontra-se o esquema que explica o procedimento 

seguido. A preparação das amostras efetuou-se de forma idêntica à dos ensaios preliminares 

(descrito no ponto anterior). 

 
Figura 2.5- Procedimento utilizado no ensaio de altas pressões isostáticas para avaliar a indução de resistência 
em culturas puras de B. thermosphacta. 
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2.5- Análise de dados 

Os gráficos bidimensionais apresentados ao longo do trabalho foram construídos no GraphPad 

Prism 5.  

A semelhança genómica dos isolados foi determinada com base na análise dos perfis de PCR-

fingerprinting utilizando o programa BioNumerics (versão 6.6, Applied Maths, Bélgica) para a 

normalização dos traços densitométricos; as relações de semelhança foram calculadas usando o 

coeficiente de correlação de Pearson e o método de aglomeração baseado na média aritmética não 

ponderada (UPGMA). A reprodutibilidade das técnicas foi avaliada através de ensaios adicionais 

utilizando 10% de réplicas biológicas. Após construção de dendrogramas incluindo “originais” e 

“réplicas” considerou-se o nível de reprodutibilidade como a média dos valores de semelhança a que 

cada “original” agrupou com a respetiva “réplica”.  

A metodologia das superfícies de resposta (RSM-Response Surface Design) foi aplicada na 

análise dos resultados dos ensaios preliminares de altas pressões, com o fim de qualificar a redução 

do número de células bacterianas em função das variáveis independentes testadas (pressão, tempo) 

e determinar a combinação adequada das mesmas para o ensaio de indução de resistência. Isso foi 

possível, uma vez que a metodologia RSM permite testar, simultaneamente, vários parâmetros com 

um número mínimo de ensaios, de acordo com o design experimental adotado. Na análise dos dados 

obtidos nos ensaios preliminares utilizou-se ainda o programa Turkey Proc MIXED do SAS 9.3 (2011) 

para cálculo das diferenças significativas entre os isolados nas várias condições, o nível de 

significância P<0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Abordagem semelhante foi 

utilizada para analisar os resultados obtidos nos ensaios de indução de resistência. 

Para o cálculo da taxa de redução celular dividiu-se o valor da viabilidade celular (log ufc/mL) 

do controlo pelo valor determinado para o mesmo parâmetro das células pressurizadas. 

Todas as análises efetuadas no presente trabalho tiverem em conta a média ponderada de três 

valores independentes. 
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3- Resultados e discussão 

3.1- Caraterização de Brochothrix thermosphacta 

Das sete amostras iniciais, apenas em quatro [linguiça (BL); farinheira de Pão (BFP); 

hambúrguer (BA) e carne de porco (BC)] se obteve crescimento caraterístico. Destas selecionaram-se 

quatro colónias [amarelas em STAA agar com alteração da cor do meio para a mesma cor, circulares, 

planas ou convexas, brilhantes, com diâmetros de > 0,5 mm a < 2,0 mm (Figura 3.1)] para posterior 

purificação e análise, tendo-se obtido no final deste processo um total de 16 isolados. 

A utilização do meio STAA agar torna-se importante no isolamento de Brochothrix sp. na 

medida em que o sulfato de estreptomicina inibe os microrganismos Gram-positivos e negativos 

presentes em elevadas concentrações, enquanto os isolados de B. thermosphacta permanecem 

resistentes. Por outro lado, o acetato tálico inibe os fungos não filamentosos, bem como as bactérias 

aeróbicas e anaeróbicas, a incorporação de cicloheximida além de auxiliar na eliminação dos fungos 

não filamentosos ajuda a eliminar também os filamentosos (Mamlouk et al., 2012). 

 
Figura 3.1- Placas de STAA agar com colónias caraterísticas de Brochothrix termosphacta. 

a) colónias com 24 h de incubação, sem alteração da cor de meio de roxo para amarelo; 
b) colónias com 48 h de incubação, alteração da cor do meio de roxo para amarelo. 

Estes isolados foram então caraterizados fenotipicamente e os resultados encontram-se na 

Tabela 3.1. Observaram-se algumas diferenças na morfologia das colónias dos isolados, 

principalmente em relação ao tamanho e cor. 

Algumas estirpes de Pseudomonas crescem no meio STAA agar, podendo, no entanto, ser 

facilmente distinguidas de Brochothrix pela reação de oxidase (positiva), coloração de Gram 

(negativo) e teste de crescimento (crescem a 25 ± 2ºC e a 37 ± 2ºC) (Ludwig et al., 2009). Com base 

nos pressupostos anteriormente descritos e nos resultados apresentados na Tabela 3.1, excluiu-se o 

isolado BC4 dos ensaios posteriores como sendo presumível isolado de Pseudomonas spp. Na 

literatura encontra-se igualmente descrito a capacidade de estipes do género Lactobacillus e Listeria 

(filogeneticamente próximas a Brochothrix spp.) crescerem no meio STAA agar (Ludwig et al., 2009), 

o que não foi observado no presente estudo. 
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Tabela 3.1- Resultado das análises bioquímicas, coloração de Gram e teste de crescimento dos isolados e das 
estirpes de referência. 

 
Amostras Catalase Oxidase Gram 

Teste de 
crescimento 

Morfologia 

      25ºC 37ºC  

C
o

n
tr

o
lo

s 

B. thermosphacta 
ATCC 11509 

 ++ - + + - Coco e alguns bacilos; 

BNZ 

B1 
++ - + + - Cocobacilos; bacilos pequenos (isolados, 

diplobacilos e estreptobacilos); bacilos 
médios, sem presença de bacilos longos; 

B2 
+++ - + + - Cocobacilos, bacilos pequenos (diplobacilos, 

estreptobacilos); 

B3 
+++ - + + - Cocobacilos; bacilos pequenos, médios e 

alguns compridos (isolados e diplobacilos); 

B4 
++ - + + - Cocobacilos, bacilos pequenos (isolados e 

diplobacilos); 

Pseudomonas spp. ++ + - + + Bacilos pequenos (isolados); 

Enterococcus spp. - - + + + Cocos; 

Is
o

la
d

o
s 

BL 

1 
++ - + + - Cocobacilos; bacilos pequenos e alguns 

bacilos médios (diplobacilos); 

2 
++ - + + - Maioritariamente cocobacilos; alguns bacilos 

pequenos e cocos (isolados, diplococos e 
estreptobacilos); 

3 + - + + - Bacilos pequenos (isolados e diplobacilos); 

4 
++ - + + - Cocobacilos; bacilos pequenos (diplobacilos e 

estreptobacilos); 

BA 

1 
++ - + + - Cocobacilos; bacilos pequenos e alguns 

médios; 

2 
++ - + + - Bacilos pequenos (isolados e diplobacilos), 

estreptococos; 

3 + - + + - Bacilos pequenos (isolados e diplobacilos); 

4 ++ - +  - Bacilos pequenos e alguns bacilos médios; 

BFP 

1 ++ - + + - Bacilos pequenos; 

2 ++ - + + - Bacilos pequenos e cocobacilos; 

3 
++ - + + - Bacilos pequenos (diplobacilos e 

estreptobacilos); cocobacilos; 

4 
+ - + + - Bacilos pequenos (isolados e diplobacilos); 

alguns cocobacilos (isolados e diplobacilos); 

BC 

1 
++ - + + - Bacilos pequenos (isolados, diplobacilos e 

estreptobacilos) e cocobacilos; 

2 ++ - + + - Bacilos pequenos, alguns cocobacilos; 

3 ++ - + + - Bacilos pequenos, cocobacilos; 

4 + + - + + - Bacilos pequenos (isolados); 

Sendo assim, no final da etapa de isolamento e identificação fenotípica conservaram-se 15 

(93,75%) dos 16 isolados iniciais como presumíveis Brochothrix sp. para as análises subsequentes.  

São várias as metodologias que podem ser aplicadas para extração de ácidos nucleicos, 

incluindo chelex, boiling e kits comerciais. Contudo, independentemente da técnica aplicada, o 

importante é que a remoção das substâncias que possam interferir com as análises subsequente seja 

a melhor possível (Butler, 2012).  
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A quantificação dos ácidos nucleicos, realizada após a extração, permite avaliar a pureza 

destes através da relação estabelecida entre os valores de D.O260 e D.O280. Isto porque, valores ≥ 1,8 

indicam que o extrato de DNA é puro e se as proporções forem significativamente mais baixas 

poderão estar a indicar presença de proteínas, fenol ou outros contaminantes que absorvem 

fortemente a 280 nm, ou próximo deste comprimento de onda (Demeke et al., 2012). A razão 

D.O260/D.O230 é outra medida utilizada para avaliar a pureza relativa dos ácidos nucleicos, devendo 

esta ser superior a 1,4 numa escala de 2,0, isto porque, a absorvância no comprimento de onda de 

230 nm poderá dever-se à presença de contaminantes químicos, que podem inibir a amplificação por 

PCR (Boesenberg-Smith et al., 2012). Os valores de D.O260/280 e D.O260/230 para o DNA genómico 

e a concentração dos ácidos nucleicos dos isolados obtidos com a aplicação dos vários métodos de 

extração utlizados, encontram-se na Tabela I do Anexo A. Com base neles, foi possível concluir que 

os valores da relação D.O260/D.O280 para os extratos obtidos pelo innuPREP Bacteria DNA kit 

encontram-se na escala de 1,8 a 2,0 ou muito próximo, sendo este indicativo da pureza do DNA 

obtido. O mesmo não se observou com a aplicação dos métodos chelex e boiling, pois, com exceção 

de alguns valores que se encontravam na faixa esperada, a maioria eram inferiores ou muito mais 

elevados, ultrapassando o valor considerado como máximo (2,0) (Boesenberg-Smith et al., 2012). 

Relativamente à razão D.O260/D.O230, grande parte dos valores obtidos nos três métodos eram 

inferiores a 1,4, tais resultados poderão estar relacionados com a presença de contaminantes que 

não foram devidamente removidos por nenhum dos métodos aplicados.  

À quantificação da concentração de DNA presente nos extratos foi efetuada por 

espetrofotometria com base na equação: 

 

Em que D.O260 é a leitura da densidade ótica a 260 nm, 50 é o fator de conversão utilizado para 

estimar a concentração de moléculas de DNA de cadeia dupla presente em 1 A260 (Butler, 2012), Vt 

volume total colocado no NanoDrop (1 µL) e VDNA é o volume de DNA (1 µL).  

Apesar da semelhança observada entre as razões D.O260/D.O230 obtidas para os vários 

métodos, há que ter em conta que a média das concentrações dos ácidos nucleicos obtidos para o kit 

é duas vezes superior à obtida por boiling e quase 33 superior às amostras de chelex, resultados 

apresentados na Figura 3.2. O que demonstra uma maior eficiência na extração dos ácidos nucleicos 

quando utilizado o kit. 
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Figura 3.2- Variação das concentrações de ácidos nucleicos (ng/µL) para as três metodologias de extração 
utilizadas. 

A eletroforese em gel de agarose teve como finalidade complementar os dados obtidos com a 

leitura da Densidade Ótica, visto que, permitiu avaliar a presença de DNA no extrato e em alguns 

casos a presença de outras moléculas, RNA ou plasmídeos. Na Figura 3.3 encontra-se a foto do gel de 

agarose em que se aplicaram as amostras extraídas com kit, de forma a exemplificar os resultados 

obtidos. 

 
Figura 3.3- Gel de agarose (1%), dos extratos de DNA genómico obtidos com kit. Este inclui: o Marcador III (M) 
poço 10; as estirpes de referência B. termosphacta ATCC 11509 (1) e os isolados de Nova Zelância (15 a 18), os 
isolados dos produtos cárneos utilizados no trabalho: BL (2 a 5), BA (6 a 9), BFP (11 a 14) e BC (19 e 20). 
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Assim, após comparação entre os diferentes métodos de extração, optou-se pelo método de 

boiling. Esta escolha deveu-se essencialmente à rapidez de execução e baixo custo associado, uma 

vez que nos passos subsequentes do trabalho foi processado um elevado número de amostras. 

De seguida procedeu-se à identificação molecular dos isolados em estudo com amplificação 

por PCR utilizando os primers específicos para B. thermosphacta. Os produtos obtidos foram 

observados em gel de agarose e confirmaram os isolados em estudo como sendo membros da 

referida espécie, Figura 3.4. A especificidade dos primers MO405 e MO404 na identificação de B. 

thermosphacta foi anteriormente avaliada, tendo-se concluído que estes apresentavam um alto nível 

de especificidade pois a amplificação foi de 100% para membros desta espécie, sem se observar 

qualquer amplificação para outras espécies filogeneticamente próximas, caso de Listeria 

monocytogenes (Mamlouk et al., 2012). 

 
Figura 3.4- Identificação molecular dos isolados em estudo. As amostras incluem o Marcador IV (M) poço 1 e 
23; as estirpes de referência: B. termosphacta ATCC 11509 (1) e os isolados de Nova Zelância (2 a 5); os isolados 
dos produtos cárneos utilizados no trabalho: BC (6 a 8), BFP 1 (9 a 12), BL (13 a 16) e BA (17 a 20). Os controlos 
negativos: C1 (H2O em substituição de DNA) e C2 (Lactobacillus plantarum), encontram-se nos poços 21 e 22, 
respetivamente. 

Uma elevada variedade de métodos moleculares de tipificação genómica têm sido utilizados 

para a identificação e/ou diferenciação de microrganismos, devido à simplicidade de execução que 

apresentam, rapidez na obtenção de resultados e pelo facto de poderem ser utilizados em qualquer 

organismo, independentemente da sua origem, complexidade ou sequência do genoma da espécie. 

Destes podem-se destacar a técnica RAPD-PCR (Random Amplification of Polymorphic DNA) e REP-

PCR (Repetitive Element), em que a primeira baseia-se na utilização de um único primer de sequência 

reduzida, e associado a baixas condições de restringência. Permite a amplificação de fragmentos de 

DNA distribuídos aleatoriamente pelo genoma, enquanto que REP-PCR recorre à utilização de 

primers dirigidos para sequências existentes e repetidas em diferentes regiões do cromossoma 

bacteriano. REP-PCR inclui, por exemplo, as sequências ERIC (Enterobacterial Repetitive Intergenic 

Consensus), M13 (derivada da sequência “core” do bacteriófago M13), REP (Repetitive Extragenic 

Palindrome) e (GTG)5. Apesar desta diversidade de técnicas, o princípio é o mesmo, a criação da 

“impressão digital” do microrganismo daí a designação genérica de PCR-fingerprinting. Permitem 

ainda a deteção de polimorfismos que irão ajudar na comparação de microrganismos 

filogeneticamente próximos. Nas técnicas de PCR-fingerprinting é utilizado um único primer que 
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pode hibridar em várias regiões do genoma, contrariamente às reações de PCR convencionais em 

que são utilizados dois primers específicos que flanqueiam uma região única a amplificar (Welsh e 

McClelland, 1990; Vos et al., 1995; Szczuka e Kaznowski, 2004; Švec et al., 2005 Pablos et al., 2011). 

Uma vez que para realização do presente estudo seria efetuado um elevado número de 

extrações de DNA, procurou avaliar-se qual o método mais rápido e barato sem afetar a qualidade 

das bandas densitométricas obtidas. Assim, compararam-se os perfis obtidos após PCR-fingerprinting 

realizado com extratos de DNA resultantes das três técnicas, Figura 3.5. Após a eletroforese, apesar 

das variações observadas na quantificação da concentração de DNA, os perfis obtidos são muito 

parecidos. Circundado com o retângulo preto é possível observar que os três fragmentos mais 

intensos para o isolado BFP1 encontram-se entre os 400 pb e os 700 pb e os dois para ATCC 11509 

entre os 500 pb e 600 pb, amplificados nas três metodologias testadas. Estes perfis de “fingerprint” 

obtidos traduzem a existência de um padrão de fragmentos caraterístico para os isolados de ATCC e 

BFP1 quando analisados com o primer M13. É igualmente possível observar algumas variações nos 

padrões obtidos com as três técnicas, contudo, estes não demonstraram ser suficientemente 

diferentes, quando analisadas com o programa Bionumerics, para que justificasse a utilização do kit 

ou chelex na extração dos ácidos nucleicos para tipificação dos isolados em estudo.  

 
Figura 3.5- Perfis dos isolados após PCR-fingerprinting com o primer M13 para os vários métodos de extração 
de DNA avaliados. M-Marcador; ATCC 11509: 1- kit, 2- chelex, 3- boiling; BFP1: 4- kit, 5- chelex, 6- boiling; 

A temperatura de hibridação utilizada na técnica de PCR-fingerprinting é suficientemente baixa 

de modo a permitir que o primer hibride com o DNA molde mesmo não existindo homologia total 

entre ambos. O número de cópias de cada sequência depende da eficiência com que o primer se liga 

a esta, isto porque o grau de homologia entre o primer e DNA alvo podem variar. Estas caraterísticas 

possibilitam a utilização desta técnica em qualquer DNA alvo, já que não existe necessidade de 
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conhecimento prévio do genoma em estudo. No entanto as baixas condições restringentes de PCR, 

provocadas pela pequena dimensão do primer e baixa temperatura de hibridação tornam estas 

técnicas muito sensíveis a fatores externos (e.g. pequenas oscilações de temperatura, variações na 

razão DNA/primers, refletindo-se numa baixa reprodutibilidade (Szczuka & Kaznowski, 2004). Assim, 

provavelmente terá sido uma, ou várias, das razões acima mencionadas que condicionou a obtenção 

de um baixo nível de reprodutibilidade no presente estudo (70%). 

A fim de alcançar um maior poder discriminante no presente trabalho utilizaram-se dois 

primers distintos para tipificação genómica dos isolados, (GTG)5 e M13. Após amplificação e 

separação dos produtos em gel de agarose (Figura 3.6) os perfis obtidos foram analisados no 

programa Bionumerics. 

 
Figura 3.6- Perfis de “PCR-fingerprinting” com os M13 e (GTG)5, obtidos para alguns dos isolados em estudo. 
M- marcador III; 1-BA1; 2-BA2; 3-BA3-; 4-BA4; 5-BA1; 6-BA2; 7-BA3; 8-BA4. 

A análise dos dendrogramas construídos com os primers em separado, demonstrou que a 

escolha de dois primers foi acertada, pois para uma linha de semelhança de 70% (nível de 

reprodutibilidade), formam-se cinco grupos utilizando o primer M13 e quatro com o (GTG)5. Da 

mesma forma quando é traçado uma linha com 80% de semelhança formam-se mais grupos 

utilizando o primer M13 (oito) do que com o primer (GTG)5 (cinco), estas variações demonstram que 

o primer M13 possui superior poder discriminante na tipificação intraespecífica de B. thermosphacta, 

quando comparado com o primer (GTG)5 e que a junção dos dois na construção do dendrogramas 

aumenta o poder discriminante da técnica. Estas conclusões vão de encontro ao obtido da 

comparação dos perfis dos isolados após eletroforese como se pode observar na Figura 3.6, visto que 

os perfis obtidos com (GTG)5 não permitem a diferenciação dos isolados, como se observa para o 

M13. Resultados idênticos foram também mencionados para bactérias do género Enterococcus em 
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estudos anteriores (Švec et al., 2005), em que não foram observadas diferenças qualitativas nos 

padrões de “impressões digitais” formados, apesar de terem sido registadas variações ocasionais na 

intensidade das bandas. Na literatura encontra-se também documentado o facto deste apresentar 

um poder discriminatório superior ao ITS-PCR (Internal Transcribed Spacer) quando utilizado na 

caraterização de isolados de B. thermosphacta obtidos a partir de vários alimentos despertando um 

certo interesse para a utilização do primer (GTG)5 na tipificação de isolados desta espécie (Xu et al., 

2010). 

Na Figura 3.7 encontra-se representado o dendrograma construído com a compilação dos 

perfis obtidos com a utilização dos dois primers [(GTG)5 e M13]. Para o nível de semelhança traçado 

(70%) observou-se a formação de três grupos (I, II e III), em que 80% (12/15) dos isolados 

confirmados como sendo B. thermospacta durante o isolamento e 60% (3/5) das estirpes utilizadas 

como referência encontram-se no grupo 1. Os restantes isolados se subdividiram em 2 grupos, sendo 

o grupo II constituído por apenas um isolado, proveniente da amostra de hambúrguer analisada.  

A análise do dendrograma global permitiu a seleção de uma estirpe de referência B. 

thermosphacta (ATCC 11509 do grupo I) e dois isolados de B. thermosphacta (BA3 do grupo II e BFP1 

do grupo III) como representantes da coleção em estudo (retângulos pretos). A escolha de B. 

thermosphacta ATCC 11509 como representante teve como base o facto de este ser uma estirpe de 

coleção, o que irá permitir a sua utilização como ponto de referência nos ensaios subsequentes. O 

isolado BA3 obtido a partir de hambúrger, foi escolhido como representante do grupo II por ser o 

único isolado que o constituía. No grupo III selecionou-se B. thermosphacta BFP1 isolado da 

farinheira, tendo-se excluído os isolados B. thermosphacta NZB1 e NZB2 provenientes da Nova 

Zelândia e B. thermosphacta BA4, os primeiros não foram selecionados porque um dos objetivos da 

realização deste trabalho prático é estudar o efeito das altas pressões isostáticas em isolados 

portugueses e a não seleção do isolado BA4 está relacionada com o facto de o único isolado que 

constitui o grupo II (BA3) ter a mesma origem que este, hambúrguer. Sendo assim selecionou-se B. 

thermosphacta BA3 em detrimento do BA4. 
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Figura 3.7- Dendrograma de semelhança genómica obtido a partir dos perfis de PCR-fingerprinting com os primers (GTG)5 e M13. Linha azul: nível de reprodutibilidade 
(70%). As relações de semelhanças foram calculadas usando o coeficiente de correlação de Pearson e os grupos formados através do método média aritmética não 
ponderada (UPGMA). 
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Após a seleção dos isolados representantes, a construção das suas respetivas curvas de 

crescimento demonstrou-se igualmente necessária para a realização dos ensaios de altas pressões, 

visto que a escolha dos tempos de incubação dependiam destas. 

Na construção das curvas de crescimento foram testados quatro condições diferentes, em que 

a variação das mesmas encontrava-se relacionada com a concentração de NaCl presente no meio, 

desta forma avaliou-se a capacidade destas crescerem em BHI líquido e em BHI líquido 

suplementado com diferentes concentrações de NaCl (2,0%; 4,0% e 6,0% de NaCl), pH ≈ 7. As curvas 

de crescimento obtidas encontram-se representadas nas Figuras 3.8 e 3.9. 

 
Figura 3.8- Curva de crescimento de B. thermosphacta ATCC 11509, BFP1 e BA3 em BHI líquido sem NaCl. 
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Figura 3.9- Curva de crescimento de B. thermosphacta ATCC 11509, BFP1 e BA3 em BHI líquido e BHI líquido 
suplementado com NaCl (2,0%; 4,0% e 6,0%). a) ATCC 11509; b) BFP1; c) BA3. 
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Da análise visual dos resultados obtidos no presente estudo, conclui-se que a taxa de 

duplicação varia entre os isolados (Figura 3.8) e para o mesmo isolado com o aumento da 

concentração de NaCl presente no meio (Figura 3.9 a, b e c).  

O isolado BA3 foi aquele que apresentou menor tempo de duplicação e a melhor adaptação 

aos meios suplementados, seguido pelo ATCC 11509 e por último o BFP1. 

As bactérias do género Brochothrix são caraterizadas como resistentes a concentrações 

elevadas de NaCl, sendo a espécie B. thermosphacta mais resistente do que B. campestris, pois 

consegue sobreviver dois dias em meios suplementados com 8,0% de NaCl, tais conhecimentos são 

importantes na diferenciação das duas espécies (Stackebrandt & Jones, 2006).  

Dados encontrados por Leroi e colaboradores demonstram que a concentração máxima de 

NaCl tolerada por algumas estirpes de B. thermosphacta é de 62 g/L (Leroi et al., 2012), apesar deste 

valor se encontrar abaixo do anteriormente descrito (80 g/L) reforça a capacidade de adaptação e 

sobrevivência das bactérias do género Brochothrix em meios suplementados com elevadas 

concentrações de NaCl e ajuda a explicar o facto de os isolados terem conseguido crescer no meio 

suplementado com 6,0% de NaCl. No entanto, através das curvas é possível constatar-se ainda que 

com o aumento da concentração de NaCl no meio as formas sigmoides caraterísticas das curvas de 

crescimento vão-se alterando, chegando mesmo a perder-se nos meios suplementados com 6,0% de 

NaCl, dando a entender que os isolados não conseguem manter-se durante muito tempo em fase 

estacionária, o que faz com que se observe uma diminuição brusca na concentração de células com 

um consequente aumento gradual das mesmas. Este comportamento foi observado nos dois isolados 

e na estirpe ATCC 11509, indicando que talvez este tipo de resposta seja caraterístico da espécie B. 

thermosphacta em meios com elevadas concentrações de NaCl, Figura 3.10. Sendo assim, é 

importante realçar o facto do isolado BA3 continuar a demonstrar uma resistência superior à estirpe 

ATCC 11509 e ao isolado BFP1 nas mesmas condições. E que apesar dos representantes de B. 

thermosphacta utilizados no presente trabalho conseguirem sobreviver a elevadas concentrações de 

sal, como foi anteriormente mencionado, a sua sobrevivência e taxa de crescimento ficam afetadas 

quando inoculados em meios com elevadas concentrações de NaCl. 
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Figura 3.10- Curva de crescimento de B. thermosphacta em BHI líquido suplementado com 6,0% de NaCl. 

Apesar dos resultados obtidos no presente estudo indicarem que a taxa de duplicação dos 

isolados de B. thermosphacta começa a ser afetada a concentrações relativamente baixas de NaCl 

(4,0%), alguns autores defendem no entanto a capacidade dos isolados do género Brochothrix 

conseguirem crescer em meios suplementados com 9,0% (p/v) de NaCl quando mantidos em 

condições ótimas de temperatura (25ºC) e pH (6,8), mas não em meio suplementados com 10% 

(Rattanasomboon et al., 2001). 

Na seleção dos tempos de incubação a serem utilizados nos ensaios de altas pressões 

utilizaram-se as curvas de crescimento dos isolados em BHI líquido isento de NaCl, uma vez que se 

pretendia minimizar a quantidade de fatores que pudessem influenciar o crescimento dos isolados 

em estudo. Assim, foram definidos dois pontos distintos de crescimento, meio da fase exponencial e 

início da fase estacionária, para os isolados e para a estirpe de referência, como se pode observar na 

Tabela 3.2. 

Tabela 3.2- Tempo de incubação para os diferentes isolados utilizados nos ensaios de API’s. 

  
ATCC BFP1 BA3 

Tempo de 
inoculação (h) 

Início da fase estacionária 7,5 6,0 5,5 

Meio da fase exponencial 4,5 3,5 3,0 
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3. 2- Altas pressões isostáticas (API’s) 

Os ensaios de alta pressão foram realizados em vaso de alta pressão de aço inoxidável, com 

capacidade máxima de 300 mL e circulação constante da água (JULABO Hc/ F18) na parte exterior do 

mesmo, o que garantiu uma variação de temperatura de termostatização inferior a 0,5ºC. O fluido de 

pressurização utilizado foi o óleo hidráulico (ENERPAC HF95Y) e a pressão desejada foi alcançada com 

uma bomba manual (ENERPAC, modelo P228), controlada por um manómetro (Budenberg Gauge Co 

limited). Em cada um dos ensaios de pressurização foram colocadas oito a doze amostras em 

simultâneo no vaso de alta pressão, parcialmente cheio de óleo hidráulico 

Previamente aos ensaios de alta pressão com as amostras a testar foram otimizados alguns 

fatores, tais como, a dimensão e resistência adequada dos sacos utilizados e a estanquicidade e 

esterilidade dos mesmos.  

Os sacos preparados tinham aproximadamente 10 cm de altura por 5 cm de largura. A 

estanquicidade foi testada colocando 10 mL de água com corante violeta de cristal nestes, de seguida 

foram selados e colocados em recipientes com água (Figura 3.11), de modo a avaliar-se a ocorrência 

de trocas de compostos entre os dois sistemas. 

 
Figura 3.11- Avaliação da estanquicidade dos sacos preparados. 

Os sacos foram igualmente expostos a 40 min de radiação ultravioleta na câmara de fluxo 

laminar (Telstar Technologies, BIO II Advance 4, Espanha), 20 min para cada um dos lados, com 

posterior colocação de 10 mL de BHI líquido, selagem e incubação a 25 ± 2ºC durante 24 ± 2 h, tal 

procedimento permitiu analisar a esterilidade. Após esta etapa, os sacos foram levados para a 

câmara de fluxo laminar e por espalhamento inoculou-se 100 µL do meio presente nestes em três 

placas de BHI agar diferentes. Estas por sua vez foram incubadas em condições de aerobiose (25 ± 

2ºC e 37 ± 2ºC) e microaerofilia (30 ± 2ºC), para verificar-se a possibilidade de crescimento de 

microrganismos indesejáveis. Os resultados obtidos mostraram-se todos satisfatórios, possibilitando 

a realização dos ensaios das altas pressões.  

O desfasamento observado entre os locais de preparação (Faculdade de Medicina Veterinária 

e processamento das amostras (Faculdade de Farmácia) teve de ser igualmente tido em conta, pois 
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era importante que as culturas mantivessem na fase de crescimento definido, ou o mais próximo 

possível desta. Assim, com o intuito de evitar ou retardar o crescimento das estirpes até serem 

pressurizadas na Faculdade de Farmácia, após a incubação a 25 ± 2ºC em BHI líquido as culturas 

foram centrifugadas novamente e suspendidas em igual volume de solução de ringer (10 mL). Pois, 

sendo o BHI um meio rico as estirpes continuariam a multiplicar-se e as fases de crescimento 

inicialmente estabelecidas não seriam cumpridas. Com a mesma finalidade as amostras foram 

sempre transportadas e mantidas em ambiente refrigerado (4 ± 2ºC). 

As combinações de tempo/pressão utilizados nos ensaios de indução de resistência foram 

definidos com base nos resultados obtidos nos ensaio preliminares realizados, sendo assim, foram 

testadas nove condições diferentes de tempo/pressão nos três representantes selecionados 

anteriormente através de tipificação genómica (ATCC 11509; BFP1 e BA3), para os dois pontos da 

curva de crescimento (meio da fase exponencial e início da estacionária). 

De seguida serão então apresentados e discutidos os resultados obtidos. Com base nestes 

concluiu-se que a viabilidade celular dos isolados de B. thermosphacta diminuiu com a aplicação de 

combinações mais adversas de tempo e pressão, como se pode ver nos resultados apresentados na 

Figura 3.12 a), b) e c), no entanto algumas variações nas respostas obtidas para os diferentes isolados 

podem ser também observados. Como o facto do isolado BA3 ser mais resistente à condição mais 

extrema testada (2200 atm; 16 min) do que a estirpe ATCC 11509 e o isolado BFP1.  
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Figura 3.12- Viabilidade celular das culturas de B. thermosphacta nos ensaios preliminares de API, na fase 
estacionária (Est.) e exponencial (Exp.), para as várias combinações de pressão e tempo testadas. a) ATCC 
11509; b) BFP1 e c) BA3. Média dos valores ± Desvio padrão (n > 3).*Diferenças significativas P-value < 0,05.  
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Deve-se realçar ainda que alterações significativas no número de células, independentemente 

do isolado, só começaram a ser observadas a partir da condição 5 (1350 atm, 16 min, 20ºC), indo 

estes de encontro aos resultados obtidos na análise estatística efetuada. Pois, com base nestes 

concluiu-se que, não existe diferenças significativas entre o controlo e os resultados obtidos nas 

condições 1, 2, 3 e 4, observando-se no entanto, uma diferença significativa entre estes e os 

resultados das condições 5 e 6. Sendo estes também diferentes dos resultados obtidos na condição 7 

e por conseguinte dos da condição 8 e 9 para o isolado BFP1 e para a estirpe ATCC 11509 (Tabela 

3.3). Estes resultados ajudam ainda a explicar o aumento do período de incubação necessário para 

observar crescimento, bem como a formação de colónias de menores dimensões, que se verificou 

nas células pressurizadas com o aumento da adversidade das condições testadas. Algumas variações 

foram observadas no isolado BA3 comparativamente ao BFP1 e ATCC 11509, dado que, não se 

observou diferenças significativas entre a condição 8 e as condições 5 e 6 e entre a condição 7 e as 

condições 1,2,3 e 4. 

Tabela 3.3- Combinações de tempo e pressão testados nos ensaios preliminares de API’s e respetivos efeitos 
no número de células dos isolados (BFP1 e BA3) e da estirpe de referência (ATCC 11509). 

Condições testadas ATCC BFP1 BA3 

(Tempo; Pressão) Log ufc/mL 
Desvio 
Padrão 

Log ufc/mL 
Desvio 
Padrão 

Log ufc/mL 
Desvio 
Padrão 

c (0 min; 0 atm) 8,5757a 0,0294 8,3059a 0,0407 7,8981a 0,1062 

c1 (16 min; 500 atm) 8,6367a 0,0624 8,3508a 0,0864 7,7983a 0,2253 

c2 (9 min; 925 atm) 8,5878a 0,0721 8,4156a 0,0998 7,8900a 0,2253 

c3 (23 min;925 atm) 8,5675a 0,0624 8,2192a 0,0864 8,0800a 0,2253 

c4 (2min; 1350 atm) 7,9783a 0,0624 8,5417a 0,0864 7,9783a 0,2253 

c5 (16 min; 1350 atm) 8,0642b 0,0624 7,4025b 0,0864 6,1367b 0,2253 

c6 (30 min; 1350) 8,2467b 0,0624 7,4042b 0,0864 6,3678b 0,2601 

c7 (9 min; 1775 atm) 7,6217c 0,0624 6,6800c 0,0864 7,6233a 0,2253 

c8 (23 min; 1775) 6,1917d 0,0624 5,4550d 0,0864 5,8525b,c 0,2253 

c9 (16 min; 2200 atm) 1,0000
e
 0,0624 1,0000

e
 0,0864 4,8800

c 
0,2253 

Nota: Média dos valores ± Desvio padrão (n > 3). Letras diferentes na mesma coluna representam diferenças significativas 
P-value < 0,05. 

Observou-se uma redução para níveis inferiores aos limites de deteção (1 log ucf/mL) para 

ATCC 11509 e BFP1, e uma redução de aproximadamente 2 log na fase estacionária e 4 log na fase 

exponencial para BA3 quando submetidos à pressão de 202 MPa durante 16 min. As mesmas 

condições foram avaliadas por outros autores (Martins, 2013) na tripa natural de suíno em que o B. 

thermosphacta não apresentou variações significativas, apesar da concentração celular (2,52 ± 0,83 

log ufc/g) ser inferior à testada no presente estudo (8,62 ± 0,11 log ufc/mL). No entanto, há que ter 

em conta que a capacidade das bactérias sobreviverem a altas pressões, além de depender das 

caraterísticas intrínsecas do microrganismo, está igualmente relacionada com o meio em que este se 
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encontra (Omer et al., 2010; Bover-Cid et al., 2011). Hugas e colaboradores (2002) avaliaram a 

capacidade de vários microrganismos conseguirem sobreviver a condições de altas pressões em dois 

meios diferentes, tampão fosfato e presunto, tendo concluído que os isolados mantidos em tampão 

fosfato eram muito mais afetados pelas altas pressões, o que nos faz prever que talvez o mesmo 

tenha acontecido com os representantes de B. thermosphacta utilizados no presente estudo. Visto 

que, as culturas foram suspensas em solução de ringer para os ensaios de pressão, meio sem 

qualquer capacidade nutritiva. 

Comparando os resultados obtidos para as duas fases da curva de crescimento, a análise 

efetuada permitiu concluir que existe diferença significativa entre as culturas em fase estacionária e 

exponencial para ATCC 11509 e BFP1, sendo que as culturas em fase estacionária se mostraram mais 

resistentes à pressão (Tabela 3.4). 

Tabela 3.4- Análises estatística relativa à viabilidade celular dos três isolados em estudo. 

 
Viabilidade celular 

(Log ufc/mL) 
Desvio padrão 

ATCC 11509 fase estacionária (A1) 7,4793a 0,0188 

ATCC 11509 fase exponencial (A2) 7,3276b 0,0268 

BFP1 fase estacionária (B1) 7,1412c 0,0141 

BFP1 fase exponencial (B2) 6,806e 0,0277 

BA3 fase estacionária (C1) 7,1472bcd 0,1216 

BA3 fase exponencial (C2) 6,9842d 0,0120 

Nota: Média dos valores ± Desvio padrão (n > 3). Letras diferentes representam diferenças significativas P-value < 0,05. 

Os valores encontrados poderão estar relacionados com o facto de os microrganismos na fase 

exponencial sofrerem divisão celular entre outros processos, o que faz com que a tolerância das 

células ao stress seja menor. Por outro lado, as células na fase estacionária apresentam estruturas 

celulares completas e estão protegidos pelas membranas celulares, o que faz com que possam 

resistir melhor a condições mais adversas. A pressão atua de forma semelhante ao arrefecimento 

pois, comprime as cadeias dos ácidos gordos dos fosfolípidos. A perda da integridade da membrana 

ocorre geralmente a baixas pressões, entre 1 e 2 kbar, para as células em crescimento exponencial, 

uma vez que são mais sensíveis (Follonier et al., 2012). A síntese de proteínas que protegem as 

células contra determinadas condições adversas, tais como, concentrações elevadas de sal, 

temperaturas elevadas e stress oxidativo, foi também tido em conta para explicar a resistências 

destas células (Huang et al., 2014). Por outro lado, no isolado BA3 não se observaram diferenças 

significativas entre as fases de crescimento, e entre a fase estacionária (C1) deste e a fase 

exponencial da estirpe ATCC 11509 (A2) e a fase estacionária do BFP1 (B1), como se pode ver na 

Tabela 3.4. Estas conclusões permitiram a escolhas dos isolados ATCC e BFP1 para serem utilizados 
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no ensaio de indução de resistência, excluindo BA3 (apesar deste isolado apresentar uma resistência 

superior as restantes culturas quando submetidas à pressão de 2200 atm durante 16 min, condição 

letal para ATCC 11509 e BFP1). 

Da comparação dos resultados obtidos no presente estudo com outros anteriormente 

referenciados (Martins, 2013) conclui-se que embora o B. thermosphacta tenha apresentado no geral 

uma resistência superior à alta pressão quando comparado com Pseudomonas spp., o seu 

crescimento começou a ser afetado a partir dos 1350 atm e é totalmente eliminado a 2600 atm/6,5 

min; mantendo-se as bactérias lácticas e Staphylococcus coagulase negativos até 3947,69 atm. Estes 

resultados são base importante para a aplicação posterior das altas pressões como tecnologia 

alternativa no processamento dos produtos fermentados, pois demonstram que é possível 

estabelecer uma margem útil para a eliminação dos microrganismos deteriorativos (1973,85 atm) 

presentes, sem afetar no entanto o microbiota envolvido na fermentação do produto (Martins, 

2013). 

De seguida, para definir as condições a utilizar nos ensaios de indução de resistência, recorreu-

se à análise dos resultados obtidos nos ensaios preliminares com a metodologia de superfície de 

resposta (RSM), Figura 3.13. 

 

Figura 3.13 – Representação gráfica (RSM) dos efeitos conjuntos da pressão (P) e tempo (t) nos valores de 
viabilidade celular (log ufc/mL) para ATCC e BFP1, nas fases de crescimento estacionário (est) e exponencial 
(exp). 
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A combinação de pressão e tempo escolhida foi 1750 atm durante 30 min, pois demonstrou a 

capacidade de induzir uma redução de pelo menos 50% na concentração celular (log ufc/mL) dos 

respresentantes (ATCC 11509 e BFP1) e das fases de crescimento (estacionária e exponencial) 

utilizados no presente trabalho. 

Como já foi anteriormente justificado, na realização dos ensaios de indução de resistência a 

altas pressões foi selecionada a estirpe de ATCC 11509 e o isolado BFP1, obtido a partir de um 

produto cárneo fermentado português, mantendo-se em análise os dois pontos da curva de 

crescimento testados nos ensaios preliminares. Os isolados em estudo foram submetidas a 13 ciclos 

sub-letais e sequenciais de pressões, encontrando-se representados na Figura 3.14 os valores de 

viabilidade celular (log ufc/mL) obtidos ao longo dos ciclos. 

 

 
Figura 3.14- Evolução da viabilidade celular ao longo dos ciclos de ensaio de API’s (1750 atm durante 30 min).                
a) Brochothrix thermosphacta ATCC 11509; b) B. thermosphacta BFP1. A1- ATCC 11509 fase estacionária;      
A2- ATCC 11509 fase exponencial; B1- BFP1 fase estacionária; B2- BFP1 fase exponencial. * Condições mais 
adversas (2200 atm, 16 min). Cont- Controlo; Réplicas- Células presurizadas. 
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Com base na análise efetuada aos resultados observou-se uma redução de aproximadamente 

35% (2,95 log ufc/mL) e 22% (1,79 log ufc/mL) na taxa de sobrevivência no primeiro dia para a estirpe 

ATCC 11509 nas fases estacionárias e exponencial, respetivamente, quando comparados com os 

controlos (não sujeitos a pressão). No isolado BFP1 a redução foi de 30% (2,48 log ufc/mL) na fase 

estacionária e 47% (3,36 log ufc/mL) na fase exponencial. Esta redução significativa na viabilidade 

celular poderá estar relacionado com a falta de estruturas celulares que lhe permitissem adaptar-se a 

condições extremas, tendo-se registado no entanto com o decorrer do ensaio um aumento na taxa 

de sobrevivência, tendo atingido no último dia de ensaio valores de 92 a 95%, apesar das condições 

aplicadas neste dia serem mais adversas (2200 atm, 16 min). O que poderá sugerir a seleção de 

células resistentes às condições aplicadas e o desenvolvimento de um fenótipo estável, em vez de 

alterações celulares de curta duração (Karatzas & Bennik, 2002). Contudo, o aumento na taxa de 

sobrevivência nem sempre foi linear, pois em algumas situações observaram-se diminuições, tendo 

sido ténues em alguns casos (ATCC 11509 fase estacionária dia 8; BFP1 fase estacionária dia 24) ou 

mais acentuados noutros (ATCC 11509 fase exponencial dia 13; BFP1 fase exponencial dia 8). 

Recuperação parcial e transitória da sensibilidade nos ciclos intermédios e um novo ganho de 

resistência nos ciclos finais também foram descritos por Reis (2011) quando avaliou resistência à 

inativação por alta pressão em Salmonella typhimurium. No presente estudo uma maior estabilidade 

no crescimento celular só foi conseguida a partir do dia 20. Contudo, a aplicação de análise 

estatística aos resultados por nós obtidos demonstrou a existência de algumas variações nos últimos 

ciclos de pressão, Tabela 3.5.  

Tabela 3.5- Evolução da viabilidade celular ao longo dos ciclos de API’s (1750 atm durante 30 min), da estirpe 
ATCC 11509 e do isolado BFP1, nas duas fases de crescimeto. 

 ATCC BFP1 

Tempo 
(dias) 

Fase exponencial Fase estacionária Fase exponencial Fase estacionária 

ufc/mL 
Desvio 
Padrão 

ufc/mL 
Desvio 
Padrão 

ufc/mL 
Desvio 
Padrão 

ufc/mL 
Desvio 
Padrão 

d1 6,4173
g,h

 0,0394 5,7137
f
 0,0375 4,0660

i
 0,0936 5,8176

g
 0,1040 

d3 6,2643h 0,0338 7,2814d,e 0,0513 5,5820h 0,0857 6,8016f 0,0351 
d6 7,5200e 0,0237 7,4314d 0,0435 6,7089g 0,0498 7,1449e 0,0671 
d8 7,1042

f
 0,0313 7,1433

e
 0,0378 5,5869

h
 0,2640 7,0589

e
 0,0631 

d10 8,0164
d 

0,0457 7,7189
c
 0,0425 7,4035

e,f
 0,1510 7,9942

c
 0,0641 

d13 6,6337
g
 0,08911 8,1441

a,b
 0,1146 7,2290

f
 0,0612 7,4805

d
 0,0640 

d15 7,1064
f
 0,1030 8,042

b
 0,0797 7,9147

d,e
 0,0616 8,3964

b
 0,0443 

d17 8,2051
c
 0,0325 8,4358

a
 0,0325 8,2923

b,c
 0,0482 8,4014

b
 0,0643 

d20 8,5861
a,b

 0,0806 8,5302
a,b

 0,1240 8,7647
a
 0,0687 8,7515

a
 0,0628 

d22 8,5537
a
 0,02356 8,4426

a
 0,0319 8,4472

b
 0,0579 8,4178

b
 0,0310 

d24 8,2862c 0,0167 8,3921a 0,0216 8,1823c 0,0467 8,2636b,c 0,0515 
d27 8,5900a,b,c 0,1188 8,5685a 0,0830 8,1490c,d 0,0500 8,6944a 0,0358 

d29* 8,3534b,c 0,0328 8,5154a,b 0,1450 8,1889b,c,d 0,0621 8,5656a,b 0,0948 
Nota: Média dos valores ± Desvio padrão (n > 3). Letras diferentes na mesma coluna representam diferenças significativas 
P-value < 0,05. * Condições mais adversas (2200 atm, 16 min).
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Os valores mais altos foram registados no dia 27 na estirpe ATCC 11509 nas duas fases de 

crescimento e no dia 20 no isolado BFP1. Em relação aos valores mais baixos, grande parte foi 

ocorreu no dia 1, com exceção na estirpe ATCC 11509 na fase exponencial, pois o dia 3 apresentou 

valores ligeiramente inferiores ao do dia 1. 

A tendência para uma redução mais acentuada nos primeiros ciclos de alta pressão com 

posterior estabilização da viabilidade celular a partir do dia 20 (ciclo 8) pode também ser observada 

nos valores de redução logarítmica calculados para cada um dos isolados, Figura 3.15. 

 
Figura 3.15- Redução logarítmica da viabilidade celular (log ufc/mL) ao longo dos ciclos de API’s (1750 atm 
durante 30 min). A1- ATCC 11509 fase estacionária; A2- ATCC 11509 fase exponencial; B1- BFP1 fase 
estacionária; B2- BFP1 fase exponencial.* Condições mais adversas (2200 atm, 16 min). 

Em 1997, Hauben e colaboradores avaliaram a capacidade de estirpes de E. coli adquirem 

resistências a altas pressões, tendo selecionado 3 mutantes piezotolerantes. As estirpes foram 

submetidas a ciclos sucessivos de pressão com aumentos graduais até aos 450 MPa. Após cada 

tratamento as células sobreviventes foram novamente inoculadas e incubadas à temperatura 

adequada. Os isolados obtidos apresentaram uma capacidade de sobrevivência de 85% a 220 MPa e 

de 1,5% a 800 MPa quando comparados aos 15% e 2 × 10-8% a 200 Mpa e 700 MPa, respetivamente, 

da estirpe selvagem (Hauben et al., 1997). Os resultados descritos anteriormente são similares aos 

encontrados no presente trabalho e confirmam a capacidade de os microrganismos adquirirem 

resistência às altas pressões isostáticas e ainda a possibilidade de o seu potencial de sobrevivência 

aumentar ao longo do tempo. Os autores concluíram ainda que a tolerância observada nos mutantes 

estaria provavelmente relacionada com a acumulação de várias mutações (Hauben et al., 1997). 

Os resultados obtidos são também semelhantes aos referenciados por Malone e 

colaboradores, utilizando pressões sub-letais para isolados de E. coli, pois para a estirpe O157:H7 EC-

88 (resistente à pressão) obtiveram uma redução de apenas 0,6 log ufc/ mL comparativamente a 

uma redução de 3,4 log ufc/ mL calculados para o controlo (Malone et al., 2005). 
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Outro microrganismo que tem sido igualmente utilizado nos estudos de alta pressão é a L. 

monocytogenes, sendo os resultados documentados na literatura semelhantes aos encontrados com 

os isolados de B. thermosphacta ao longo deste trabalho. Karatzas e Bennik (2002) submeteram 

isolados de L. monocytogenes resistentes a ciclos de 250 e 300 MPa após 30 e 70 gerações de 

crescimento em meios livres de pressão e observaram uma redução de 1,2 e 1,6 log ufc/mL na 

viabilidade celular, respetivamente, independentemente do número de gerações e uma redução de 

3,4 e 4,4 log ufc/mL nos controlos, o que é indicativo da existência de um fenótipo de resistência 

estável (Karatzas & Bennik, 2002). Estes valores ajudam a explicar os resultados obtidos com o 

cálculo da redução celular, pois observou-se que a redução celular no final dos ensaios de indução de 

resistência é bastante inferior ao inicial, demostrando uma maior resistência dos isolados às altas 

pressões no final dos ciclos aplicados (Figura 3.16). 

 
Figura 3.16- Redução logarítmica da viabilidade celular (log ufc/mL) no início e no final do ensaio de indução de 
resistência (2200 atm; 16 min). A1- ATCC 11509 fase estacionária; A2- ATCC 11509 fase exponencial; B1- BFP1 
fase estacionária; B2- BFP1 fase exponencial. * Redução da viabilidade celular para valores limites ao limite de 
deteção (< 1, 0 log ufc/mL). 

Relativamente às fases de crescimentos testados no ensaio de altas pressões os resultados 

encontrados vão de encontro aos já mencionados nos ensaios preliminares, em que a fase 

estacionária apresentou valores de viabilidade celular superiores aos obtidos para as células em fase 

exponencial. Tendo a estirpe ATCC 11509 apresentado uma resistência superior a BFP1 nas duas 

situações, Tabela 3.6. 

Tabela 3.6- Evolução da viabilidade celular ao longo do ensaio de API de acordo com o isolado e fase de 
crescimento. 

Fase de crescimento ufc/mL Desvio Padrão 

A1 8,1163
a 

0,0098 
B1 8,0544

b 
0,0109 

A2 7,9203c 0,0105 
B2 7,6792d 0,0086 

Nota: Média dos valores ± Desvio padrão (n > 3). Letras diferentes representam diferenças significativas P-value < 0,05. 
A1- ATCC 11509 fase estacionária; A2- ATCC 11509 fase exponencial; B1- BFP1 fase estacionária; B2- BFP1 fase exponencial. 
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Os microrganismos são inativados quando expostos a fatores que alteram substancialmente a 

sua estrutura celular (rotura do DNA ou membrana celular) ou as suas funções fisiológicas (inativação 

de enzimas-chaves ou perda da seletividade da membrana celular) (Lado & Yousef, 2002), contudo, 

quando os microrganismos são submetidos a condições de stress sub-letais, sistemas celulares de 

reparação podem ser induzidos e respostas adaptativas ou de proteção podem surgir (Huang et al., 

2014). O conhecimento destes mecanismos tem demonstrado ser um dos processos chaves para a 

conceção de tratamentos seguros, precisos e viáveis no processamento dos alimentos. Sendo assim, 

ao mesmo tempo que se determinou a viabilidade celular dos isolados ao longo dos 13 ciclos de 

pressão, alíquotas das culturas eram armazenados, com o intuito de avaliar o efeito das altas 

pressões nos ácidos nucleicos e proteínas totais das células bacterianas em análise.  

A tipificação genómica das culturas correspondentes aos vários ciclos de inativação teve ainda 

em conta o facto de as populações bacterianas poderem apresentar algum grau de variabilidade 

genómica (Reis, 2007), o que condicionaria a que o aumento da resistência estivesse relacionado 

com a seleção de genótipos pouco representados na população inicial mas cuja frequência seria 

aumentada pela pressão seletiva. Traduzindo-se então numa seleção das estirpes mais resistentes e 

não numa adaptação do Brochothrix spp. ao meio. 

Para a análise do efeito da pressão nos ácidos nucleicos utilizou-se o método de PCR-

fingerprinting e os extratos proteicos totais foram analisados após separação por eletroforese em gel 

de poliacrilamida (PAGE), um método rápido e sensível para análise de proteínas (Eribe e Olsen, 

2002; Sánchez et al., 2003). Estudos realizados têm demonstrado existir uma boa correlação entra os 

padrões obtidos por SDS-PAGE e os obtidos com o DNA genómico na comparação de diferentes 

géneros bacterianos. A “impressão digital” dos microrganismos criado pelo SDS-PAGE permite 

revelar ainda evidências fenotípicas e diferenças entre estirpes da mesma espécie, o que torna esta 

técnica útil na identificação de espécies e no estudo de bactérias ao nível intraespecífico (Eribe e 

Olsen, 2002; Sánchez et al., 2003; Gumber et al., 2007). 

A não utilização de “native” PAGE (condições não desnaturantes para análise de complexos 

proteicos intactos) no presente estudo deve-se ao facto da separação das proteínas nesta depender 

tanto do tamanho como da carga, o que complica a correta determinação das proteínas presentes 

quando se trata de uma mistura complexa (Zheng et al., 2007) e aos custos associados a esta técnica. 

No entanto, a principal razão para a escolha da metodologia a aplicar deveu-se ao facto de a 

realização do presente estudo ter como foco principal a análise das alterações no número e 

diversidade das proteínas presentes no extrato total ao longo dos ciclos de API; uma vez que as 

pressões sub-letais aplicadas de forma sequencial poderiam induzir a expressão de proteínas 

importantes para a resistência de B. thermosphacta.  
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São várias as metodologias aplicadas na lise celular durante a preparação de extratos proteicos 

totais, podendo-se destacar o tratamento ultrassónicos (sonicação), com lisozima ou com SDS 

(sulfato dodecil de sódio) (Walker, 1986; Dijkshoorn, 2001; Gumber et al., 2007). Desta forma, a 

eficácia das etapas finais de extração de proteínas tiveram que ser ajustadas; para tal comparou-se o 

padrão de bandas obtidas quando utilizado o tampão com SDS com as obtidas após aplicação de 

ciclos curtos de sonicação nas células bacterianas. Ambas as técnicas apresentaram resultados 

satisfatórios, contudo, escolheu-se a extração por sonicação pelo facto de os perfis proteicos obtidos 

serem mais percetíveis e “limpos de ruído de fundo”, como se pode observar na Figura 3.17.  

 
Figura 3.17- Otimização da técnica de extração de proteínas totais. 1- BA3 650; 2-BA3 500; 3-BA3 500; 4-BA3 
150; 5-BFP1 650; 6-BFP1 500; 7-BFP1 250; 8-BFP1 150; 9-ATCC 650; 10-ATCC 500; 11-ATCC 250; 12-ATCC 250; 
Controlos: 13- QA40; 14- LAIEO; 15-BA3 650; 16-BA3 500; 17-BA3 500; 18-BA3 150; 19-BFP1 650; 20-BFP1 500; 
21-BFP1 250; 22-BFP1 150; 23-ATCC 650; 24-ATCC 500; 25-ATCC 250; 26-ATCC 250. * Os números 150, 250, 500 e 
650 são referentes aos volumes de tampão de tratamento ou água ultrapura utilizados na extração. 

Os perfis de proteínas analisados eram homogéneos, não tendo sido observados diferenças 

relevantes relativamente à localização e intensidade das várias bandas. A quantidade de tampão de 

tratamento e água ultrapura a ser utilizado também foi testada, sem terem sido registados no 

entanto efeitos que pudessem ser detetados visualmente nos extratos, sendo assim, para extração 

de proteínas optou-se pelo método de sonicação após solubilização dos pellets bacterianos em 200 

µL de água ultrapura. 

Com o intuito de facilitar e permitir uma melhor análise e comparação dos perfis proteicos e 

de ácidos nucleicos optou-se por uma abordagem fragmentada, em que os resultados obtidos foram 

alinhados em separado, com base nos isolados e nas fases de crescimento (exponencial e 

estacionária). A falta de algumas amostras nas figuras, principalmente no que se refere à estirpe 
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ATCC 11509, deve-se ao facto de não se ter conseguido efetuar a amplificação por PCR, apesar das 

várias tentativas realizadas, o que pode estar relacionada com a degradação dos ácidos nucleicos, 

causada pela conservação das amostras a temperaturas muito baixas sem qualquer composto 

protetor (e.g, glicerol). 

Primeiramente serão apresentados e analisados os resultados referentes à estirpe ATCC 

11509, Figura 3.18.  

Em primeiro lugar observa-se que os perfis resultantes da amplificação por PCR com o primer 

(GTG)5 obtidos para as células pressurizadas em fase exponencial são muito semelhantes ao longo do 

ensaio, sem se observarem grandes diferenças entre estes e o controlo (retângulo verde) [(Figura 

3.19a)]. Resultados similares foram observados para as células em fase estacionária [(Figura 3.19b)].  

Ainda referente ao PCR-fingerprinting, mas em relação ao primer M13, observou-se o aparecimento 

de uma nova banda, próxima dos 2000 pb (retângulo azul), nas duas fases de crescimento, contudo, 

enquanto que na fase estacionária estas desapareceram no dia 10 e só voltaram a reaparecer no dia 

29, na fase exponencial mantiveram-se quase constantes ao longo do ensaio, com exceção dos dias 

24 e 29 onde não são observadas. A banda de maior intensidade encontra-se na faixa entre os 400 e 

600 pb e manteve-se intensa nas duas fases de crescimento. Bandas de menor intensidade que se 

encontravam próximas desta no controlo não foram amplificadas após os primeiros ciclos de 

pressão, contudo voltaram a reaparecer a partir do dia 15 na fase estacionária e no dia 8 na fase 

exponencial (retângulo preto), mantendo-se ao longo do ensaio. As bandas próximas dos 100 pb 

tornaram-se também mais intensas nas duas fases de crescimento.  

Em relação aos perfis obtidos por SDS-PAGE constatou-se que as bandas de aproximadamente 

160 kDa e as de 10 kDa tornaram-se mais intensas ao longo do ensaio de altas pressões e as que se 

encontravam na faixa dos 50 kDa e 90 kDa passaram a apresentar menores quantidades apesar de 

serem igualmente intensas, sem se registarem diferenças visíveis entre os dois pontos da curva de 

crescimento. 

Essas alterações no DNA e/ou proteínas ajudam a explicar a aquisição de resistência observada 

nos isolados, quando conjugadas com os valores obtidos para a taxa de redução celular no início e no 

final do ensaio das altas pressões. E fornecem ainda evidências de que talvez a resistência tenha sido 

adquirida e não esteja relacionada com a seleção dos isolados mais resistentes que pudessem estar 

presentes, visto que foram registadas algumas alterações na estrutura celular (ácidos nucleicos e 

proteínas totais).   
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Figura 3.18- Perfis de “PCR-fingerprinting” e SDS-PAGE da estirpe B. thermosphacta ATCC 11509 ao longo do 
ensaio de altas pressões. a) fase exponencial; b) fase estacionária. 

Conclusões obtidas para o isolado BFP1 (Figura 3.19) através da análise dos perfis de PCR-

fingerprinting com o primer (GTG)5 e SDS-PAGE foram semelhantes às enunciadas para a estirpe 

ATCC 11509. As diferenças encontram-se relacionadas com os perfis obtidos com o primer M13, em 

que a banda que aparece próximo dos 2000 pb, no ATCC 11509 é observada logo no primeiro dia de 

ensaio e mantêm-se durante grande parte do ensaio e no BFP1 aparece só no dia 6 e desaparece 

logo no dia 13 para as duas fases de crescimento. Outra diferença observada tem a ver com o facto 

de as bandas na faixa entre os 400 pb e 600 pb não terem sofrido alterações ao longo do ensaio. 
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Figura 3.19- Perfis de “PCR-fingerprinting” e SDS-PAGE do isolado B. thermosphacta BFP1 ao longo do ensaio 
de altas pressões. a) fase exponencial; b) fase estacionária. 

Uma vez que não é possível apresentar todos os resultados obtidos, devido ao elevado 

número de géis realizados e analisados, na Figura 3.20 a título de exemplo serão apresentados 

apenas os perfis referentes ao início e final do ensaio das altas pressões. 
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Figura 3.20- Comparação dos perfis de PCR-fingerpinting com o primer M13 (a) e de SDS-PAGE (b), das estirpes 
iniciais e os isolados submetidos a altas pressões. M- Marcador [(a) Marcador III; (b) BenchMarkTM Protein 
Ladder] 1-ATCC 11509; 2-BFP1; 3-ATCC 11509 estacionária; 4-ATCC 11509 exponencial; 5-BFP1 estacionária;    
6-BPF1 exponencial.  

As alterações observadas e apontadas anteriormente na estrutura das proteínas poderão estar 

relacionadas com a indução de proteínas de choque térmico, pois na literatura encontra-se 

documenta a existência de um certo paralelismo entre o aumento da resistência à pressão por parte 

das estirpes e a expressão destas nas células pressurizadas (Hauben et al., 1997).  

A síntese das proteínas e a estrutura dupla de DNA nos microrganismos começam a ser 

afetadas a partir do 50 MPa e 1000 Mpa, respetivamente (Huang et al., 2014). Esta maior 

estabilidade dos ácidos nucleicos quando submetidos a alta pressão (Follonier et al., 2012) ajuda a 

explicar o facto das estruturas proteicas terem sofrido uma maior alteração no decorrer do ensaio de 

alta pressão isostática. 

A realização do presente trabalho permitiu então concluir que é possível o desenvolvimento 

de resistência à pressurização nas células de B. thermosphacta, quando estas são expostas a ciclos 

sucessivos e sub-letais de pressão, com alterações notáveis na evolução da viabilidade celular ao 

longo do ensaio, bem como alguns efeitos nos ácidos nucleicos e proteínas totais, que de algum 

modo terão tornado possível a adaptação destas às condições testadas. Contudo, trabalhos 

experimentais mais específicos terão de ser realizados para que seja possível esclarecer qual (quais) 

o (s) mecanismo (s) de adaptação. 

A estabilidade da resistência adquirida pelos representantes no ensaio das altas pressões foi 

também avaliada através da comparação das curvas de crescimento dos controlos (células não 

sujeitas a pressão) e das células após realização dos ciclos de pressurização. Desta forma, o meio 

utilizado foi o BHI líquido sem a suplementação de NaCl, pois este seria outro fator a ter-se em conta 



 

62 

 

na análise dos resultados e dificultaria o conhecimento do real efeito das altas pressões nas células. 

Foram definidos ainda dois pontos distintos de crescimento, meio da fase exponencial e início da fase 

estacionária, para cada um dos representantes, as mesmas utilizadas no ensaio das altas pressões. O 

procedimento seguido não sofreu qualquer alteração relativamente às curvas iniciais. 

A mesma diferença observada entre a estirpe ATCC 11509 e o isolado BFP1 nas curvas iniciais 

são também evidentes na Figura 3.21, a taxa de duplicação dos primeiros é superior aos de BFP1. As 

células resistentes a altas pressões não apresentaram grandes diferenças relativamente aos 

controlos na taxa de duplicação, o que poderá significar que as alterações mencionadas nos ácidos 

nucleicos e proteínas totais como consequência da pressurização, não afetam de forma direta a taxa 

de duplicação destas, ou talvez os efeitos causados tenham sido demasiado ténues para serem 

observados sem a modelagem das curvas de crescimento. A utilização de modelos matemáticos no 

ajuste das curvas não foi possível, devido à falta de tempo e a alguns contratempos na prática 

experimental que impossibilitaram a realização de novos ensaios. 

 
Figura 3.21- Curva de crescimento da estirpe B. thermosphacta em BHI líquido ATCC 11509 e BFP1 após o 
ensaio das API’s. A1- ATCC 11509 fase estacionária; A2- ATCC 11509 fase exponencial; B1- BFP1 fase 
estacionária; B2- BFP1 fase exponencial. 

Na literatura encontram-se descritas (Vanlint et al., 2012) observações semelhantes para E. 

coli quanto à reduzida diferença existente entre as curvas de crescimento das estirpes resistentes e 

dos controlos. Os mesmos autores concluíram ainda que a resistência desenvolvida pelas células não 

é uma caraterística que se perde facilmente quando as células crescem em meios em que as 
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condições de pressão não são exercidas como força seletiva, pois observaram após 80 gerações sem 

qualquer pressão que as células mantinham uma taxa de sobrevivência à pressão significativamente 

superior aos controlos. 

No entanto, evidências contrárias às encontradas no presente estudo foram igualmente 

referenciadas por Karatzas e Bennik (2002) em L. monocytogenes, estes autores concluíram que os 

controlos apresentavam uma taxa de duplicação superior à dos piezotolerantes, independentemente 

da temperatura utilizada (8, 22 e 30ºC) na incubação. Os exames microscópicos demonstraram ainda 

o alongamento das células resistentes e perda de mobilidade, estando esta relacionada com a 

ausência de flagelos. 

Apesar das espécies E. coli e L. monocytogenes estarem devidamente estudadas como sendo 

capazes de desenvolver resistências às altas pressões, as diferenças nos resultados documentados 

também mostram a existência de uma significativa variação intra e inter- específica, indicativo da 

existência de diferentes mecanismos de respostas por parte dos microrganismos (Malone et al., 

2006). Tendo em conta os resultados obtidos no presente trabalho conclui-se que avaliações mais 

pormenorizadas e direcionadas das alterações morfológicas que ocorrem nas células devem ser 

efetuadas antes que se possa afirmar que as altas pressões afetam significativamente ou não o 

crescimento das células de B. thermosphacta resistentes à alta pressão. A eletroforese em gel de 

campo pulsado (PFGE), análise das caraterísticas das colónias em microscópios eletrónicos de 

varredura (SEM) e de transmissão (TEM) (Furukawa et al., 2003; Moussa et al., 2007; Yang et al., 

2012), avaliação da integridade da membrana celular e expressão de proteínas através de 

promotores de florescência (Pagán & Mackey, 2000; Aertsen et al., 2004) podem ser aplicados com 

excelentes resultados descritos na literatura. 
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4- Considerações finais e perspetivas futuras 

A realização do presente trabalho subdividiu-se em três pontos chaves, sendo o primeiro 

destes, isolar e identificar isolados de Brochothrix termosphacta de enchidos tradicionais 

portugueses e outros derivados cárneos. Para tal, utilizou-se o meio de cultura diferencial STAA agar 

acoplado à realização de PCR espécie-específico, com a confirmação de 15 dos isolados (93,75%) 

selecionados inicialmente (16) como presumíveis Brochothrix sp. 

De seguida a diversidade genómica dos isolados foi avaliada por PCR-fingerprinting com os 

primers M13 e (GTG)5 e escolheu-se como representantes genomicamente distintos para os ensaios 

de altas pressões isostáticas a estirpe ATCC 11509 e os isolados BA3 e BFP1.  

Inicialmente estes foram submetidos a diferentes condições de tempo (2-30 min) e pressão 

(500-2200 atm), permitindo desta forma a seleção da estirpe ATCC 11509 e do isolado BFP1 para os 

ensaios subsequentes e da combinação de 30 min/1750 atm como condição a ser testada. A exclusão 

do BA3 deve-se ao facto deste não apresentar diferenças significativas entre as duas fases de 

crescimento quando submetido a altas pressães. 

Procedeu-se então à submissão dos microrganismos selecionados (ATCC 11509 e BFP1) a 

pressões isostáticas sub-letais constantes e sequenciais por um período de quatro semanas (13 

ciclos). Tendo-se avaliado os seus efeitos sobre a viabilidade celular, DNA/proteínas e parâmetros de 

crescimento. Concluí-se que os representantes de Brochothrix thermosphacta selecionados, ATCC 

11509 e BFP1, podem desenvolver resistência à pressurização quando expostas a ciclos sub-letais e 

sucessivos o que alerta para a necessidade de um correto delineamento das condições a serem 

utilizadas na aplicação da metodologia de altas pressões no controlo do microbiota dos produtos 

fermentados cárneos. Esta conclusão foi fundamentada com base no aumento e posterior 

estabilização da viabilidade celular (taxa de sobrevivência de 92 a 95% no último dia) observada ao 

longo do ensaio. Adicionalmente, a avaliação conjunta dos resultados de PCR-fingerprinting e perfis 

proteicos (SDS-PAGE) permitiu observar alterações entre os controlos e as células sujeitas a pressão, 

o que reforça a ideia de que a resistência dos isolados estará relacionada com a adaptação destes às 

condições de pressão testadas.  

Com base nas conclusões obtidas com a realização do presente trabalho e tendo em conta que 

o objetivo geral do projeto onde este se encontra inserido é a aplicação da metodologia de altas 

pressões isostáticas (API’s) no controlo do microbiota deteriorativo dos produtos cárneos 

fermentados portugueses, sugere-se então como próximo passo, avaliar os efeitos das API’s aqui 

estudados numa solução tampão (ringer) na matriz alimentar à qual se destina a aplicação da 

técnica. Pois, este poderá apresentar efeito protetor nas células, o que irá influenciar os resultados 

obtidos. Investigações com o intuito de conhecer de forma mais detalhada o(s) mecanismo(s) 
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envolvido(s) na resistência das células de B. thermosphacta, apresentado como sendo possível neste 

trabalho, devem ser igualmente efetuados, visto que, com a abordagem utilizada não foi possível a 

especificação deste(s). 
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Anexo I : Quantificação dos ácidos nucleicos 

Tabela I – Avaliação da concentração e qualidade dos ácidos nucleicos extraídos por três métodos distintos. 

 
Kit Chelex Boiling 

 

Ác. 

nucleicos 

[ng/µl] 

D.O260 D.O280 260/280 260/230 

Ác. 

nucleicos 

[ng/µl] 

D.O260 D.O280 260/280 260/230 

Ác. 

nucleicos 

[ng/µl] 

D.O260 D.O280 260/280 260/230 

ATCC 

11509 
583,0 11,66 5,517 2,11 0,59 6,5 0,13 0,056 2,34 0,43 

185,9 3,717 2,798 1,33 0,33 
B1 135,5 2,71 1,297 2,09 1,06 3,1 0,061 -0,019 -3,20 0,33 212,3 4,246 2,259 1,88 0,30 

B2 200,2 4,00 1,932 2,07 1,17 4,0 0,08 0 241,85 0,32 276,6 5,531 3,16 1,75 0,31 

B3 1227 24,54 11,915 2,06 1,60 3,3 0,066 0,002 29.96 0,33 277,1 5,541 2,992 1,85 0,32 

B4 963,3 19,27 9,182 2,10 1,44 7,3 0,146 0,041 3,52 0,55 337,2 6,743 4,00 1,69 0,37 

BC1 476,8 9,536 4,533 2,10 1,09 16,5 0,33 0,182 1,82 0,70 302,0 6,039 3,646 1,66 0,34 

BC2 505,2 10,10 4,823 2,09 1,62 3,6 0,072 -0,005 -15,22 0,34 1116 22,32 15,44 1,45 0,53 

BC3 518,9 10,38 4,965 2,09 0,87 16,6 0,331 0,137 2,43 0,72 422,4 8,448 5,311 1,59 0,35 

BFP1 530,1 10,60 5,069 2,09 1,20 26,8 0,536 0,352 1,52 0,63 162,4 3,247 2,502 1,30 0,30 

BFP2 252,7 5,053 2,427 2,08 0,97 16,6 0,332 0,138 2,40 0,75 514,6 10,29 6,76 1,52 0,38 

BFP3 476,3 9,525 4,524 2,11 0,92 18,6 0,373 0,197 1,89 0,72 384,7 7,694 4,988 1,54 0,32 

BFP4 220,6 4,412 2,063 2,14 0,17 33,8 0,676 0,434 1,56 0,74 559,6 11,19 7,239 1,55 0,40 

BL1 461,7 9,235 4,388 2,10 2,06 28,8 0,576 0,343 1,68 0,73 346,2 6,92 3,856 1,80 0,38 

BL2 120,9 24,02 11,487 2,09 1,11 11,7 0,235 0,113 2,07 0,68 382,4 7,647 5,228 1,46 0,32 

BL3 72,8 1,455 0,698 2,09 0,69 8,1 0,163 0,047 3,47 0,45 144,6 2,892 1,599 1,81 0,19 

BL4 563,6 11,27 5,375 2,10 1,87 24,9 0,498 0,292 1,70 0,70 493,7 9,874 5,97 1,65 0,40 

BA1 1199,5 23,99 11443 2,10 1,34 15,4 0,307 0,163 1,88 0,57 563,9 11,28 7,648 1,47 0,39 

BA2 592,5 11,85 5,681 2,09 0,84 51,0 1,02 0,647 1,58 0,80 603,6 12,07 8,197 1,47 0,40 

BA3 429,1 8,581 4,074 2,11 1,01 49,1 0,981 0,611 1,61 0,75 155,3 3,106 2,373 1,31 0,30 

BA4 382,6 7,652 3,651 2,10 1,30 85,9 1,718 1,233 1,39 0,68 305,0 6,101 3,252 1,88 0,35 

 


