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“Avaliação da atividade antimicrobiana de condimentos portugueses e 

óleos essenciais de plantas aromáticas frente a bactérias patogénicas e/ou 

deteriorantes de alimentos.” 

 

Resumo 

Os óleos essenciais de plantas aromáticas são conhecidos pelas suas propriedades 

terapêuticas, sendo usados em diversas indústrias, como a farmacêutica e a alimentar. 

As plantas aromáticas e outros condimentos têm uso enraizado na cozinha tradicional 

portuguesa. Das características medicinais destas plantas destacam-se as propriedades 

antimicrobianas, podendo assim ser usadas no combate a bactérias deteriorantes ou 

patogénicas em alimentos. Este trabalho tem como principal objetivo a investigação das 

propriedades antimicrobianas dos óleos essenciais de alho, canela, coentros, cominhos, 

gengibre, limão, louro, manjerona, noz-moscada e sementes de salsa, e de outros 

condimentos usados na alimentação, tais como o azeite, azeite extra virgem com alho, 

sumo de limão comercial, limão-cravo, limão-siciliano, e vinagre, sendo ainda testado 

um desinfetante alimentar. Atividade antimicrobiana, destes últimos, foram realizadas 

sobre bactérias Gram-positivas (Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens, 

Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, 

e Staphylococcus epidermidis) e Gram-negativas (Salmonella enterica, Escherichia 

coli, e Pseudomonas aeruginosa). O estudo baseou-se no método de difusão em placa, 

com inoculação de discos com várias diluições dos compostos a testar, de modo a que 

se pudesse calcular a concentração mínima inibitória (CMI) para cada óleo/especiaria e 

bactéria. A maioria dos óleos essenciais e especiarias considerados neste estudo 

apresentaram um efeito inibitório significativo, sendo que no grupo dos óleos essenciais 

a canela se destacou por apresentar a maior actividade antimicrobiana. Já no que 

relativiza aos restantes condimentos usados na gastronomia portuguesa, o limão 

siciliano apresentou a maior atividade antimicrobiana. A contínua pesquisa de 

benefícios associados à atividade antimicrobiana deste tipo de produtos naturais 

constitui uma base promissora, que pode mesmo vir a constituir uma alternativa a 

aditivos químicos em alimentos.  

Palavras-Chave: Agentes antimicrobianos, Bactérias, Especiarias, Óleos essenciais, 

Alimentos. 
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“Evaluation of antimicrobial activity of Portuguese spices and essential oils 

against pathogenic and spoilage bacteria” 

 
Abstract  

The essential oils from aromatic plants are known for their therapeutic properties and 

are used in several industries such as pharmaceuticals and food. The herbs and other 

condiments are widely used in the traditional Portuguese cuisine. The medicinal 

properties of these plants could occur from the presence of antimicrobial compounds in 

their own composition, which can be used on spoilage or pathogenic bacteria in food. 

This work aims to investigate the antimicrobial properties of essential oils of garlic, 

cinnamon, coriander, cumin, lemon, bay leaf, ginger, marjoram, nutmeg and seeds salsa, 

and other condiments used in food, such as olive oil, extra-virgin olive oil with garlic, 

commercial lemon juice, rangpur lime, sicilian lemon, vinegar and also a food 

disinfectant. To study the antimicrobian properties of these compounds Gram-positive 

(Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, Staphylococcus 

aureus, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis and Staphylococcus epidermidis) 

and Gram-negative bacteria (Salmonella enterica, Escherichia coli, and Pseudomonas 

aeruginosa) were selected. This study was based on the plate diffusion method. Also, 

diferent concentrations of the tested compounds were performed on blanck disks to 

determine the mínimal inibitory concentration for each essential oil and bacteria. Most 

essential oils and spices considered in this study showed a significant inhibitory effect. 

In the group of essential oils, cinnamon stood out, with the highest antimicrobial 

activity. In what concerns to the other condiments used in Portuguese cuisine, white 

lemon showed the highest antimicrobial activity. The benefits associated with this type 

of natural products as antimicrobial agents may be a promising base to replace chemical 

additives in foods. 

 

 

Keywords: Antimicrobial agents, Bacteria, Essential oils, Food, Condiments.  

 

 

 

 



  

xv 

 

Publicações 

 

Comunicação apresentada em poster: 

 

Rosana Silva, P. Poeta, G. Igrejas, N. Silva. 2013. “Evaluation of antimicrobial activity 

of Portuguese spices and essential oils against pathogenic and spoilage bacteria.” 

XXXVIII Jornadas Portuguesas de Genética, 4 e 5 de Junho, Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, Porto, Portugal. 

 

 



  

 



  

xvii 

 

Índice  

Capítulo I – Introdução ..................................................................................................... 1 

1.1. Doenças de origem alimentar................................................................................ 2 

1.2. Bactérias patogénicas e deteriorantes ................................................................... 4 

1.2.1. Bacillus cereus .............................................................................................. 4 

1.2.2. Clostridium perfringens ................................................................................ 5 

1.2.3. Escherichia coli ............................................................................................. 6 

1.2.4. Enterococcus spp........................................................................................... 7 

1.2.5. Listeria monocytogenes ................................................................................. 8 

1.2.6. Salmonella spp. ............................................................................................. 9 

1.2.7. Staphylococcus spp. .................................................................................... 10 

1.2.8. Pseudomonas aeruginosa ............................................................................ 11 

1.3. Plantas aromáticas, medicinais e condimentares ................................................ 13 

1.3.1. Alho ............................................................................................................. 14 

1.3.2. Canela .......................................................................................................... 16 

1.3.3. Coentros ...................................................................................................... 17 

1.3.4. Cominhos .................................................................................................... 18 

1.3.5. Gengibre ...................................................................................................... 19 

1.3.6 Louro ............................................................................................................ 21 

1.3.7. Limão .......................................................................................................... 21 

1.3.8. Manjerona.................................................................................................... 22 

1.3.9. Noz-moscada ............................................................................................... 23 

1.3.10. Sementes de salsa ...................................................................................... 24 

1.4. Óleos essenciais .................................................................................................. 25 

1.4.3. Mecanismo de ação da atividade antimicrobiana dos óleos essenciais ....... 31 

1.5. Condimentos ....................................................................................................... 31 

1.5.1. Azeite .......................................................................................................... 31 



  

xviii 

 

1.5.2. Limão .......................................................................................................... 32 

1.5.3. Vinagre de vinho branco ............................................................................. 34 

1.6. Desinfetante alimentar ........................................................................................ 34 

Capítulo 2 – Objetivos .................................................................................................... 35 

Capítulo 3 – Metodologia ............................................................................................... 37 

3.1. Estirpes bacterianas ............................................................................................. 37 

3.2. Óleos essenciais .................................................................................................. 37 

3.3. Outros produtos testados ..................................................................................... 37 

3.4. Avaliação da atividade antimicrobiana ............................................................... 37 

3.5. Inoculação em placa ............................................................................................ 38 

3.6. Avaliação da Concentração Mínima Inibitória (CMI) ........................................ 38 

3.7. Tratamento estatístico ......................................................................................... 39 

Capítulo 4 – Resultados e discussão ............................................................................... 41 

4.1. Avaliação da atividade antimicrobiana ............................................................... 41 

4.1.1. Tratamento estatístico ................................................................................. 54 

4.2. Determinação da CMI dos óleos essenciais ........................................................ 63 

4.3. Justificação da escolha dos controlos ................................................................. 70 

Capítulo 5 – Conclusão .................................................................................................. 73 

Capítulo 6 – Bibliografia ................................................................................................ 75 

Capítulo 7 - Anexos ........................................................................................................ 97 

 



  

xix 

 

Índice de Figuras 

Figura 1. Representação de Bacillus cereus. .................................................................... 5 

Figura 2. Representação de Clostridium perfringens. ...................................................... 6 

Figura 3. Representação de Escherichia coli.................................................................... 7 

Figura 4. Representação de Enterococcus faecalis .......................................................... 8 

Figura 5. Representação de Listeria monocytogenes........................................................ 9 

Figura 6. Representação de Salmonella spp. .................................................................. 10 

Figura 7. Representação de Staphylococcus aureus. ...................................................... 11 

Figura 8. Representação de Pseudomonas aeruginosa. ................................................. 13 

Figura 9. Representação do Allium sativum ................................................................... 16 

Figura 10. Representação da planta de Cinnamomum zeylancium ................................. 17 

Figura 11. Representação da planta de Coriandrum sativum ......................................... 18 

Figura 12. Representação da planta de Cuminum cyminum. .......................................... 19 

Figura 13. Representação da planta de Zingiber officinale. ........................................... 20 

Figura 14. Representação da planta de Pimenta racemosa ............................................ 21 

Figura 15. Representação da planta de Citrus limon ...................................................... 22 

Figura 16. Representação da planta Origanum majorana .............................................. 23 

Figura 17. Representação da planta de Myristica fragrans ............................................ 24 

Figura 18. Representação da planta de Petroselinum sativum ....................................... 25 

Figura 19. Representação do azeite ................................................................................ 32 

Figura 20. Representação de Citrus limonia osbeck ...................................................... 33 

Figura 21. Resultado do ensaio antimicrobiano demonstrada pelo óleo essencial de 

canela sobre B. cereus. ................................................................................................... 44 



  

xx 

 

Figura 22. Resultado do ensaio antimicrobiano demonstrada pelo óleo essencial de 

canela sobre C. pergringens. .......................................................................................... 45 

Figura 23. Resultado do ensaio antimicrobiano demonstrada pelo óleo essencial de 

canela sobre E. coli. ........................................................................................................ 45 

Figura 24. Resultado do ensaio antimicrobiano demonstrada pelo óleo essencial de 

canela sobre E. faecalis. ................................................................................................. 46 

Figura 25. Resultado do ensaio antimicrobiano demonstrada pelo óleo essencial de 

canela sobre E. faecium. ................................................................................................. 46 

Figura 26. Resultado do ensaio antimicrobiano demonstrada pelo óleo essencial de 

canela sobre L. monocytogenes. ..................................................................................... 47 

Figura 27. Resultado do ensaio antimicrobiano demonstrada pelo óleo essencial de 

canela sobre MRSA. ....................................................................................................... 47 

Figura 28. Resultado do ensaio antimicrobiano demonstrada pelo óleo essencial de 

canela sobre P .aeruginosa. ............................................................................................ 48 

Figura 29. Resultado do ensaio antimicrobiano demonstrada pelo óleo essencial de 

canela sobre Salmonella. ................................................................................................ 48 

Figura 30. Resultado do ensaio antimicrobiano demonstrada pelo óleo essencial de 

canela sobre S. epidermidis. ........................................................................................... 49 

Figura 31. Produção, consumo e exportação de azeite em Portugal entre 1990 e 2012 

(Fonte: IOC, 2012). ...................................................................................................... 100 

 



  

xxi 

 

Índice de Tabelas 

Tabela 1. Produtores de PAM segundo o destino final e modo de produção (Adaptado 

de GPP, 2013). ................................................................................................................ 14 

Tabela 2. Valores médios dos halos de inibição da atividade antimicrobiana dos 

produtos testados puros contra as estirpes bacterianas estudadas .................................. 42 

Tabela 3. Análise de variância a dois fatores com interação .......................................... 55 

Tabela 4. Comparações múltiplas entre o controlo positivo e produtos testados. .......... 56 

Tabela 5. Comparações múltiplas da atividade antimicrobiana demonstrada pelas 

bactérias testadas. ........................................................................................................... 57 

Tabela 6. Comparações múltiplas para a atividade antimicrobiana demonstrada pelos 

produtos testados. ........................................................................................................... 58 

Tabela 7. Resultado da estatística e do teste da MANOVA a um fator. ........................ 61 

Tabela 8. ANOVA a um fator ........................................................................................ 62 

Tabela 9. Teste da independência da atividade antimicrobiana da canela e as bactérias 

testadas. .......................................................................................................................... 63 

Tabela 10. Valores da concentração mínima inibitória (%) dos produtos testados no 

metódo de difusão em discos para a actividade antimicrobiana frente a diferentes 

estirpes bacterianas. ........................................................................................................ 64 

Tabela 11. Concentração de hipoclorito de sódio nas consecutivas diluições usadas, 

contra as estirpres bacterianas. ....................................................................................... 69 

Tabela 12. Classificação dos microrganismos de acordo com o seu risco e difusão 

segundo o NACMCF. (Fonte: ASAE, 2009) .................................................................. 97 

Tabela 13. Características relativas ao Bacillus cereus (adaptado de Tallent et al, 2012).

 ........................................................................................................................................ 97 

Tabela 14. Características relativas a C. perfringens, E. coli, Enterococcus, L. 

monocytogenes, Salmonella, Staphylococcus e P. aeruginosa (adaptado de Ferreira e 

Sousa, 2000). .................................................................................................................. 98 



  

xxii 

 

Tabela 15. Composição do alho, da canela, dos coentros e da salsa por 100 g de parte 

edível (INSA, 2014) ....................................................................................................... 99 

Tabela 16. Composição da Myristica fragrans (adaptado de Lima, 2008) .................. 100 

Tabela 17. Composição dos meios de cultura usados no presente trabalho. ................ 100 



  

xxv 

 

Lista de abreviaturas, siglas, símbolos ou acrónimos 

 

% - Percentagem 

ANOVA – Análise de variância univariada 

ASAE - Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica 

BHI - Brain Heart Infusion  

CIP - Ciproflaxacina 

CLSI – Clinical and Laboratory Standards Institute  

DOA - Doenças de Origem Alimentar 

ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control 

EFSA - European Food Safety Authority 

FDA - Food and Drug Administration  

g - Grama 

HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points 

HSD – Honest Significant Difference 

INSA – Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 

IOC – International Olive Council  

MANOVA – Análise de variânia multivariada 

MH – Mueller-Hinton 

MRSA - Meticillin-resistant Staphylococcus aureus 

Nº - Número 

NaCl – Cloreto de sódio 

NACMCF- National Advisory Commitee on Microbiological Criteria for Foods 

OE – Óleo Essencial 

OEs – Óleos Essenciais  

OMS - Organização Mundial de Saúde 

PAM – Plantas Aromáticas, Medicinais e Condimentares 

RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed 

Reg. - Regulamento 

SHU - Síndrome Hemolítica-Urêmica  

SPSS - Statistical Package for the Social Sciences  

TCA – Tabela de Composição de Alimentos 

UE – União Europeia 



  

xxvi 

 

UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

WHO - World Health Organization  



  

1 

 

Capítulo I – Introdução 

O interesse da investigação da atividade antimicrobiana de vários óleos 

essenciais (OEs) tem origem na possibilidade de se poderem substituir determinados 

aditivos químicos em alimentos por substâncias naturais (Ismael e Pierson, 1990). Desta 

forma, a opção de substituir total ou parcialmente determinados químicos por produtos 

naturais é vista de forma positiva por todos os que procuram hábitos saudáveis e 

segurança alimentar (Pereira et al., 2008). Os principais interessados nesta alternativa 

são as indústrias do sector alimentar, que procuram de forma incessante a combinação 

desta opção com as tecnologias já existentes (pauteurização, adição de conservantes, 

etc), para contrariar a contaminação microbiana de alimentos, aumentando assim a sua 

rentabilidade e confiança dos consumidores (Silva et al., 2010; Burt, 2004; Isaacs et al., 

2005; Nazer et al., 2005; Dupont et al., 2006). Neste seguimento, procura-se a 

bioconservação dos alimentos, sendo este um termo que tem vindo a ser muito usado no 

âmbito da segurança alimentar. A bioconservação promove a extensão do tempo de 

prateleira dos alimentos, garantindo a sua estabilidade microbiológica. Assim, este 

conceito tem estado em enfoque nos últimos anos, merecendo atenção e 

desenvolvimento na investigação sobre o mesmo (Fiorentini et al., 2001; Ristori, 2002; 

Utama et al., 2002). Para além dos OEs poderem ser usados para a bioconservação de 

alimentos, apresentam um potencial como agentes no tratamento de doenças humanas. 

Na verdade, os microrganismos apresentam uma maior resistência face a várias classes 

de antibióticos, e esta pode ser uma alternativa natural ao uso dos mesmos (Duarte, 

2006). O terceiro relatório conjunto European Food Safety Autorithy (EFSA) e 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) de 2013, relativo a 

resistências antimicrobianas demonstra que bactérias comumente associadas a infeções 

de origem alimentar na União Europeia (UE) têm uma resistência contínua a uma série 

de agentes antimicrobianos. 

Assim, o interesse crescente nas terapias naturais associadas aos OEs requer uma 

investigação mais aprofundada sobre o assunto, sendo que vários estudos têm sido 

realizados e apontam para características antivirais, antiespamódicas, analgésicas, 

antimicrobianas, cicatrizantes, expectorantes, relaxantes, anti-séptica das vias 

respiratórias, larvicidas, vermífugas e anti-inflamatórias (Nascimento et al., 2007; 

Oyedji; Afolayan, 2006; Lima et al., 2006; Costa et al., 2005; Halcon e Milkus, 2004).  
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Por outro lado, os condimentos e especiarias são usados na preparação de 

alimentos há milhares de anos, com o objetivo de lhes conferirem sabores e aromas 

distintos (Kim et al., 1995). Para além do aroma, as especiarias também são utilizadas 

para ajudarem na conservação de vários alimentos, sendo que esta propriedade de 

conservação está relacionada com os constituintes antibacterianos que fazem parte dos 

condimentos (Trajano et al., 2009). As plantas aromáticas são comumente usadas para 

fins medicinais, devido à atividade antimicrobiana a que são associadas. Franco (2005), 

por exemplo, relata que a evolução tecnológica permitiu desvendar a composição 

química de várias plantas de uso popular, confirmando os seus efeitos antimicrobianos.  

O estudo que se apresenta foi motivado essencialmente pelo modo de 

alimentação e incorporação de plantas aromáticas condimentares na cozinha típica 

portuguesa. Existem plantas que segundo a sabedoria popular têm capacidade curativa, 

devido às substâncias que as compõem. Este facto despertou a atenção de investigar 

qual seria a veracidade relativamente a alguns desses condimentos.  

1.1. Doenças de origem alimentar 

São consideradas Doenças de Origem Alimentar (DOA) aquelas que são 

provocadas directamente pela ingestão de alimentos contaminados. Essa contaminação 

pode ser de origem biológica, química ou física e pode ocorrer em diferentes fases da 

cadeia alimentar – do “prado ao prato” (EFSA, 2013a).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) as DOA constituem um 

problema de saúde pública tendencialmente crescente. O quadro clínico engloba 

geralmente sintomas gastrointestinais, para além de poder englobar, ainda que com 

menor frequência, incapacidade de funcionamento de órgãos e problemas múltiplos que 

podem conduzir alguns pacientes à morte (WHO, 2013). As DOA afetam, 

aproximadamente, todos os anos, cerca de 30% da população dos países desenvolvidos 

(ASAE, 2013a).  

Cerca de 90% das doenças transmitidas por alimentos são de origem biológica. 

Os microrganismos podem encontrar-se em quase todos os alimentos, por vários 

motivos. Contudo, são os maus hábitos de higiene e manipulação na confeção ou 

distribuição dos produtos alimentares que mais estão associadas à sua disseminação e 

consequente contaminação alimentar. Atualmente, são conhecidos mais de 250 tipos de 

bactérias, vírus e parasitas capazes de causar DOA (ASAE, 2009). No entanto, alguns 

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/foodbornezoonoticdiseases.htm
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destes microrganismos, têm maior disseminação do que outros, tendo sido criada, neste 

sentido, uma tabela de risco e difusão de agentes causadores de DOA (Tabela 12 em 

anexo) pelo National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods 

(NACMCF). 

A facilidade de transmissão dos microrganismos provoca por vezes mudanças 

neste quadro de doenças, que por vezes, se altera a cada ano e/ou século. Ao mesmo 

tempo, os padrões de consumo alimentar também estão em constante mudança, 

provocando consequente mudança no risco de exposição. Assim, existem doenças que 

surgem com o aparecimento de novas estirpes e outras que reaparecem após alguma 

ausência (doenças re-emergentes), existindo ainda as que são consideradas erradicadas 

após muitos anos sem reemergirem (ASAE, 2009).  

O crescente número de notificações de surtos alimentares através do Rapid Alert 

System for Food and Feed (RASFF), descrito no relatório anual de 2012, confirma a 

crescente preocupação com a segurança alimentar. O número de surtos alimentares 

comunicados diminuiu de 2008 para 2009, mas de 2009 a 2012 as notificações têm 

vindo a aumentar, o que pode ser explicado também pela maior importância dada a uma 

correta notificação destas doenças. De encontro à afirmação anterior, a preocupação 

com a segurança alimentar tem aumentando de ano para ano pois, como referido na 

alínea 1 do artigo 25º da Declaração Universal dos Direitos do Homem “toda a pessoa 

tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar a si e à sua família a saúde e 

o bem-estar, principalmente quanto à alimentação”. Neste seguimento, foram criados 

requisitos de segurança para os géneros alimentícios, explícitos através do regulamento 

(Reg.) 178/2002. Este regulamento denota a importância de não serem colocados 

produtos alimentares no mercado que não tenham segurança, e que, por isso, possam 

constituir perigo para a saúde por serem impróprios para consumo. Com o intuito de 

promover uma maior garantia de higiene nos produtos alimentares, foram criados em 

2004 três novos regulamentos, que juntos constituem o pacote de higiene. Os 

regulamentos são o 852, 853 e 854 de 2004. O primeiro é relativo à higiene dos géneros 

alimentícios, o segundo estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros 

alimentícios de origem animal e por último, o Reg. 854/2004 estabelece regras 

específicas de organização dos controlos oficiais de produtos de origem animal 

destinados a consumo humano. Em conjunto, o pacote de higiene visa: responsabilizar 
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os operadores pela segurança alimentar relativa aos produtos alimentares colocados no 

mercado pelos mesmos; obrigar à implementação de um sistema de controlo baseado no 

Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP); clarificar e permitir uma 

correcta rastreabilidade do “prado ao prato” (Marramaque, 2006).  

Em termos económicos, as DOA representam uma parte assinalável da verba 

existente para o sector da saúde, estando ainda associadas a perdas económicas por parte 

dos produtores e indústrias de transformação, através de ausência de matéria prima. 

Outro patamar que se deve ter em consideração são perdas económicas inerentes às 

empresas que perdem reputação por estarem associadas a crises alimentares. 

Normalmente, todas as vertentes relatadas são ainda associadas a custos legais de 

processos judiciais e indemnizações que afetam de forma inevitável a economia 

nacional e internacional (Van Amson et al., 2006). 

Não existe dúvida de que a definição de estratégias para garantir a segurança dos 

alimentos é uma função do estado, e a sua implementação resulta de uma ação 

concertada, consentida e participada por toda a sociedade incluindo, produtores agro-

pecuários, indústria, comércio, consumidores e de técnicos especializados. 

1.2. Bactérias patogénicas e deteriorantes 

1.2.1. Bacillus cereus 

Bacillus cereus (Figura 1) é considerado um microrganismo ubiquitário, 

anaeróbio facultativo, Gram-positivo e capaz de formar esporos. Encontram-se 

geralmente no solo, quando esporulam podem contaminar uma grande variedade de 

alimentos, tais como carne, ovos e produtos de origem láctea. O quadro clínico 

associado a toxi-infeções alimentares causadas por B. cereus incluem diarreia e/ou 

vómitos de cariz auto-limitante (Tallent et al, 2012). B. cereus cresce em ambiente 

aeróbio a 37ºC em meios de cultura como agar sangue ou agar nutritivo (Ferreira e 

Sousa, 2000). Outras características podem ser consultadas na Tabela 13 em anexo. 
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Figura 1. Representação de Bacillus cereus. 

Fonte: http://www.glogster.com/britbuttafly/food-glog/g-6mpdhmc0iamql2t8j6q4ka0 

1.2.2. Clostridium perfringens 

Clostridium perfringens (Figura 2) é um bacilo Gram-positivo, anaeróbio e 

ubiquitário. Este microrganismo é fermentador de lactose, imóvel, capaz de formar 

esporos e faz parte da família Bacillaceae (Tabela 14 em anexo). Esse microrganismo 

pode-se multiplicar de forma massiva no intestino, produzindo enterotoxinas (EFSA, 

2005).  

A doença provocada por ingestão de alimentos contaminados com C. 

perfringens tem um período de incubação entre 12 e 24 horas. Muitas vezes, devido aos 

sintomas serem ligeiros e a doença ser auto-limitante, os pacientes não recorrem a ajuda 

médica especializada, o que torna os casos e surtos sub-relatados. Quando os sintomas 

se acentuam e se tornam mais graves podem mesmo conduzir à morte, ocorrendo mais 

facilmente em grupos de risco, como no caso de idosos e imunocomprometidos. Uma 

forma de combater a disseminação da doença é cozinhar muito bem os alimentos, já que 

a enterotoxina produzida por C. perfringens é termolábil. Cozinhar os alimentos a 60ºC 

durante 5 minutos é uma maneira eficaz de eliminar este microrganismo (EFSA, 2005).  

Em termos laboratoriais, e como C. perfringens é anaeróbio obrigatório, usam-se 

jarras de anaerobiose e meios de cultura apropriados, que são baseados em agar-sangue, 

suplementados com vitaminas, coenzimas e fatores de crescimento.  
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Figura 2. Representação de Clostridium perfringens. 

Fonte: http://www.foodsafety.asn.au/resources/clostridium-perfringens/ 

1.2.3. Escherichia coli 

Escherichia coli (Figura 3) é uma enterobactéria comensal da flora intestinal de 

seres humanos e animais de sangue quente (Tabela 14 em anexo). Esta bactéria é Gram-

negativa, anaeróbia facultativa, fermentadora de lactose e é usada como indicador de 

contaminação fecal (FDA, 2002).  

Os seres humanos são infetados por essa bactéria através do consumo de 

alimentos ou água contaminados. A doença provocada por E. coli tem um período de 

incubação de 3-4 dias. A gravidade dos sintomas é muito variável, abrangendo o 

aparecimento de diarreias, febres e náuseas.  

Esta bactéria representa ainda um agente etiológico de infeções comunitárias, 

sendo uma das principais causas de infeções no trato urinário (Oteo et al., 2001), de 

meningite neonatal em humanos e de bacteremia (Fluit et al., 2000). Por outro lado, a 

OMS considera a E. coli uma bactéria essencial para a monitorização do nível de 

antibiorresistências na área animal e para estudos dos mecanismos de emergência e 

persistência das resistências geradas pelo uso inapropriado de antibióticos (WHO, 

2001). 
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Figura 3. Representação de Escherichia coli. 

Fonte: http://www.bioquicknews.com/node/1652 

1.2.4. Enterococcus spp. 

Os enterococos são bactérias comensais do trato gastro-intestinal de humanos e 

outros animais, sendo muito usados em fermentações alimentares (por exemplo, no 

queijo) (EFSA, 2012). O género Enterococcus inclui mais de 16 espécies, mas apenas 

algumas têm a capacidade de provocar doença no ser humano.  

Os enterococos caracterizam-se por serem muito resistentes, anaeróbios 

facultativos e Gram-positivos (Tabela 14 em anexo). Os Enterococcus faecalis (Figura 

4) e Enterococcus faecium são os mais prevalentes e também os que estão associadas à 

maioria de casos clínicos, cerca de 90% (Fraser et al., 2012). Sendo anaeróbios 

facultativos, são capazes de sobreviver em condições adversas em diversos meios, 

podendo sobreviver cerca de 180 dias em queijos, 77 dias no solo e vários anos em 

culturas laboratoriais. Além disso, estes microrganismos, apresentam salinidade seletiva 

e podem sobreviver até 10 dias em águas salobras e salinas (Baptista e Antune, 2005). 

Por serem bactérias com grande capacidade de adaptação e resistência, são consideradas 

um dos principais indicadores de qualidade e contaminação fecal, em particular, na água 

e no leite (Direção Geral do Ambiente, 2001). 

Os enterococos podem provocar várias doenças no ser humano, das mais simples 

infeções urinárias, a infeções em doentes com catéteres intravasculares ou urinários. 

Esta bactéria pode ainda provocar abcessos intra-abdominais e estas infeções podem 
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evoluir para quadros clínicos mais graves como meningite, bacterémia e septicémia 

(Carlos, 2008). 

 

Figura 4. Representação de Enterococcus faecalis 

Fonte: http://www.info-farmacia.com/microbiologia/infecciones-por-enterococos-resistentes-a-

vancomicina 

1.2.5. Listeria monocytogenes 

 Listeria monocytogenes (Figura 5) é um microrganismo que se pode encontrar 

no solo, em plantas, na água e em animais tais como aves, gado bovino, ovino e caprino. 

Uma característica muito peculiar desta bactéria é que cresce a 4ºC, podendo desta 

forma, crescer em frigoríficos, usados na refrigeração convencional, onde é encontrada 

com facilidade. É uma bactéria Gram-positiva, anaeróbia facultativa e possui 

mobilidade, através de flagelos (Tabela 14 em anexo) (ASAE, 2013b). A maioria das 

infeções no Homem estão associadas ao contacto com animais infetados, ingestão de 

leite, carne (especialmente frango e salsichas mal cozinhadas) ou vegetais 

contaminados, mesmo quando estes produtos estiverem em condições de refrigeração 

(Ferreira e Sousa, 2000).  

A doença provocada por listeria é denominada de listeriose, sendo a DOA que 

apresenta maior taxa de mortalidade. Os sintomas podem ser semelhantes aos da gripe: 

náuseas, vómitos e diarreia, nos casos mais leves, podendo o quadro clínico agravar-se 

para meningite e outras complicações como septicemia. Uma forma de precaução contra 
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a listeriose é cozinhar os alimentos à temperatura adequada e durante o tempo suficiente 

para atingir o centro térmico dos alimentos, ou seja, toda a matéria consituinte do 

alimento deve ser levada a temperatura suficiente para eliminar microrganismos como a 

L. monocytogenes (EFSA, 2013b).  

 

Figura 5. Representação de Listeria monocytogenes 

Fonte: https://users.stlcc.edu/kkiser/Gpr1.html 

1.2.6. Salmonella spp. 

A salmonela (Figura 6) é um bacilo Gram-negativo, em forma de bastonete, 

anaeróbio facultativo, e considerado uma enterobactéria patogénica (Tabela 14 em 

anexo). Na maioria dos casos, a salomonelose, infeção causada pela salmonela, é 

provocada pela ingestão de alimentos e de água, contaminados ou por contacto fecal-

oral. Constitui uma das causas de DOA mais comuns e é amplamente distribuída na 

União Europeia (UE). Devido à elevada disseminação da salmonelose, foi criado um 

programa de controlo e vigilância comum a todos os estados-membros da UE, com o 

objectivo de erradicar a doença (Pires et al., 2011). Os sintomas incluem diarreia, febre, 

cólicas abdominais e vómitos. Na maioria dos casos, os indivíduos afetados melhoram 

sem recorrer a tratamento médico. Porém, principalmente em grupos de riscos como 

crianças, idosos e imunocomprometidos é necessário recorrer a tratamento médico. Por 

vezes, podem ocorrer complicações nos pacientes, que desenvolvem quadros clínicos 

agravados: febre entérica (Salmonella typhi ou paratythi A, B ou C), enterocolite 
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(Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Salmonella virchow), bacteriemia 

(Salmonella thyphimurium, Salmonella choleraesuis e Salmonella dublin, entre outras) 

ou septicemia. Para evitar contaminação por salmonela pode recorrer-se à pasteurização 

de alimentos ou, de forma caseira, à cozedura total dos alimentos, abrangendo o centro 

térmico (Foodsafety.gov, 2013).  

 

Figura 6. Representação de Salmonella spp. 

Fonte: http://www.gov.mb.ca/health/publichealth/diseases/salmonella.html 

1.2.7. Staphylococcus spp. 

 Os estafilococos são bactérias anaeróbias facultativas, Gram-positivas, que 

pertencem à família Micrococcaceae (Tabela 14 em anexo). Atualmente existem cerca 

de 37 espécies descritas, onde se incluem, por exemplo, Staphylococcus aureus (Figura 

7) resistentes à meticilina (MRSA) e Staphylococcus epidermidis. O género encontra-se 

dividido em dois grandes grupos: coagulase-positivos (CPS) como é o caso de S. aureus 

e coagulase-negativos (CNS) como por exemplo S. epidermidis. 

S. aureus é um habitante comensal da flora natural da pele, nariz e boca de 

humanos e animais. Esta bactéria é considerada oportunista uma vez que pode, em 

condições apropriadas, causar desde pequenas infeções na pele (furúnculos e abcessos) 

a doenças graves que podem provocar a morte (pneumonia, meningite, endocardite, 

septicemia). Contudo, é casualmente associada a intoxicações alimentares de origem 

estafilocócica (EFSA, 2011). S. aureus resistente à meticilina (MRSA) tem provocado 
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grande preocupação ao nível hospitalar, causando doenças e tornando-as quase 

incuráveis devido à sua resistência a várias classes de antibióticos, dos quais se 

destacam os beta-lactâmicos. Os estafilococos estão a tornar-se cada vez mais 

prevalentes em infeções não associadas com o ambiente hospitalar e nos últimos anos 

têm sido encontradas várias estirpes em animais de companhia, animais para consumo e 

em produtos e sub-produtos alimentares (Barbier et al., 2010; . Lebeaux et al., 2012; . 

Zaoutis et al. , 2006 ; Bagcigil et al., 2007 ; Kern e Perreten, 2013; Leonard e Markey, 

2008; Podkowik et al., 2013).  

S. epidermidis é uma bactéria de grande importância hospitalar. Frequentemente 

encontrada em infeções associadas a dispositivos médicos de longa permanência, este 

microrganismo é capaz de formar biofilmes e tem-se revelado um problema a nível da 

antibioresistência (Rohde et al., 2010). Tanto S. epidermidis, como outros CNS, são 

agentes patogénicos hospitalares comuns, sendo capazes de infetar pacientes 

imunocomprometidos. S. epidermidis é ainda considerado reservatório para a genes de 

resistência a antibióticos (Ziebuhr et al., 2006).  

 

Figura 7. Representação de Staphylococcus aureus. 

Fonte: http://www.healthhype.com/staphylococcus-aureus.html 

1.2.8. Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa (Figura 8) é uma bactéria que pertence à família 

Pseudomonadaceae. Caracteriza-se por ter distribuição ubiquitária, Gram-negativa, 
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aeróbia e móvel por meio de um único flagelo polar (Tabela 14 em anexo). P. 

aeruginosa é facilmente isolada do solo e água, locais onde vive livremente como 

saprófita, embora se possa assumir como uma bactéria patogénica oportunista (Todar, 

2009; Ferreira e Sousa, 2000).  

O facto de P. aeruginosa se poder assumir como batéria oportunista, está 

relacionado com a sua existência natural na superfície de plantas, na pele do Homem e 

animais (Maia, 2009). P. aeruginosa também é conhecida por ser causadora de infeções 

hospitalares tais como intoxicações alimentares, doenças respiratórias, patologias bucais 

e infeções urinárias e por apresentar diversos fenótipos de resistência a antibióticos, 

(Araújo et al., 2012). Assim, pode-se afirmar que a maioria das infeções causadas por P. 

aeruginosa são nosocomiais (Ferreira e Sousa, 2000). 

As pseudomonas são uma causa comum de alterações em vários alimentos, pois 

algumas espécies têm capacidade de crescerem a temperaturas baixas (temperaturas de 

refrigeração), e demonstram resistência a vários desinfetantes usados na indústria 

alimentar. São capazes de produzir pigmentos, exibem atividade proteolítica e lipolítica, 

produzem compostos oxidados e muco à superfície dos alimentos, zona essa onde é 

muito maior a sua concentração por serem aeróbios. São ainda capazes de produzir 

vários produtos que afetam negativamente o aroma e o sabor dos alimentos. Para evitar 

estas alterações, pode-se controlar a pressão osmótica à qual estas bactérias são bastante 

suscetíveis (atividade de água entre 0,97 e 0,98), usar temperaturas elevadas (acima de 

43ºC) e limitar a quantidade de oxigénio em contacto com os alimentos (Ferreira e 

Sousa, 2000). 
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Figura 8. Representação de Pseudomonas aeruginosa. 

Fonte: http://biology.uco.edu/Microbiology/lab_14Gram.htm 

1.3. Plantas aromáticas, medicinais e condimentares 

As plantas aromáticas são conhecidas do Homem desde os mais remotos tempos, 

mas só recentemente se começou a assistir, em Portugal, ao interesse pela sua produção 

de forma organizada e conduzida (Gabinete de Planeamento e Políticas, 2013).  

Segundo o Regulamento da CE nº 1200/2009 as plantas aromáticas, medicinais e 

condimentares (PAM) correspondem a plantas ou partes de plantas para fins 

farmacêuticos, fabrico de perfumes ou consumo humano. As plantas culinárias 

distinguem-se dos legumes na medida em que são utilizadas em pequenas quantidades e 

dão aos alimentos mais sabor do que substância.  

As PAM são um universo complexo e muito vasto, que abrange múltiplas 

espécies, difíceis de contabilizar, com variadas utilizações e com diferenças no ciclo de 

vida e no número de produções anuais. As PAM podem ser utilizadas diretamente 

(estado fresco, secas ou preparadas) ou passar por processos de transformação (OEs e 

outros derivados). O mercado das PAM pode ser dividido em três segmentos: o 

industrial, o retalhista e a restauração, e são usadas principalmente pela indústria 

farmacêutica, química, cosmética e alimentar (GPP, 2013). 

Atualmente verifica-se um aumento da procura de produtos naturais, por 

oposição aos produtos sintéticos, onde a população denota as suas preferências em prol 

de um estilo de vida mais natural e sustentável. Além disso, os custos relacionados com 
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a saúde da população europeia, cada vez mais envelhecida, aumentaram o que coloca os 

produtos naturais como uma alternativa ao uso de antibióticos (GPP, 2013; Rodrigues e 

Silva, 2010). No entanto, é necessário ter em consideração que as PAM têm grande 

potencial, mas têm que ser usadas em quantidade e frequência adequada, já que a “dose 

faz o veneno” (Conceição, 2013). No caso da indústria alimentar, pode-se obter 

produtos alimentares com propriedades contra o envelhecimento, antioxidantes, 

medicinais, anti-inflamatórias e outras (GPP, 2013).  

Em Portugal as PAM são provenientes do modo de produção biológica e 

convencional, e são vendidas em diferentes formas (Tabela 1). Os totais obtidos na 

tabela 1 são inferiores aos somatórios das parcelas porque há 4 produtores 

simultaneamente nos dois modos de produção, explica o estudo realizado pelo gabinete 

de planeamento e políticas (2013). 

Tabela 1. Produtores de PAM segundo o destino final e modo de produção (Adaptado de GPP, 2013). 

 
Modo de produção biológico 

Modo de produção 

convencional 
Total 

Nº % Nº % 

Total de produtores 60 83 16 22 72 

Em verde 14 61 9 37 23 

Em seco 45 98 3 7 46 

Para OEs 7 100 1 17 7 

O uso descontrolado de PAM, quando associadas com automedicação, constitui 

um problema social e de saúde de quem assim procede, já que desta junção advêm 

efeitos secundários que podem ser adversos (Conceição, 2013). 

Entre as várias PAM conhecidas, selecionámos como objetos de estudo os OEs 

de alho, canela, coentros, cominhos, gengibre, louro, limão, manjerona, noz-moscada e 

sementes de salsa, selecionando ainda outro grupo em que se inclui o limão-cravo 

(também conhecido como limão-galego nos Açores), limão siciliano, sumo comercial 

de limão, azeite virgem, azeite extra virgem com alho e vinagre. Por último também foi 

testado o desinfetante alimentar, amukina®. 

1.3.1. Alho 

O alho, de nome científico Allium sativum (Figura 9), possui uma composição 

química muito complexa de acordo com as diferentes formas em que se encontra. Por 
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exemplo, na sua forma fresca o alho é constituído por hidratos de carbono, fibras, 

proteínas, gordura, água, compostos sulfurados e ainda vários aminoácidos; já quando o 

alho sofre uma ação mecânica, dá-se uma reação enzimática por parte da alinase, que se 

transforma em alicina através da intervenção da alinase. A alicina é uma mólecula muito 

instável, que rapidamente se transforma em outros compostos organossulfurados 

(Shukla e Singh, 2007).  

Uma outra abordagem da composição do alho é feita na Tabela de Composição 

de Alimentos (TCA) disponível no sítio da Internet do Instituto Nacional de Saúde 

Doutor Ricardo Jorge (INSA), (Tabela 15 em anexo). As propriedades terapêuticas 

associadas ao alho são várias: Tsai e colaboradores (2012) refere a ação benéfica a nível 

digestivo/intestinal, renal, respiratório (asma, bronquite, constipações), tratamento da 

diabetes, hipertensão arterial, dislipidemias, arteriosclerose, alívio de dores de dentes e 

picadas de insetos. Os seus componentes ativos têm propriedades anticarcinogénicas 

que impedem o aparecimento e a evolução de neoplasias (Wu et al., 2005; Conceição, 

2013). O alho permite ainda a diminuição da agregação plaquetária, o aumento da 

atividade fibrinolítica, efeitos hipogliceminantes, ação antioxidante, com redução do 

teor de colesterol no sangue, propriedades anti-sépticas, fungicidas e antivirais e ação 

diurética (Cunha et al., 2007). Por outro lado, o alho é contra-indicado em casos de 

irritação gástrica, intestinal e urinária, nas doenças de pele e nos estados de inflamação 

das vias respiratórias. O seu emprego nas crianças deve ser efetuado com a máxima 

prudência (Lieutaghi, 2002). Cunha e colaboradores (2007) referem que esta planta 

aromática é contra-indicada no tratamento com anticoagulantes.  
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Figura 9. Representação do Allium sativum 

Fonte: http://www.tuninst.net/MMPD/TIL/famA/Alliaceae.htm 

1.3.2. Canela 

A canela, Cinnamomum zeylancium (Figura 10), especiaria de uso comum em 

Portugal, tem a sua composição descrita pelo INSA (Tabela 15 em anexo). Devido aos 

seus constituintes, a canela possui propriedades terapêuticas que lhe foram associadas 

ao longo dos anos. Através do consumo controlado da canela, é possível regular os 

níveis plasmáticos de glucose, tal como controlar os níveis de glicemia pós-refeição 

(Akilen et al., 2012). Ulbricht e colaboradores (2011) e Al-Dhubiab (2012), relatam o 

forte potencial antioxidante associado ao alimento e, Cunha e colaboradores (2007) 

associa-lhe ainda capacidade afrodisíaca ou efeito enérgico. Por outro lado, o uso da 

canela pode provocar alergias devido à sua composição rica em cinamaldeído, que 

provoca reações de hipersensibilidade (Bousquet et al., 2005). O eugenol, outro 

constituinte da canela, também é considerado tóxico em doses elevadas (Campbell et 

al., 2008). A canela deve ainda ser usada com precaução devido aos efeitos 

antiplaquetários e anticoagulantes que lhe estão associados (Kim et al., 2010). Quando 

utilizada no mesmo período que a tetraciclina, pode reduzir a atividade do antibiótico 

(Duke, 2002). 
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Figura 10. Representação da planta de Cinnamomum zeylancium 

Fonte: http://allgoodthingshandmade.com/Essential%20Oils.html 

1.3.3. Coentros 

Os coentros, de nome científico Coriandrum sativum (Figura 11), possuem uma 

composição de grande complexidade (Tabela 15 em anexo). Como propriedades 

terapêuticas, os coentros têm poder antioxidante, são potencialmente hepatoprotetores 

(Lopes, 2011), sendo ainda estimulantes digestivos e carminativos. Em casos de diarreia 

e de intoxicações de origem intestinal, fazem parte do leque de plantas medicinais que 

são usadas no seu tratamento. Quando combinados os coentros com aspérula-odorífera e 

urze, podem atuar contra a colibacilose (Lieutaghi, 2002). Cunha e seus colaboradores 

(2007), relata ainda o poder anti-depressivo desta planta aromática, que também é 

indicada para aumentar a concentração, e as suas propriedades estimulantes e digestivas, 

bactericidade e fungicida, acrescentando-lhe também a propriedade anti-espasmolítica. 

No entanto, o uso dos coentros também apresenta contra-indicações, tais como a 

suspeita de ser tóxico em doses elevadas, devido à sua constituição em 

furanocumarinas; o OE de coentros quando aplicado topicamente pode causar 

dermatites, após atuação da luz solar; o sumo de coentros pode conduzir ao 

inebriamento, seguido de prostração devido ao seu elevado poder estimulante (Cunha et 
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al., 2007; Lieutaghi, 2002). É ainda recomendado que o OE usado por via oral deve ser 

evitado em grávidas e lactantes (Cunha et al., 2007). 

 

Figura 11. Representação da planta de Coriandrum sativum 

Fonte: http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Coriandrum+sativum 

1.3.4. Cominhos 

Os cominhos, Cuminum cyminum (Figura 12), têm como maior componente 

químico o aldeído, entre outros componentes importantes, tais como y-terpeno, p-

cimeno e β-pineno (Li et al., 2004; Orrojalian et al., 2009). Juhaimi e Ghafoor (2011) 

referem ainda a considerável composição dos cominhos em compostos fenólicos, 

caroteno e ácido linoleico. Cunha et al. (2007) relata por ordem descrescente a 

constituição do óleo essencial (OE) de cominhos: aldeído cumínico, aldeído perílico, 

álcool perílico, álcool cumínico, α- e β-pinenos, dipenteno, p-cimeno, β-felandreno e 

sesquiterpenos. Devido à sua complexa constituição, os cominhos apresentam 

propriedades terapêuticas em várias áreas: espasmolítica, carminativa e galactagoga 

(Nostro et al., 2005; Lieutaghi, 2002; Munõz, 1993). O OE de cominhos é  ainda efetivo 

no alívio das dores de dentes, diarreia e icterícia (Nostro et al., 2005), possuindo 

também atividade antioxidante (Juhaimi e Ghaffor, 2011), e ação digestiva (Cunha et 

al., 2007). O OE de cominhos pode reforçar a ação bactericida e fungicida (Cunha et al., 
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2007), e apresentar uma ação carminativa, mais ativa, quando associada ao funcho, ao 

anis e à alcaravia (Lieutaghi, 2002). Apresenta também propriedades estimulantes, 

sudoríferas, e o seu uso é apropriado para dores de estômago (Munõz, 1993). O OE não 

deve ser usado, por via oral, durante a gravidez (Cunha et al., 2007). 

 

Figura 12. Representação da planta de Cuminum cyminum. 

Fonte: http://www.impgc.com/plantinfo_A.php?id=1323 

1.3.5. Gengibre 

O gengibre (Figura 13), de nome científico Zingiber officinale, possui uma 

composição química, que pode ser dividida em dois grupos. Um dos grupos conta com a 

presença de compostos voláteis, tais como hidrocarbonetos sesquiterpénico 

(zingebereno, curcumeno, farneseno, entre outros) e compostos monoterpénicos (1-8-

cineol, linalol, borneol, neral e em maiores quantidades o geranial). O outro grupo é 

composto por componentes não voláteis picantes, que é o que confere o sabor picante ao 

gengibre. Aqui incluem-se substâncias farmacológicas como os gingeróis, soagóis e 

paradóis (Conceição, 2013). Relativamente à composição nutricional, os rizomas, que 

são a parte da planta mais usada em terapêutica, têm na sua composição hidratos de 

carbono (glucose, amido e frutose), proteínas, cinzas, fibras brutas, água, óleo volátil e 
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também óleos gordos (Conceição, 2013). Esta planta possui capacidade curativa para 

problemas gastrointestinais (náuseas, vómitos, dores de estômago, diarreia, flatulência e 

úlceras gástricas) (Usha e Krishnapura, 2009) e na prevenção contra o enjoo (Baliga et 

al., 2011). O gengibre está referenciado como planta medicinal com poder 

antimicrobiano, anti-inflamatório, antipirético, diurético, antioxidante e hepatoprotetor, 

tendo também a capacidade de diminuição de índices de glicemia e colesterol, melhoria 

de problemas respiratórios, e artrite reumatoide (Baliga et al., 2011; Palatty et al., 

2013). Na gama dos seus efeitos terapêuticos, relata-se ainda ter propriedades 

anticancerígenas (Doll e Peto, 1981; Mashhadi et al., 2013), regulação do peso corporal 

(Reanmongkol et al., 1988; Conceição, 2013) e tem capacidade estimulante (Cunha et 

al., 2007). No entanto, o OE de gengibre também poderá ter desvantagens associadas às 

suas aplicações, tais como ser considerado fototóxico, e por este mesmo motivo é 

aconselhado não ser aplicado ou consumido antes de exposição solar (Teske e Trentini, 

1995). 

 

Figura 13. Representação da planta de Zingiber officinale. 

Fonte: http://luskiewnik.strefa.pl/luskiewnik/zingiber.html 
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1.3.6 Louro 

O louro, Pimenta racemosa (Figura 14), é uma planta com uso enraizado na 

cozinha portuguesa. O OE do louro é constituído quimicamente por chavicol (0,01-

15,21%), eugenol (44,41-63,93%), metileugenol (0-11,88%) e mirceno (0,10-16,17%) 

(Tucker et al., 1991). É indicado para o tratamento de reumatismo, dor de dentes, dor 

abdominal, febre, pneumonia, gripe, apresentando também características estimulantes 

(Paula et al., 2010). É aconselhável, para reduzir a perceção e transmissão de estímulos 

que causam dor no tratamento da diarreia (Garcia et al., 2004), tendo ainda atividade 

anti-microbiana e anti-inflamatória comprovada (Saenz et al., 2004). 

 

Figura 14. Representação da planta de Pimenta racemosa 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Pimenta_racemosa 

1.3.7. Limão 

O limão (Figura 15), de nome científico Citrus limon, é das plantas aromáticas 

com maior uso em todo o mundo. Segundo Cunha et al. (2007) o limão é constituído 

maioritariamente por hidrocarbonetos monoterpénicos (cerca de 92%), compostos 

carbonílicos e terpinol. Tem capacidade anti-séptica e facilita a digestão (devido ao 
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epicarpo pelo OE), atividade venotónica e diurética (devido aos flavonóides) e o seu 

sumo é antiescorbútico (Cunha et al., 2007). No entanto, o limão também possui contra-

indicações, das quais é exemplo o frequente aparecimento de dermatites de contacto em 

padeiros e pasteleiros, produzidas pelo emprego do OE como aromatizante (Cunha et 

al., 2007).  

 

Figura 15. Representação da planta de Citrus limon 

Fonte: http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Citrus+limon 

1.3.8. Manjerona 

Origanum majorana é o nome científico atribuído à manjerona (Figura 16), cujo 

OE é constituído predominantemente por α-terpineol, cetonas terpénicas, fénois, e cerca 

de 40% de monoterpenos (Cunha et al., 2007; Munõz, 1993). Em termos nutricionais, é 

constituído por proteínas (15%), glícidos, elementos minerais e taninos (10%), e ácidos 

fenólicos como rosmarínico, cafeíco e cloragénio (Munõz, 1993). A manjerona pode ser 

usada no tratamento de depressões, é indicada para diminuir a ansiedade, (Cunha et al., 

2007; Lieutaghi, 2002), (Cunha et al., 2007; Munõz, 1993), tem capacidade 

antiespamódica (Cunha et al., 2007; Lieutaghi, 2002; Munõz, 1993) e digestivas (Cunha 

et al., 2007). Além disso, possui qualidades peitorais e esternutatórias (Lieutaghi, 2002). 

Tem ainda propriedades diuréticas, anti-séticas, anti-virais, antioxidantes e tónicas 
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(Munõz, 1993). A manjerona também possui contra-indicações. Durante a gravidez e a 

lactação, tal como em crianças com idade inferior a seis anos ou doentes com problemas 

gástricos, não se deve usar o OE por via oral. Topicamente, não deve ser aplicado em 

pessoas com alergias respiratórias e em crianças menores de seis anos. O uso 

continuado da planta aromática, em forma de infusão por mais de duas semanas, pode 

provocar sonolência e cefaleias. Outra causa das cefaleias poderá ser a aplicação do OE, 

em doses não terapêuticas. Poderão ainda provocar espasmos musculares e 

externamente, produzir irritação das mucosas e bronco-espasmos (Cunha et al., 2007). 

Em certos indivíduos, esta planta mostrar-se-á demasiado estimulante, prejudicando-

lhes o sono (Lieutaghi, 2002). 

 

Figura 16. Representação da planta Origanum majorana 

Fonte: http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/library/species/species_00234.html 

1.3.9. Noz-moscada 

O OE de noz-moscada (Figura 17), Myristica fragrans, tem uma composição 

complexa (Tabela 16 em anexo). 

Esta planta aromática possui capacidade anti-uagregante plaquetária, anti-

inflamatória (Alpana et al., 1996; Giu-Yin et al., 2013) e  anti-cancerígena (Alpana et 

al., 1996; Giu-Yin et al., 2013, Piaru et al., 2012). Está também comprovada a sua 
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capacidade antioxidante e antimicrobiana (Gupta e Rajpurohit, 2011; Piaru et al., 2012; 

Sulaiman e Ooi, 2012), tal como o seu poder estimulante (Tajuddin et al., 2003), 

potenciador de memória e propriedades anti-diarreicas (Grover et al., 2003). A noz-

moscada em doses elevadas é contra-indicada durante a gestação por ter um efeito 

potencialmente abortivo, principalmente nos primeiros meses de gravidez (Fitoterapia, 

2014). 

 

Figura 17. Representação da planta de Myristica fragrans 

Fonte: http://dalfar.wordpress.com/2010/02/13/muskatovy-oriesok/ 

1.3.10. Sementes de salsa 

O OE de sementes de salsa (Figura 18),  Petroselinum sativum,  é constituído 

por apiol, que predomina, miristicina e por vezes o 1-alil-2,3,4,5-tetra-metoxibenzeno, 

dependendo da variedade. O OE é constituído ainda por α e β-pinenos, outros 

monoterpenos e sesquiterpenos (Cunha et al., 2007). Em termos de composição 

nutricional, definida pelo INSA, a salsa apresenta uma grande complexidade de 

substâncias (Tabela 15 em anexo). A salsa possui ação digestiva, espasmolítica e 

estimulante sobre a musculatura do útero e efeito diurético suave (Cunha et al., 2007). 

Quando usada internamente, a salsa tem poder diurético e é útil no tratamento da tosse e 
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asma húmida e para o catarro crónico, possuindo também propriedades estimulantes, 

anti-anémicas ou depurativas. É um bom emenagogo (provoca a menstruação), com 

bons resultados na amenorreia e na dismenorreia (Lieutaghi, 2002). O OE de sementes 

de salsa, devido ao apiol e à miristicina, é dotado de toxicidade, pelo que não deve ser 

tomado durante a gravidez, amamentação e a crianças com menos de seis anos, ou 

doentes com perturbações gastrointestinais graves ou problemas neurológicos. O OE e 

os flavonóides provocam diurese devido à ação irritante sobre o parênquima renal 

(Cunha et al., 2007). O uso de OE poderá ter efeitos indesejáveis como dores de cabeça, 

vertigens, perturbações cardíacas e convulsões. A sua aplicação sobre pele irritada é 

desaconselhável (Lieutaghi, 2002). 

 

Figura 18. Representação da planta de Petroselinum sativum 

Fonte: http://www.vegetarian-nutrition.info/herbs.php 

1.4. Óleos essenciais 

O metabolismo das plantas divide-se em metabolismo primário e secundário, 

sendo ambos essenciais à vida das mesmas (Siani et al., 2000; Wolffenbüttel, 2007). As 

plantas produzem compostos primários, onde se incluem açúcares e compostos 

azotados, que são a principal fonte de nutrição da espécie vegetal (Wolffenbüttel, 2007). 
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Os OEs são derivados do metabolismo secundário das plantas e são produzindos como 

forma de proteger a planta contra animais e outras plantas (Bertucci, 2008). Este tipo de 

metabolismo assume ainda um papel fundamental na atração de insectos e outros 

agentes fecundadores, que se tornam responsáveis pela propagação da planta através da 

polinização e da sementeira por vários locais (Siani et al., 2000). 

Os OEs podem ser definidos como elementos voláteis, existentes em vários 

órgãos das plantas, são constituídos essencialmente por compostos de natureza 

lipofílica, distinguindo-se desta forma dos óleos e gorduras comuns, que são 

constituídos maioritariamente por camadas glicerídicas (Siani et al., 2000). São 

geralmente odoríferos e líquidos (Simões e Spitzer, 2003). O odor característico 

associado à maioria dos OEs é agradável e intenso, o que lhes confere o nome de 

essências (Radünz, 2004). As plantas que possuem estas essências são chamadas de 

plantas aromáticas, que apresentam 0,01 a 10,0% de OEs em relação à sua massa seca 

(Pereira, 2010). Segundo Samuelsson (1999) as plantas com maior concentração de OE 

s pertencem às famílias Apiaceae, Laminaceae, Lauraceae, Myrtaceae e Rutacea. 

Quimicamente os OEs são maioritariamente constituídos por substâncias 

terpênicas, fenilpropanóides e moléculas menores, tais como álcoois, ésteres, aldeídos e 

cetonas de cadeia curta. Os elementos químicos referidos podem ser acumulados em 

diversos órgãos anatómicos da planta, que divergem de acordo com a família a que 

pertencem. No caso desses locais se encontrarem em condições de serem removidos 

sem eliminar a planta (por exemplo: flores, cascas de frutos, folhas, pequenos grãos, 

resina da casca, sementes), é possível extrair-se a essência de forma sustentável. Porém, 

todos os órgãos de uma planta podem acumular óleos voláteis, o que difere é a sua 

quantidade e composição química (Simões et al., 2000; Melo, 2005). A maioria dos 

OEs comercializados é proveniente de cultivos racionalizados, e estabilizados genética e 

climaticamente, o que permite a sua reprodutibilidade e manter o padrão do perfil 

químico (Siani et al., 2000). 

Enquanto estão na planta, os OEs alojam-se nos tricomas glandulares, dutos e 

cavidades secretoras ou células oleosas encontradas no tecido da planta (Samuelsson, 

1999). Os tricomas são uma espécie de bolsa que se forma para garantir que estes 

compostos sejam apenas libertados quando assim houver necessidade. Aquando do 

rompimento dos tricomas, que acontece de forma natural, a planta liberta o OE e fica 

envolta numa nuvem aromática que a protege. Assim, este mecanismo é muitas vezes 
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visto como sendo a “alma” da planta (Wolffenbüttel, 2007). Como esta proteção é tão 

importante para a planta, quanto maior ela for, mais valorizada é a espécie vegetal em 

termos económicos. Furlan (1998) refere que o valor condimentar da planta está ligado 

ao teor de óleos voláteis em praticamente todos os casos existentes, o que é 

condicionado por factores abióticos (Araújo, 2005).  

Os OEs são caracterizados geralmente por terem uma aparência oleosa à 

temperatura ambiente, possuírem um aroma agradável e intenso e um sabor ácido e 

picante. Quanto à sua solubilidade é relativamente elevada em solventes orgânicos e 

muito reduzida em água. A maioria dos óleos existentes têm índices de refração 

conhecidos e são opticamente ativos (Simões, 1999).  

1.4.1. Métodos de obtenção de OEs 

Os métodos de obtenção dos OEs variam de acordo com a localização do óleo na 

planta. É necessário ponderar qual o método a utilizar em cada caso, sendo que as 

propriedades bioativas podem eventualmente ser comprometidas. As características 

inerentes ao óleo podem ser alteradas pelas condições operacionais (Robbers et al., 

1997). Desta forma, não se pode declarar que algum método seja o mais correto a ser 

usado, pois cada um deles gera um OE puro com composição química distinta 

(Wolffenbüttel, 2007). De entre os métodos existem, a enfloração, a prensagem, a 

extração com solventes orgânicos e fluídos supercríticos, cromatografia a gás acoplada a 

espectrometria de massas, o microondas e a hidrodestilação são os mais utilizados. 

A enfloração tal como o próprio nome indica, é usada para retirar OEs de 

pétalas de flores. As pétalas, a temperatura ambiente, são colocadas sobre uma camada 

de gordura durante um tempo estipulado. As pétalas vão sendo substituídas até a 

saturação total ser atingida. Neste ponto, o concentrado oleoso obtido passa a ser tratado 

com álcool, que é destilado a baixa temperatura e permite a obtenção do OE (Simões et 

al., 2000). 

A prensagem é usada maioritariamente para extração de OEs de frutas cítricas. 

Os óleos encontram-se, por norma, nas cascas dos frutos, que são sujeitas a uma força 

através de uma prensa. Esta prensagem promove a libertação de uma mistura, de 

natureza líquida, que é posteriormente centrifugada, decantada ou destilada com o 

objetivo de separar fases e obter o OE puro (Simões et al., 2000).   
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A extração com solventes orgânicos é usada com dois grandes objetivos: o 

primeiro prende-se com a rentabilidade do processo, que é significativamente elevada; o 

segundo está relacionado com as temperaturas a que a maioria dos outros métodos 

sujeitam as partes das plantas para alcançarem o óleo. Existem várias espécies que não 

podem ser submetidas a elevadas temperaturas, e por isso, este será o processo a 

recorrer (Figueiredo, 2010). Para a extração são usados solventes apolares como o 

diclometano e éter, que tem algumas desvantagens na mistura final obtida, sendo que 

extraem compostos lipofílicos para além dos óleos voláteis (Jakiemiu, 2008). Este 

método não é aconselhado para óleos que sejam usados na indústria alimentar, devido à 

possibilidade de existência de resíduos tóxicos (Maul, 1999). 

A extração por fluídos supercríticos é um método que recorre ao uso 

combinado do solvente a temperatura e pressão muito próximas do ponto crítico. O 

solvente com maior uso é o dióxido de carbono, que se caracteriza por ser inodoro, 

quimicamente inerte e não representar risco ambiental. A desvantagem associada a esta 

técnica prende-se apenas com o valor económico a si inerente (Luque, 1994). Os OEs 

que são utilizados na indústria alimentar são na sua grande maioria extraídos com 

fluidos supercríticos, que permitem a redução de resíduos tóxicos e aumentam a 

segurança alimentar (Jakiemiu, 2008). 

A cromatografia é um método de separação de misturas de substâncias, das 

mais variadas origens, através da migração diferencial entre duas fases: a fase móvel e a 

fase estacionária. A identificação das substâncias é efetuada através do tempo de 

retenção relativo, dado pelos gráficos, que se compara com o tempo de retenção padrão 

dos compostos previamente identificados. O método de normalização permite a 

quantificação de cada pico, considerando o valor das áreas 100%. Através deste método, 

é possível ainda conhecer a massa molecular e o padrão de fragmentação de cada 

substância analisada (Jakiemiu, 2008). Este método para além de ser usado na separação 

de misturas, é também muito requisitado para análises ao OE, acoplado com a 

espectrometria de massa (European Pharmacopeia, 2002).  

A hidrodestilação é um método antigo, considerado pela generalidade da 

comunidade científica, como versátil. O solvente usado é a água e por isso, a segurança, 

neste patamar, é assegurada. O material da planta é colocado numa placa perfurada, que 

está por cima da água em ebulição, sendo guardado determinado perímetro de intervalo 

entre a água e a placa. É formada uma corrente de vapor, que provoca a abertura das 
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paredes celulares das células vegetais e a consequente libertação dos óleos voláteis que 

se misturam com os da água e condensam juntos. No final desta etapa, para se obter o 

óleo puro, é efetuada a separação por diferença de densidades (Jakiemiu, 2008; Simões 

et al., 2000).  

O método microondas faz uso do aparelho eléctrico que hoje em dia é comum 

em qualquer casa ou laboratório, sendo por isso um meio fácil de obtenção de OEs e 

não poluente. O tempo necessário para extração dos óleos depende da potência do 

aparelho e do tipo de planta em questão, tendo de ser ajustado consoante os casos 

(Mandal et al., 2007). As partes da planta são colocadas no microondas, que eleva a 

temperatura da água presente nas células vegetais e provoca a sua rutura, havendo 

consequente libertação dos compostos intracelulares para o solvente dieléctrico ou com 

dipólos permanentes (Mandal et al., 2007).  

1.4.2. Aplicações 

Os OEs apresentam uma diversidade significativa de aplicações que tem vindo a 

ser documentada ao longo dos anos. Porém, a maior evidência do seu uso acontece por 

volta da Idade Média, quando alquimistas muçulmanos usam o processo de destilação 

para se iniciar a comercialização de materiais aromáticos (Tyrrel, 1990). Os óleos 

podem ser usados de diferentes formas, das quais se destacam os processos de 

embalsamento – no antigo Egipto eram empregues várias especiarias com o objetivo de 

melhorarem a conservação dos corpos (Trajano, 2009). Eram ainda usados para fins 

medicinais desde a mais remota antiguidade.  

É descrita atividade farmacológica de OEs em células neoplásticas (Siani et al., 

1999; Saens et al., 1996) e em alguns tipos de vírus, incluindo herpes simplex tipo 1 

(Siddiqui et al., 1996). Muitos produtos farmacêuticos usam componentes bioativos e 

adjuvantes provenientes dos OEs (Jakiemiu, 2008).  

Outra aplicação actual dos OEs é na indústria alimentar. Estes compostos são 

capazes de fornecer sabor, odor e coloração aos alimentos. São usados nos vegetais que 

comemos no dia-a-dia e advêm de compostos fenólicos. Alguns desses compostos, 

como o aldeído cinâmico da canela e a vanilina da baunilha são empregues na indústria 

alimentar para melhorar as suas características organolépticas. Para, além disso, podem 

actuar como antioxidantes e como substâncias naturais com propriedades 

antimicrobianas (Jakiemiu, 2008).  



  

30 

 

A aromatização ambiental é mais um campo onde os OEs podem ser 

utilizados. Na antiga China e Índia, antes da era Cristã, as substâncias aromáticas eram 

usadas pelos populares para conferirem aromas agradáveis em locais, através dos 

incensos (Wolffenbüttel, 2007). No mesmo seguimento, estes produtos são também 

incorporados em cosméticos e perfumes (Siani et al., 2000; Jakiemiu, 2008). Estilistas 

também recorrem ao uso destes óleos com aromas agradáveis para impregnarem as 

fibras que usam nas suas criações, sejam estas, roupas, bolsas ou cintos. O aroma vai-se 

libertando ao longo do uso das peças, o que as torna mais apetecíveis de serem 

adquiridas (Wolffenbüttel, 2007). Outra vantagem inerente a estas peças é que para 

além de possuirem o aroma agradável e que substitui o uso de perfumes, ainda pode 

servir como repelentes de insectos. Foram feitos estudos que revelam o potencial dos 

OEs nesta área, com insectos vectores de doenças como o mosquito do género Aedes, 

transmissores de dengue (Matsuda, 1996) e transmissores de doença de Chagas 

(Fournet, 1996), havendo resultados bastante satisfatórios e promissores.  

A utilização de OEs como agentes antimicrobianos é o mais importante no 

contexto apresentado, e é considerada por Janssen e colaboradores, (1987) como a 

maior de todas as aplicações existentes. Existem componentes na maioria dos OEs com 

actividade inibitória, bem documentada, contra bactérias Gram-positivas e Gram-

negativas (Nazer et al., 2005; Seydim, Sarikus, 2006). Solórzano e Miranda (2012) 

referem que os OEs poderiam atuar como bioconservadores, reduzindo ou eliminando 

as bactérias patogénicas e aumentando a qualidade global dos produtos alimentares de 

origem animal e vegetal. Referem ainda que os estudos clínicos são escassos, mas que o 

uso de OEs em administração tópica e como promotores de penetração de antisséticos é 

promissor. Burt (2004) sugere uma explicação para a atividade descrita pelos OEs. 

Segundo este autor, os OEs possuem um grande número de componentes e refere a alta 

probabilidade do seu modo de ação envolver vários alvos na célula bacteriana. A 

hidrofobicidade inerente aos OEs permite-lhes repartirem os lípidos da membrana 

celular bacteriana e mitocôndrial, tornando-a permeável e permitindo a saída do 

contéudo das células, ou entrada de outros compostos importantes. 
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1.4.3. Mecanismo de ação da atividade antimicrobiana dos óleos essenciais 

Para melhor entender o funcionamento dos OEs, seria necessário saber qual o 

mecanismo associado à sua ação antimicrobiana, porém, até a data de elaboração desta 

dissertação não há dados significativos na literatura para promover a sua explicação.  

Contudo, a atividade antimicrobiana dos OEs é evidente e incontestável 

(Lambert et al., 2001; Shan et al., 2009). Burt (2004) relata que o mais provável é que a 

atividade antimicrobiana não seja explicada apenas de uma forma específica, mas que 

englobe diversos alvos da célula. Uma das explicações prende-se com o carácter 

lipofílico associado aos OEs. Outra explicação reside no fato dos processos associados 

aos OEs, tais como, as alterações da membrana citoplasmática, o fluxo de electrões e 

transporte ativo. No entanto, o consenso recai sobre a tese de que os compostos 

aromáticos e fenólicos exercem efeito antimicrobiano na membrana citoplasmática, 

alterando a sua estrutura e função (Holley e Patel, 2005). 

1.5. Condimentos  

1.5.1. Azeite 

O azeite (Figura 19) consiste no óleo obtido unicamente a partir do fruto da 

oliveira (Olea europaea), com exclusão dos óleos obtidos através do uso de solventes 

ou de processos de reesterificação e de qualquer mistura com óleos de outra natureza 

(COI, 2008). 

O azeite é usado na gastronomia desde a antiguidade e é considerado um 

ingrediente “obrigatório” na dieta mediterrânica. A composição química que lhe está 

associada coloca o azeite numa posição priveligiada entre todos os óleos e gorduras 

comestíveis (Dias, 2009). Entre 1990 e 2012 o consumo de azeite teve um aumento 

significativo em Portugal, ainda que com alguma instabilidade no seu padrão ao longo 

dos anos (Figura 31 em anexo). 

O azeite tem propriedades benéficas, por exemplo, ajuda a diminuir o colesterol 

LDL (Duarte, 2003) e promove a manutenção ou aumento do colesterol HDL 

(Granados, 2000). O seu consumo frequente diminui o risco de doenças 

cardiovasculares (March e Ríos, 1989) e da incidência de cancro (Jacobot, 2001). Possui 

a capacidade de aliviar a prisão de ventre (Kafatos e Comas, 1992).  

Estas e outras propriedades benéficas do azeite para a saúde e a sua elevada 

qualidade nutricional, devem-se à sua composição química única, o que torna este 
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ingrediente, o principal constituinte da alimentação mediterrânica. Portugal, como país 

da bacia mediterrânica, é forte consumidor de azeite (Dias, 2009). 

 

Figura 19. Representação do azeite 

Fonte: http://www.prevention.com/health/health-concerns/how-prevent-cancer 

1.5.2. Limão 

O limoeiro encontra-se disperso um pouco por todo o território de Portugal, 

acompanhando frequentemente as bordaduras de outras culturas ou coexistindo com 

outras espécies citrícolas (GPP, 2007). A produção de limão, em Portugal continental, 

em 2011 foi de 13132 toneladas, tendo aumentado ligeiramente para 13187 em 2012 

(INE, 2012).   

Possivelmente, o limão é a fruta mais conhecida e usada mundialmente, por 

serem tão diversas as suas aplicações, possuindo quantidade de vitamina C equivalente 

à laranja. No limão não existem desperdícios: o sumo é usado para refrigerantes, 

gelados, molhos, aperitivos, medicamentos e até produtos de limpeza, enquanto que a 

casca serve para retirar a essência aromática, de que muito se faz uso na indústria de 

perfumes, sabões e licores. Em geral, todos os tipos de limão têm aspeto semelhante, 

com mudanças mais evidenciadas no seu tamanho e na textura da casca, que pode ser 

lisa ou enrugada. As variedades de limão mais conhecidas são o limão-galego, limão-

taiti, limão-siciliano e limão-cravo.   

No geral, o limão, por fazer parte do grupo das frutas cítricas, tem ação anti-

cancerígena e provoca a diminuição da toxicidade das substâncias mutagênicas (Lampe, 
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1999). Trucom (sd) refere que para além de ser um alimento natural, o limão está ainda 

acessível durante todo o ano, sendo um alimento com propriedades múltiplas, como a 

alcalinização e depuração do sangue, a ativação da circulação e sistema imunológico, 

bactericida, antivirótico, adstringente, fortalece os ossos, órgãos e sistemas, entre 

outros. 

1.5.2.1. Limão cravo 

O limão cravo tem como nome científico Citrus limonia osbeck (figura 20). Este 

fruto tem como características principais a sua esfericidade e presença de flavedo 

(porção superficial de casca), sendo rico em flavonóides, fino e com pigmentação que 

varia entre laranja escuro ou avermelhado, a laranja claro, amarelo ou verde (Ortiz, 

2002). A sua casca possui metabolitos secundários, que são responsáveis pela sua 

proteção contra fatores bióticos e abióticos (Ahmad et al., 2006).  

 

Figura 20. Representação de Citrus limonia osbeck 

Fonte: https://www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/lemon.html 

1.5.2.2. Limão siciliano 

O limão siciliano, cientificamente denominado por Citrus limon, é o fruto usado 

na extração do OE utilizado no presente estudo.  

O limão siciliano apresenta dimensões volumosas, de casca enrugada e grossa, e 

é considerado menos suculento e mais ácido do que o limão-galego.  
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1.5.2.3. Sumo de limão 

O sumo de limão comercial é feito à base de concentrado, com peso líquido de 

200 ml. Tem como ingredientes: sumo de limão, antioxidante e metabissulfito de 

potássio. É recomendado o armazenamento em condições de refrigeração, depois de 

aberto.  

1.5.3. Vinagre de vinho branco 

O vinagre comercial produzido a partir de vinho branco possui uma acidez de 

6% e apresenta como ingredientes, vinagre de vinho, água e conservante E220, podendo 

ainda conter sulfitos. 

1.6. Desinfetante alimentar  

A desinfeção é considerada uma operação que tem como objectivo principal a 

destruição de microrganismos (incluindo microrganismos patogénicos), que se podem 

encontrar e contaminar o ambiente, as superfícies, as mãos, e por isso, também os 

alimentos. Nos processos de desinfeção o papel mais importante corresponde aos 

desinfetantes (Baptista, 2003).  

O desinfetante testado neste estudo, é uma solução comercializada que se 

caracteriza a si própria por “produto específico para limpeza e desinfeção de frutas e 

legumes” indicando que em apenas um minuto elimina as bactérias mais comuns, como 

as Enterobactérias (E.coli, salmonela, etc). A sua composição refere que cada 100 ml de 

produto contém 1,15 g de hipoclorito de sódio, obtido por um processo de produção 

exclusivo, desenvolvido especificamente para desinfeção de frutas e legumes. Para uma 

desinfeção apropriada deve-se aplicar o produto durante 15 minutos. 
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Capítulo 2 – Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo principal analisar a capacidade antimicrobiana 

de diferentes OEs e outros condimentos, usados na cozinha tradicional portuguesa, em 

microrganismos responsáveis pela deterioração de alimentos e causadores de doenças de 

origem alimentar.  

 

Deste modo, durante o trabalho laboratorial pretendeu-se: 

 Optimizar o método de análise usado (método difusão em disco); 

 Determinar qualitativa e quantitativamente a capacidade antimicrobiana dos 

produtos testados (OEs de alho, canela, coentros, cominhos, gengibre, louro, 

manjerona, noz-moscada, sementes de salsa e limão; limão-cravo, limão 

siciliano, sumo comercial de limão, desinfetante alimentar, azeite virgem, azeite 

extra virgem com alho, vinagre); 

 Definir a concentração mínima inibitória (CMI) de cada produto contra cada 

uma das estirpes estudadas; 

 Analisar os resultados obtidos e a sua significância por métodos estatísticos. 

 

O conhecimento destes valores poderá ser usado para posteriores estudos na área e a 

eventual optimização destes produtos poderá indicar um passo adiante para a 

substituição de determinados agentes antimicrobianos ou aditivos em alimentos.  
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Capítulo 3 – Metodologia 

3.1. Estirpes bacterianas 

Neste trabalho foram estudadas 10 estirpes de bactérias associadas a DOA. As 

culturas utilizadas foram: L. monocytogenes (ATCC 7644), S. aureus (ATCC 25923), S. 

epidermis (ATCC 12228), E. faecalis (ATCC 29122), E. faecium (ATCC 10541), 

B.cereus (ATCC 1247), E.coli (ATCC 25922), C.perfringens (ATCC 1324) e P. 

aeruginosa (ATCC 27853) da American Type of Culture Collection (ATCC).  

As culturas foram mantidas em criotubos com meio de leite (20%), devidamente 

identificadas, -20ºC. Sempre que necessário, as diferentes estirpes bacterianas foram 

semeadas em Brain Heart Infusion (BHI) e mantidas a 37ºC durante 24 horas. 

3.2. Óleos essenciais 

Os OEs comerciais foram adquiridos em duas lojas distintas: à exceção do OE 

de alho (Allium sativum) que foi obtido na empresa “Origem ancestral” 

(http://www.origem-ancestral.com/index.php), todos os restantes foram adquiridos à 

“Venus in Ferns” (http://www.venusinferns.org/): cominho (C. cyminum), louro (P. 

racemosa), sementes de salsa (P. sativum), canela (C. zeylancium), gengibre (Z. 

officinale), limão (C. limon), coentros (C. sativum), noz-moscada (M. fragrans) e 

manjerona (O. marjorama), em frascos de 10 ml cada.  

3.3. Outros produtos testados  

 O azeite virgem, azeite extra virgem com alho, desinfetante alimentar, sumo 

comercial de limão e vinagre foram adquiridos em superfícies comerciais com espaço 

físico na cidade de Vila Real. O limão-cravo, típico da região dos Açores, foi enviado 

diretamente da região e o limão siciliano colhido diretamente na zona de Cinfães do 

Douro.  

3.4. Avaliação da atividade antimicrobiana 

O protocolo seguido para avaliação da atividade antimicrobiana dos diversos 

óleos e produtos, teve origem no método de difusão em placas de agar de Kirby-Bauer 

de acordo com as normas do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Este é 

considerado um método físico, no qual uma substância biologicamente ativa é testada 

face a determinado microrganismo. As bactérias foram ajustadas para a turbidez 0,5 da 
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escala de McFarland, (aproximadamente 10
8
 UFC/ mL), com solução salina estéril 

(0,9% NaCl).  

Discos de papel estéril (diâmetro de 6 mm), utilizados para a difusão em meio 

sólido, foram impregnados com 20 µl de cada substância a testar e foram colocados 

sobre a superfície das placas de Mueller-Hinton (MH) previamente inoculadas com a 

bactéria a testar. De seguida, as placas foram incubadas a 37 °C durante 24 horas.  

Discos de antibióticos foram utilizados, como controlos positivos, com 

concentrações recomendadas pelo CLSI, (2013). Para o efeito, utilizou-se a 

Ciproflaxacina (CIP) (5 µg), para todos os ensaios, com exceção de C. perfringens onde 

foi utilizada a Clindamicina (2 µg).Como controlo negativo, foi usado etanol a 96% 

para todos os OEs e condimentos testados à exceção do azeite virgem e azeite extra 

virgem com alho em que foi utilizada acetona (2-propanona) a 99,5%. 

3.5. Inoculação em placa 

 Cada estirpe a testar foi inoculada em BHI durante 24 horas a 37ºC. 

Posteriormente, duas a três colónias foram diluídas em soro fisiológico (NaCl a 0.9%) 

com auxílio de uma ansa até se obter uma turvação equivalente a 0.5 da escala de 

McFarland. Com uma zaragatoa estéril semeou-se, por esgotamento, cada uma das 

estirpes em placas de MH sendo incubadas na estufa, 24 horas a 37ºC; com exceção de 

C. perfringens que cresceram em anaerobiose; estes foram mantidos em jarras de 

anaerobiose, atmosfera promovida pela utilização de sacos de anaerobiose da Oxoid®, 

que foram mantidas na estufa 24h também a 37ºC. 

A análise dos resultados foi realizada procedendo-se à medição dos halos de 

inibição, em milímetros, com o auxílio de uma régua. Foram elaboradas as tabelas 

correspondentes a estes resultados. Todos os ensaios foram realizados em quintuplicado 

e utilizou-se o valor médio das cinco medições. 

3.6. Avaliação da Concentração Mínima Inibitória (CMI) 

Com base na avaliação da atividade antimicrobiana, foi analisada a concentração 

mínima inibitória de cada substância testada. Para esse fim, usaram-se discos 

esterilizados impregnados com concentrações de 50, 25, 12.50, 6.25, 3.125, 1.56, 0.78 e 

0.39% (v/v) e colocaram-se sobre a superfície das placas de MH inoculadas. As 

diluições foram realizadas tendo como solvente o etanol na maioria dos produtos, com 
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exceção do azeite e azeite extra virgem com alho que foram diluídos em acetona. Todos 

os ensaios foram realizados em quintuplicado, sendo considerado o valor médio das 

cinco medições.  

3.7. Tratamento estatístico 

Os resultados obtidos para a atividade antimicrobiana dos produtos testados 

foram submetidos a tratamento estatístico realizado em Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), de modo a verificar diferenças entre o controlo positivo e 

negativo e os restantes produtos.  

Para avaliar se os produtos testados obtiveram atividade antimicrobiana 

significativa em relação ao controlo positivo, e dada a natureza das variáveis (variáveis 

quantitativas) envolvidas no estudo, recorremos a uma análise de variância univariada, 

ANOVA, a dois fatores com interação, seguida de testes de comparações múltiplas, 

HSD (Honest Significant Difference) de Tukey. O pressuposto da distribuição normal 

da variável dependente, a atividade antimicrobiana, nos diferentes grupos foi avaliada 

pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, obtendo-se um p> 0.08 para todos os grupos. O 

pressuposto da homogeneidade de variâncias foi avaliado com teste de Levene (p= 0,6).  

Para testar se pelo menos uma das variáveis tem médias distintas para alguma 

das bactérias testadas, recorremos à análise de variância multivariada, MANOVA, a um 

fator.  

Depois de validados os pressupostos de normalidade multivariada e de 

homogeneidade de variâncias-covariâncias foi avaliada a significância do fator sobre as 

variáveis em estudo, isto é, realizou-se o seguinte teste de hipóteses: 

 

Quando a MANOVA detetou efeitos estatisticamente significativos, procedeu-se 

à ANOVA para cada uma das variáveis dependentes (produtos testados, bactérias), 

seguida de testes t-Student para amostras independentes. Os pressupostos deste método 

estatístico, nomeadamente a normalidade das distribuições e a homogeneidade de 

variâncias foram avaliados com o teste de Shapiro-Wilk e com o teste de Levene, 

respetivamente. Consideraram-se estatisticamente significativos os efeitos cujo valor de 

prova, p, foi inferior a 5%. 

ljijmjjj HH    :jl,i,1210  :   vs1,...p) (j   ... :
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Capítulo 4 – Resultados e discussão 

 Com base na literatura que descreve o poder antimicrobiano de vários OEs e 

condimentos usados na cozinha portuguesa, optou-se por avaliar esse mesmo efeito 

sobre varias bactérias patogénicas e ou deteriorantes de alimentos. Os testes foram 

realizados em meio de cultura MH, com controlo positivo e negativo. Após verificação 

da atividade antimicrobiana, realizou-se para todos os produtos o teste da concentração 

mínima inibitória (CMI). 

4.1. Avaliação da atividade antimicrobiana 

Os valores dos halos de inibição da atividade antimicrobiana dos produtos 

testados, puros, pelo método de difusão em disco, face a todas as estirpes bacterianas 

estudadas podem ser observados na Tabela 2. O controlo positivo e negativo permitiram 

ter grau de certeza em relação à inibição do crescimento bacteriano.  
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Tabela 2. Valores médios dos halos de inibição da atividade antimicrobiana dos produtos testados puros contra as estirpes bacterianas estudadas 

 B. cereus C. perfringens E. coli 
E. 

faecalis 

E. 

faecium 
L. monocytogenes MRSA P. aeruginosa 

Salmonella 

spp. 
S. epidermidis 

 Zone diameter in (mm)
a
 

Alho 13,00 19,04 -
a 

11,60 11,20 9,04 9,02 - - 10,20 

Canela 31,80 38,60 17,60 18,60 21,00 21,80 17,60 23,00 17.80 22,20 

Coentros 18,60 32,60 - 14,60 15,60 15,40 13,40 - 12,60 14,20 

Cominhos 19,80 19,20 10,04 11,20 9,40 9,40 9,20 10,00 13,20 - 

Gengibre - 18,60 - 9,40 10,00 10,60 10,40 - 12,40 11,20 

Louro 30,60 20,40 16,20 13,80 13,40 10,40 12,00 12,60 15,80 - 

Manjerona 38,00 31,20 22,40 14,00 13,40 14,40 12,00 17,40 16,00 - 

Noz-moscada 12,00 21,40 10,40 - - 9,60 - 9,20 9,00 12,00 

Sementes de 

salsa 16,8 13,60 8,40 9,40 9,40 9,40 9,00 9,40 9,40 - 

Essência de 

limão 12,6 34,4 - - - - - - - - 

Limão-cravo 11,4 10,20 - 11,80 10,40 14,40 17,40 - - 9,00 

Limão siciliano 14,40 10,60 10,20 12,40 9,8 12,00 12,4 9,2 9,8 11,00 

Sumo comercial 

de limão 12,40 13,20 - 12,20 11,40 13,60 17,40 - - 11,60 

Desinfetante 

alimentar 20,20 42,60 13,80 12,60 13,00 12,60 12,40 9,20 12,00 15,40 

Azeite virgem 12,06 - 10,04 - 9,40 9,40 11,20 10,20 11,20 - 

Azeite virgem 

extra com alho - - 9,40 - 10,40 10,40 9,20 11,20 9,20 - 
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Tabela 2. Continuação 

a(-) Sem formação de halo de inibição 
b
 Controlo positivo usado para todas as bactérias estudadas, exceto C. perfringens 

c
 Controlo positivo usado para C. perfringens 

d
 Controlo negativo usado para todos os produtos testados, exceto o azeite virgem e azeite extra virgem com alho 

e
 Controlo negativo usado para o azeite virgem e azeite extra virgem com alho 

 B. cereus C. perfringens E. coli 
E. 

faecalis 

E. 

faecium 
L. monocytogenes MRSA P. aeruginosa 

Salmonella 

spp. 
S. epidermidis 

 Zone diameter in (mm)
a
 

Vinagre 12,40 10,20 14,40 11,20 11,40 14,8 13,4 9,20 - 13,00 

Ciproflaxacina
b 

30,00 - 18,40 22,40 18,20 25,00 19,60 34,40 22,60 31,60 

Clindamicina
c 

- 24,00 - - - - - - - - 

Etanol
d
 - - - - - - - - - - 

Acetona
e 

- - - - - - - - - - 
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Neste estudo, observou-se uma ampla variação das propriedades antimicrobianas 

das susbstâncias em análise. Porém, deve ser notado que, em geral, as bactérias testadas 

foram sensíveis à maioria dos OEs e especiarias, e que toda a panóplia de análises 

resultou em atividade antimicrobiana relevante face a pelo menos duas estirpes de 

bactérias (B. cereus e C. perfringens). Vários estudos demostraram atividade 

antimicrobiana de OEs contra bactérias patogénicas de origem alimentar (Celikel e 

Kavas, 2008; Jafari et al., 2011; Moreira et al., 2005). 

Entre os OEs avaliados, os que obtiveram maior poder antimicrobiano foram a 

canela (Figuras 21-30), a manjerona e os coentros, o que constitui um resultado de 

interesse pela forte incorporação destas mesmas substâncias na culinária portuguesa, 

especialmente como especiarias ou em doces. Por outro lado, o OE de limão e o azeite 

extra virgem com alho demonstraram a atividade mais fraca. 

 

Figura 21. Resultado do ensaio antimicrobiano demonstrada pelo óleo essencial de canela sobre B. 

cereus. 

A – 6,25%; B – 3,125%; C – 1,56%; D – 0,78%; E – 0,39%; F – etanol; G – CIP5 (Fotografia de Rosana 

Silva) 
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Figura 22. Resultado do ensaio antimicrobiano demonstrada pelo óleo essencial de canela sobre C. 

pergringens. 

A – 6,25%; B – 3,125%; C – 1,56%; D – 0,78%; E – 0,39%; F – etanol; G – clindamicina (Fotografia de 

Rosana Silva) 

 
Figura 23. Resultado do ensaio antimicrobiano demonstrada pelo óleo essencial de canela sobre E. coli. 

A – 12,50%; B – 6,25%; C – 3,125%; D – 1,56%; E – 0,78%; F – etanol; G – CIP5 (Fotografia de Rosana 

Silva) 
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Figura 24. Resultado do ensaio antimicrobiano demonstrada pelo óleo essencial de canela sobre E. 

faecalis. 

A – 25,00%; B – 12,50%; C – 6,25%; D – 3,125%; E – 1,56%; F – etanol; G – CIP5 (Fotografia de 

Rosana Silva) 

 
Figura 25. Resultado do ensaio antimicrobiano demonstrada pelo óleo essencial de canela sobre E. 

faecium. 

A – 25,00%; B – 12,50%; C – 6,25%; D – 3,125%; E – 1,56%; F – etanol; G – CIP5 (Fotografia de 

Rosana Silva) 
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Figura 26. Resultado do ensaio antimicrobiano demonstrada pelo óleo essencial de canela sobre L. 

monocytogenes. 

A – 25,00%; B – 12,50%; C – 6,25%; D – 3,125%; E – 1,56%; F – etanol; G – CIP5 (Fotografia de 

Rosana Silva) 

 
Figura 27. Resultado do ensaio antimicrobiano demonstrada pelo óleo essencial de canela sobre MRSA. 

A – 25,00%; B – 12,50%; C – 6,25%; D – 3,125%; E – 1,56%; F – etanol; G – CIP5 (Fotografia de 

Rosana Silva) 
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Figura 28. Resultado do ensaio antimicrobiano demonstrada pelo óleo essencial de canela sobre P 

.aeruginosa. 

A – 12,50%; B – 6,25%; C – 3,125%; D – 1,56%; E – 0,78%; F – etanol; G – CIP5 (Fotografia de Rosana 

Silva) 

 
Figura 29. Resultado do ensaio antimicrobiano demonstrada pelo óleo essencial de canela sobre 

Salmonella spp. 

A – 6,25%; B – 3,125%; C – 1,56%; D – 0,78%; E – 0,39%; F – etanol; G – CIP5 (Fotografia de Rosana 

Silva) 
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Figura 30. Resultado do ensaio antimicrobiano demonstrada pelo óleo essencial de canela sobre S. 

epidermidis. 

A – 12,50%; B – 6,25%; C – 3,125%; D – 1,56%; E – 0,78%; F – etanol; G – CIP5 (Fotografia de Rosana 

Silva) 

O OE de canela teve resultados de inibição antimicrobiana contra todas as 

estirpes testadas. Em comparação com os halos de inibição obtidos no controlo positivo, 

com CIP (5µg), verificou-se que a atividade antimicrobiana do OE, contra o B. cereus e 

E. faecium, foi mais elevada no puro do que o próprio antibiótico. Por outro lado, os 

halos de inibição, para as estirpes bacterianas de E. coli e MRSA foram semelhantes ao 

controlo positivo. Nas restantes estirpes estudadas, o halo de inibição foi menor do que 

no controlo positivo. A canela foi a substância estudada com maior poder inibitório 

contra E. coli. A atividade antimicrobiana demonstrada pela canela é corroborada pelo 

estudo realizado por Santurio e colaboradores (2007, 2011). Este estudo refere que o OE 

da canela foi menos ativo do que o de oregãos, oregãos mexicanos e tomilho. 

Jayawardena e Smith (2010) avaliaram a composição do OE de C. zeylanicum extraído 

de diferentes partes da planta e concluíram que quando este tinha origem nas folhas, era 

constituído maioritariamente por eugenol. Hoferl e colaboradores (2009) relataram uma 

fraca atividade do OE obtido através de folhas de canela. No entanto, quando a extração 

era feita da casca, o composto predominante passava a ser o cinamaldeído. Baskaran e 

colaboradores (2009) relata que a fração de cinamaldeído é mais ativa do que carvacrol, 

eugenol e timol. Esta pode ser a justificação para a discrepância de resultados entre 
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estudos. O cinamaldeído está presente em diferentes espécies do género Cinnamonum, 

sendo o constituinte maioritário (60 – 95%) do OE da canela (Michiels, 2009). Esta 

especiaria aparenta ter uma maior bioatividade que outras susbtâncias, e o seu efeito na 

regulação dos níveis de glicemia tem sido associado à presença de compostos 

polifenólicos na sua constituição (Al-Dhubiab, 2012). A inclusão da canela na 

alimentação parece ter a capacidade de reduzir o stress oxidativo em indivíduos obesos 

ou com resistência à insulina (Roussel et al., 2009). Sessou e colaboradores (2013) 

conclui que para além de atividade antimicrobiana o OE de C. zeylanicum, também é 

eficaz contra fungos.  

Os resultados obtidos com o OE de alho demonstraram que sete das 10 estirpes 

bacterianas testadas são sensíveis ao mesmo, excetuando-se apenas, E. coli, Salmonella 

spp e P. aeruginosa. Sivam (2001) refere nos seus estudos que o alho pode atuar sobre a 

Helicobacter pylori, Lactobacilus, aeromonas, pseudomonas, salmonela, estafilococos e 

estreptococos.  

Os resultados obtidos para os testes realizados com OE de coentros revelam que 

E. coli e P. aeruginosa são resistentes ao mesmo, sendo as restantes bactérias estudadas 

sensíveis. Por outro lado, E. faecium foi a estirpe mais sensível ao OE. Vários têm sido 

os estudos que demonstram os efeitos benéficos dos OEs em geral, e do linalol em 

particular (o maior constituinte dos OEs das sementes de coentro), na redução da 

peroxidação lipídica (Mitid-Culafid et al., 2009) na proteção do ADN, da sua ação 

antimutagénica (Bakkali et al., 2008), e ainda dos seus efeitos antimicrobianos e anti-

inflamatórios (Peana et al., 2002). Dias e colaboradores (2011) afirmam que a atividade 

antioxidante associada aos coentros se deve à sua composição e compostos fenólicos, 

carotenóides e OEs. Um estudo realizado demonstra, por análise de cromatografia de 

alta pressão, que as folhas e sementes de coentros  (apresentam elevada concentração de 

quercetina, a que se atribui a capacidade antioxidante e antimicrobiana (Lopes, 2011). 

Este fato, confirmado em vários estudos, realça a importância da utilização dos coentros 

na culinária como erva aromatizante (Deepa et al., 2011). 

O OE de cominhos apresentou atividade antimicrobiana contra nove, das 10 

estirpes bacterianas estudadas.  S. epidermidis, foi a única estirpe resistente, mesmo ao 

óleo puro. Dua et al., (2013) testou o OE de cominhos contra E. coli, P. aeruginosa, S. 

aureus e Bacillus pumilus e obteve halos de inibição entre 10,7 e 14,0 mm, enquanto o 

intervalo de resultados, para as bactérias comuns, varia entre 9,20 e 10,04 mm.  
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Quanto ao OE de gengibre apenas B. cereus, E. coli e P. aeruginosa se 

mostraram resistentes. Os resultados da atividade antimicrobiana do gengibre contra E. 

coli estão em conformidade com os obtidos por Santurio et al. (2011) que relatou a não 

evidência de atividade antimicrobiana. C. perfringens é a estirpe com maior 

sensibilidade. Nenhum dos halos formados pelo OE de gengibre foi maior ou igual aos 

formados pelo controlo positivo. 

Na leitura dos resultados obtidos para o OE de louro pode-se aferir que apenas S. 

epidermidis foi totalmente resistente ao mesmo. A atividade antimicrobiana do OE foi 

mais siginificativa em B. Cereus, apresentando um halo de inibição semelhante à 

Ciproflaxacina. O OE de louro provocou em B. cereus um halo de inibição que iguala o 

formado pelo controlo positivo. Outros estudos revelam que o OE de P. racemosa, não 

tem apenas atividade antimicrobiana, mas também antifúngica, revelando inibição do 

crescimento de Acinetobacter baumanii, Aeromonas veronii biogrupo sobria, Candida 

albicans, E. faecalis, E. coli, Klebisiella pneumoniae, P. aeruginosa, S. entérica subsp. 

enterica serotipo typhimurium, Serratia marcescens e S.aureus a concentração < 2.0% 

(v/v) (Hammer et al., 1999). Paula e colaboradores (2010) referem que a ação 

analgésica, anti-inflamatória e antimicrobiana do louro se devem, provavelmente, a 

mecanismos periféricos e não centrais.  

Para os testes efetuados com OE de manjerona, nove das 10 bactérias em estudo 

mostraram sensibilidade., sendo S. epidermidis a única bactéria resistente. O valor do 

halo de inibição do OE de manjerona em B. cereus, iguala-se ao do controlo positivo. 

Os resultados de inibição resumem a importância da aplicabilidade prática da 

manjerona. Esta é utilizada na alimentação como conservante e germicida, na indústria 

da carne, como condimento de sopas, de guisados e até na produção de licores, 

protegendo grande parte da população de possíveis doenças de origem alimentar 

(Munõz, 1993). 

Três bactérias foram resistentes ao OE de noz-moscada: E. faecalis, E. faecium e 

MRSA. Lima (2008) testou o OE de manjerona para Aeromonas hydrophila, E. coli, P. 

aeruginosa, Salmonella cholerasuis, S. aureus, L. monocytogenes e Listeria innocua, 

tendo verificado atividade antimicrobiana em todas as estirpes, corroborando os 

resultados obtidos no presente estudo. O OE de sementes de noz-moscada apresenta 

uma forte atividade antimicrobiana contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, 

bem como uma variedade de fungos (Gupta e Rajpurohit, 2011). A noz-moscada é 
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constituída por α-pineno, β-pineno, p-cimeno, β-cariofileno e carvacrol, e tem sido 

relatada atividade antimicrobiana associada ao α-pineno e β-pineno que envolvem a 

ruptura da membrana pelos compostos lipofílicos. O carvacol é outro componente com 

importância na atividade antimicrobiana, já que este pode atravessar as membranas 

celulares e penetrar no interior da célula. Já p-cimeno é um precursor de carvacol e por 

isso, tem a sua importância associada ao mesmo (Gupta et al., 2013). 

O OE de sementes de salsa não foi eficaz em S. epidermidis. As folhas de salsa 

são usadas na alimentação humana, como condimento, indispensável na maioria dos 

pratos cozinhados e muito úteis pela sua ação digestiva e antimicrobiana. A indústria 

alimentar obtém o OE que se destina à preparação de molhos, pickles e para a 

aromatização de bebidas (Cunha et al., 2007). Para além disso, a salsa é considerada um 

condimento de primeira ordem, ou seja, por detrás do sabor e perfume, escondem-se 

propriedades de suma importância para o equilíbrio mineral e vitamínico do organismo 

(Lieutaghi, 2002).  

O limão e a laranja são dos frescos mais utilizados em todo o mundo, sendo 

ambos abundantes e baratos. Constituem uma importante fonte de fibra, uma vez que 

são muito ricos em pectinas (Askar, 1998). O limão pode ser completamente 

aproveitado: o OE, o epicarpo e a polpa dos frutos são usados como aromatizantes de 

alimentos, na pastelaria e em bebidas (Cunha et al., 2007). De entre todos os OEs, o de 

limão foi o menos eficaz. Foram observadas oito resistências totais, tendo sido 

demonstrada sensibilidade apenas por B. cereus e C. perfringens. Nos testes do OE de 

limão, limão-cravo, limão siciliano e sumo comercial de limão com L. monocytogenes, 

esta apenas não foi inibida pelo OE de limão, o que indica a sua sensibilidade perante os 

produtos testados. Este resultado é relevante do ponto de vista em que a listeriose é uma 

doença de origem alimentar com incidência moderada e que poderá ser prevenida 

através do uso de produtos naturais. Nos testes com limão cravo verficou-se que E. coli, 

P. aeruginosa e Salmonella spp. foram resistentes ao mesmo, não apresentando inibição 

no seu crescimento. Gerhardt et al. (2012) demonstrou que o limão cravo apresenta 

atividade antimicrobiana contra P. aeruginosa, E. faecalis, E. coli, S. aureus e S. 

enteritidis, o que corrobora os presentes resultados para E. coli e P. aeruginosa. Por 

outro lado, verificou-se também atividade antimicrobiana contra MRSA e E. faecalis.  

Quanto ao limão siciliano, foi demonstrada atividade antimicrobiana contra a totalidade 

das bactérias testadas. O sumo comercial de limão utilizado revelou ter capacidade 
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antimicrobiana em sete das 10 bactérias estudadas, excetuando-se E. coli, P. aeruginosa 

e Salmonella spp. Comparando agora os resultados obtidos com os diferentes produtos 

provenientes de um mesmo fruto, o limão siciliano foi o mais efetivo de todos, com 

atividade antimicrobiana contra todas as estirpes testadas. Por outro lado, o OE de limão 

foi o que apresentou menor eficácia na inibição desejada. De realçar ainda que o limão-

cravo e o sumo de limão comercial apresentaram exatamente os mesmos resultados 

qualitativos, e que apenas o limão siciliano teve capacidade de inibir E. coli, P. 

aeruginosa e Salmonella spp. 

Para os testes efetuados com azeite virgem todas as bactérias estudadas, com 

exceção de C. perfringens, E. faecalis e S. epidermidis demonstraram ser inibidas, 

sendo B. cereus o que apresenta maior sensibilidade, com halo de inibição de 12,06 

mm. A atividade antimicrobiana verificada pelo azeite pode ser explicada 

essencialmente pela sua composição em ácidos gordos, caracterizada pela elevada 

percentagem em ácido oleico, e à presença de antioxidantes naturais, como os tocoferóis 

e os compostos fenólicos (Dias, 2009). 

O azeite extra virgem com alho apresentou poder antimicrobiano para seis das 

bactérias testadas. O azeite extra virgem com alho é considerado um azeite aromatizado, 

que quando comparado com o azeite comum, revela que os parâmetros de qualidade do 

mesmo podem melhorar ou manter-se, exceto no que relativiza à acidez. A estabilidade 

oxidativa melhora com a adição de aromatizantes, incluindo o alho. No geral, a 

aromatização do azeite não altera significativamente os parâmetros de qualidades dos 

azeites, podendo favorecer um aumento da sua resistência e consequentemente um 

aumento do tempo de validade do produto (Costa, 2012). Desta forma, seria de esperar 

no azeite aromatizado resultados ligeiramente mais significantes do que com o azeite 

refinado. Porém, o que se verificou na prática, foi exatamente o oposto. Tal fato, pode 

ser explicado pelo uso de azeite e azeite aromatizado serem de marcas distintas. 

O vinagre apresenta atividade antimicrobiana contra todas as bactérias, exceto a 

salmonela. Os halos de inibição variam entre 14,80 mm (L. monocytogenes) e 9,20 mm 

(P. aeruginosa).  Utyama et al., (2006) estudou a atividade antimicrobiana do vinagre 

sobre E. coli, P. aeruginosa, e S. aureus, concluindo que as três estirpes foram 

sensíveis, tal como se revela no presente trabalho. O pH do vinagre de diferentes marcas 

comercializadas varia, o que influencia o crescimento bacteriano: o pH mínimo de 
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crescimento para a maior parte das bactérias oscila entre 4 a 4,4 e o ótimo entre 6,5 a 

7,5 (Mazzola et al., 2003).   

O desinfetante alimentar demonstrou ter atividade antimicrobiana sobre todos os 

microrganismos testados, revelando o maior halo de inibição de todos, 42,60 mm, em C. 

perfringens. Porém, esta é a única estirpe na qual o halo é maior do que os restantes 

produtos testados. Estes halos são referentes ao desinfetante puro, e no seu modo de 

utilização, recomenda-se a sua diluição, fato que será averiguado em 4.2. (determinação 

da concentração mínima inibitória).  

Alguns resultados obtidos não têm forma de comparação e/ou são dispares com 

estudos de outros autores, o que pode ser indício da utilização de OEs com diferentes 

composições ou distinção das técnicas empregues (Santurio et al., 2011). Existe uma 

lacuna neste sentido, por não existir uma técnica internacionalmente padronizada para 

avaliação de OEs e extratos vegetais, o que permite que diferentes protocolos sejam 

utilizados, e compromete consequentemente as comparações de resultados (Viuda-

Martos et al., 2008). Contudo, a utilização de OEs continua a ser mínima, mesmo com 

atividade antimicrobiana comprovada, devido aos elevados custos de purificação dos 

extratos e pelo fato das propriedades antimicrobianas estarem sujeitas a flutuações 

devido a fatores externos, como a temperatura, humidade, pH dos solos, exposição 

solar, entre outros (Davy, 2009).  

4.1.1. Tratamento estatístico 

 Para avaliar se os fatores em estudo têm um efeito estatisticamente significativo 

sobre a variável em estudo efetuou-se uma ANOVA. Os resultados obtidos, Tabela 3, 

indicam que o fator “produtos” (p=0.000), o fator “bactéria” (p=0.000) e a interação 

entre os fatores (p=0.000) tiveram um efeito estatisticamente significativo sobre a 

atividade microbiana.  

 

 

 



  

55 

    

Tabela 3. Análise de variância a dois fatores com interação  

Tests of Between-Subjects Effects 

Variável dependente: atividade antimicrobiana 

Fonte Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 66684,440
a 

179 372,539 452,818 0,000 

Interseção 138835,728 
1 138835,728 168753,924 0,000 

Produtos 26344,529 
17 1549,678 1883,624 0,000 

Bactérias 11898,961 
9 1322,107 1607,012 0.000 

Produtos x 

Bactérias  
28440,950 153 

185,889 225,946 0,000 

Erro 592,352 
720 0,823   

Total 206112,520 
900    

Corrected Total 67276,792 
899    

a
R Squared=0,991 (Adjusted R Squared=0,989) 

Observada a significância nos fatores “produtos” e “bactérias”, procedeu-se ao 

teste de comparações múltiplas, HDS de Tukey (Tabelas 4, 5 e 6). 
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Tabela 4. Comparações múltiplas entre o controlo positivo e produtos testados. 

Comparações múltiplas 

Variável dependente: atividade antimicrobiana 

Teste Tukey HSD 

(I)Controlo 

positivo 

(J) Produtos Diferença de médias (I-

J) 

Desvio 

padrão 

Sig. 

Antibiótico Alho 15,976 0,1814 0,000 

 Canela 1,920 0,1814 0,000 

 Coentros 11,220 0,1814 0,000 

 Cominhos 13,740 0,1814 0,000 

 Gengibre 16,660 0,1814 0,000 

 Louro 10,400 0,1814 0,000 

 Manjerona 7,040 0,1814 0,000 

 Noz-moscada 16,560 0,1814 0,000 

 Sementes de salsa 15,440 0,1814 0,000 

 Essência de limão 20,220 0,1814 0,000 

 Limão-cravo 16,460 0,1814 0,000 

 Limão siciliano 13,740 0,1814 0,000 

 Sumo comercial de limão 15,740 0,1814 0,000 

 Desinfetante alimentar 8,540 0,1814 0,000 

 Azeite virgem 17,480 0,1814 0,000 

 Azeite virgem extra com 

alho 

18,940 0,1814 0,000 

 Vinagre 13,920 0,1814 0,000 
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Tabela 5. Comparações múltiplas da atividade antimicrobiana demonstrada pelas bactérias testadas. 

Atividade antimicrobiana 

Tukey HSD
a,b 

Bactérias N Sub-conjuntos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

S. epidermidis 90 9,467        

E. coli 90 9,500        

P. aeruginosa 90 9,667 9,667       

Salmonella 

spp. 

90  10,000       

E. faecalis 90   10,789      

E. faecium 90    11,467     

MRSA 90     11,993    

L. 

monocytogenes 

90      12,867   

B. cereus 90       17,836  

C. perfringens 90        20,678 

Sig.  0,900 0,289 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

As médias dos grupos são homogéneas nos sub-conjuntos. 

Baseado nas médias observadas. 

Erro associado = 0,823 para n = 90 e alpha = 0,05.  
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Tabela 6. Comparações múltiplas para a atividade antimicrobiana demonstrada pelos produtos testados. 

Atividade antimicrobiana 

Tukey HSD
a,b

 

Produtos 

testados 
N 

Sub-conjuntos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Essência de 

limão 

50 5,200             

Azeite virgem 

extra com 

alho 

50  6,480            

Azeite virgem 50   7,940           

Gengibre 50    8,760          

Noz-moscada 50    8,860 8,860         

Limão-cravo 50    8,960 8,960         

Alho 50     9,444 9,444        

Sumo 

comercial de 

limão 

50      9,680        

Sementes de 

salsa 

50      9,980        
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Tabela 6. Continuação. 

Atividade antimicrobiana 

Tukey HSD
a,b

 

Óleos 

essenciais 
N 

Sub-conjuntos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Vinagre 50       11,500       

Cominhos 50       11,580       

Limão 

siciliano 

50       11,680       

Coentros 50        14,200      

Louro 50         15,020     

Desinfetante 

alimentar 

50          16,880    

Manjerona 50           18,380   

Canela 50            23,500  

Antibiótico 50             25,420 

Sig. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

As médias dos grupos são homogéneas nos sub-conjuntos. 

Baseado nas médias observadas. 

Erro associado = 0,823 para n = 90 e alpha = 0,05.  
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As estirpes estudadas foram subdivididas em oito grupos (Tabela 5) pelo teste de 

Tukey. As mais resistentes aos produtos testados, encontram-se no grupo 1 e as mais 

sensíveis nos últimos grupos. Verificou-se que S. epidermidis, E. coli e P. aeruginosa 

têm um perfil de resistência muito semelhante, enquanto que os maiores halos de 

atividade antimicrobiana foram observados em B. cereus e C. perfringens. 

O teste de Tukey originou 13 grupos distintos (Tabela 6), para todas as 

substâncias estudadas com base nas médias das observações efetuadas. Pela análise do 

tratamento de dados existem diferenças significativas entre o controlo positivo e todos 

os produtos testados. Verifica-se que o controlo positivo foi colocado no último grupo 

com a maior eficiência ou nível de atividade antimicrobiana, com 25,420. No entanto, 

deve-se realçar, a atividade da canela, que com 23,500 se revelou ser o OE com maior 

poder antimicrobiano, contra as bactérias estudadas. Seguem-se a manjerona, o 

desinfetante alimentar, o louro e os coentros. Este teste permitiu ainda aglomerar 

produtos que se comportam de forma idêntica no seu poder antimicrobiano frente às 

estirpes estudadas. Um desses grupos inclui o gengibre, a noz moscada e o limão-cravo. 

Em estudos futuros esta informação poderá ser revelante na medida em que poderão ser 

reduzidos estes produtos, usando apenas um do grupo e testando outros para 

comparação. Da mesma forma, esta informação poderá ser aplicada às estirpes a estudar 

futuramente.  

Pela análise da Tabela 6 e como seria de esperar pelos grupos formados, a canela 

é o produto que menos distante se encontra do antibiótico, seguindo-se ainda com 

valores inferior a dez unidades, a manjerona, o desinfetante alimentar e o louro. Neste 

sentido, para verificar se para algumas das bactérias, variáveis dependentes, a canela é 

significativamente mais eficiente do que o antibiótico realizou-se uma análise de 

variância multivariada (MANOVA) a um fator. As bactérias encontram-se descritas 

pela seguinte ordem: B. cereus, C. perfringens, E. faecalis, E. faecium, E. coli, L. 

monocytogenes, MRSA, Salmonella spp., S. epidermidis e P. aeruginosa. 

Os resultados obtidos, Tabela 7, indicam que o efeito do fator é estatisticamente 

significativo (traço de Pillai= 1, F=1241,046, p=0.022, potência de teste=0.977).  
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Tabela 7. Resultado da estatística e do teste da MANOVA a um fator. 

Testes multivariados
 

Efeito  Valor F Hipótese

s df 

Erro 

df 

Sig. Noncent 

Paramete

r 

Valo

r de 

teste
 

Interseçã

o 

Pillai’s Trace 1,000 9252,572
b 

8,000 1,00

0 

0,00

8 

74020,574 1,000 

Wilks’Lambd

a 

0,000 9252,572
b
 

8,000 1,00

0 

0,00

8 

74020,574 1,000 

Hottelling’s 

Trace 

74020,57

4 

9252,572
b
 

8,000 1,00

0 

0,00

8 

74020,574 1,000 

Roy’s Largest 

Root 

74020,57

4 

9252,572
b
 

8,000 1,00

0 

0,00

8 

74020,574 1,000 

Grupo Pillai’s Trace 1,000 9252,572
b
 

8,000 1,00

0 

0,02

2 

9928,367 0,977 

Wilks’Lambd

a 

0,000 9252,572
b
 

8,000 1,00

0 

0,02

2 

9928,367 0,977 

Hottelling’s 

Trace 

9928,367 9252,572
b
 

8,000 1,00

0 

0,02

2 

9928,367 0,977 

Roy’s Largest 

Root 

9928,367 9252,572
b
 

8,000 1,00

0 

0,02

2 

9928,367 0,977 

Observada a significância multivariada, procedeu-se à ANOVA univariada para 

cada uma das variáveis dependentes. 
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Tabela 8. ANOVA a um fator 

Source 
Variável 

dependente 

Type III 

Sum of 

Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Grupo B. cereus 8,100 1 8,100 23,143 0,001 

C. perfringens 336,400 1 336,400 2242,667 0,000 

E. coli 1,600 1 1,600 5,333 0,050 

E. faecalis 36,100 1 36,100 23,290 0,001 

E. faecium 19,600 1 19,600 32,667 0,000 

L. monocytogenes 25,600 1 25,600 12,190 0,008 

MRSA 10,000 1 10,000 4,878 0,058 

P. aeruginosa 324,900 1 324,900 812,250 0,000 

Salmonella spp. 57,600 1 57,600 57,600 0,000 

S. epidermidis 220,900 1 220,900 55,225 0,000 

Após a análise descritiva, procurou-se novamente proceder a comparações. No 

entanto, as comparações foram realizadas apenas entre os valores de atividade 

antimicrobiana da canela e as bactérias estudadas. 

A ANOVA, Tabela 8, revelou que existem diferenças estatisticamente 

significativas para todas as variáveis dependentes (p<5%), exceto as variáveis relativas 

a E. coli e MRSA, que se encontram no linear do valor de prova estipulado (5%). Deste 

modo, e uma vez que estamos interessados em verificar para qual desta a canela tem 

melhores resultados, procedeu-se a testes t-Student unilaterais à direita, isto é: 

 

A significância da diferença entre os valores médios da atividade microbiana na 

canela e no controlo positivo foi avaliada com o teste t-Student para amostras 

independentes. De acordo com este teste, Tabela 9, o OE de canela demonstrou possuir 

maior eficiência antimicrobiana do que o controlo positivo usado, contra B. cereus, C. 

perfringens e E. faecium. 

 

oantobióticcanela1oantobióticcanela0  :      vs :   HH



  

63 

    

Tabela 9. Teste da independência da atividade antimicrobiana da canela e as bactérias testadas.  

 Teste de Levene’s para 

a igualdade de 

variâncias 
t-test para a igualdade de médias 

F Sig. t df 
Sig (1-

tailled) 

B. cereus 

Igualdade de 

variâncias 

assumida 

0.086 0,777 4,811 8 0,0005 

C. perfringens 

Igualdade de 

variâncias não 

assumida 

  47,357 4 0,000 

E. faecium 

Igualdade de 

variâncias 

assumida 

0,590 0,464 5,715 8 0,000 

 

4.2. Determinação da CMI dos óleos essenciais 

Os valores da concentração miníma inibitória (CMI), pelo método de difusão em 

disco, contra todas as estirpes bacterianas estudadas podem ser analisados na Tabela 10. 

A CMI foi definida como a mais baixa concentração da amostra que inibiu o 

crescimento bacteriano. A determinação da CMI assume importância na medida em que 

fornece dados relevantes para aspetos toxicológicos, microbiológicos e legais 

pertinentes aos compostos naturais (Pinto et al., 2003). O controlo positivo e negativo 

permitiram ter grau de certeza em relação à inibição do crescimento bacteriano. 
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Tabela 10. Valores da concentração mínima inibitória (%) dos produtos testados no metódo de difusão em discos para a actividade antimicrobiana frente a diferentes estirpes 

bacterianas. 

Produtos testados 

CMI % (v/v) 

B. cereus 
C. 

perfringens 
E. coli E. faecalis E. faecium 

L. 

monocytogenes 
MRSA 

P. 

aeruginosa 

Salmonella 

spp. 

S. 

epidermidis 

Alho 3,125 0,78 -
a 

>50,00 50,00 50,00 50,00 - - 25,00 

           

Canela 0,39 <0,39 0,78 1,56 1,56 1,56 1,56 0,78 1,56 0,78 

           

Coentros 3,125 <0,39 - 6,25 3,125 6,25 3,125 - 6,25 1,56 

           

Cominhos 0,78 1,56 25,00 50,00 >50,00 50,00 50,00 25,00 25,00 - 

           

Gengibre - 1,56 - 50,00 12,50 12,50 >50,00 - 50,00 6,25 

           

Louro 0,78 0,39 1,56 3,125 25,00 25,00 25,00 6,25 3,125 - 

           

Manjerona 1,56 0,78 1,56 1,56 6,25 6,25 25,00 12,50 12,50 - 

           

Noz-moscada 25,00 1,56 50,00 - - >50,00 - >50,00 >50,00 50,00 

           

Sementes de salsa 1,56 1,56 >50,00 50,00 >50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 - 

           

Essência de limão 25,00 1,56 - - - - - - - - 

           

Limão-cravo 50,00 25,00 - 12,50 50,00 6,25 1,56 - - 50,00 

           

Limão siciliano >50,00 50,00 >50,00 25,00 25,00 12,50 50,00 >50,00 25,00 50,00 

           

Sumo comercial de 

limão 
25,00 6,25 - 25,00 25,00 12,50 12,50 - - 50,00 
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Tabela 10. Continuação 

 

CMI % (v/v) 

B. cereus 
C. 

perfringens 
E. coli E. faecalis E. faecium 

L. 

monocytogenes 
MRSA 

P. 

aeruginosa 

Salmonella 

spp. 

S. 

epidermidis 

           

Desinfetante 

alimentar 
>50,00 3,125 25,00 12,50 25,00 12,50 50,00 50,00 >50,00 >50,00 

           

Azeite virgem 25,00 - 50,00 - 50,00 50,00 25,00 50,00 50,00 - 

           

Azeite virgem extra 

com alho 
- - 50,00 - 50,00 50,00 50,00 25,00 50,00 - 

           

Vinagre 50,00 25,00 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 >50,00 - 50,00 

           
a
(-) Sem formação de halo de inibição 
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Os resultados obtidos são muito díspares entre estirpes e OEs testados. Entre 

todas as estirpre estudadas, C. perfringens foi a bactéria mais sensível, seguido de B. 

cereus, L. monocytogenes, MRSA, E. faecium, E. faecalis, Salmonella spp., E. coli, P. 

aeruginosa e S. epidermidis. A literatura indica que as bactérias Gram-positivas são 

conhecidas por serem mais suscetíveis aos OEs que as bactérias Gram-negativas (Burt, 

2004; Hussain, 2010). Este fenómeno é explicado pela estrutura da parede celular das 

bactérias Gram-negativas, que é constituída por lipoproteínas e lipopolisacarídeos, que 

formam uma barreira natural para compostos hidrofóbicos (Mann et al., 2000; Inouye et 

al., 2001). Desta forma, pode-se afirmar que a presente investigação é consistente com a 

literatura, com exceção de S. epidermidis, que é Gram-positiva e apresenta dos valores 

mais elevados de resistência às substâncias em estudo. 

O OE de canela apresenta, novamente, a maior atividade antimicrobiana, com 

CMI associada entre <0,39% para C. perfringens e 1,56% para E. faecalis, E. faecium, 

L. monocytogenes e MRSA. Goñi e colaboradores (2009) para além de testar o OE de 

canela, incluiu outros óleos (citronela e gengibre) e concluiu que o OE de canela foi o 

que obteve maior atividade antimicrobiana, tal como o verificado. Goñi et al. (2009), 

avaliou ainda a CMI da canela para seis estirpes. Relatou que por ordem crescente, E. 

coli foi a bactéria com maior sensibilidade, seguindo-se S. aureus, L. monocytogenes e 

Salmonella choleraesuis. P. aeruginosa não foi inibida pelo OE de canela. Estes 

resultados são semelhantes aos obtidos, com exceção de P. aeruginosa (CMI de 0,78%).  

Nos resultados obtidos com o OE de alho verifica-se que a bactéria mais sensível 

é o C. perfringens, com CMI de 0,78%, seguindo-se B. cereus. A bactéria menos 

sensível, revelando apenas inibição com o óleo puro, sem diluições, foi o E. faecalis. 

Rodrigues e colaboradores (2009) avaliou in vitro a atividade antifúngica de A. sativum 

e concluiu que o OE de alho tem atividade antifúngica, mas que esta varia de acordo 

com a forma de obtenção do mesmo. A atividade antimicrobiana do OE de alho foi 

ainda estudada por Benkeblia (2003) contra duas bactérias, S. aureus, Salmomella 

enteritidis e três fungos, Aspergillus niger, Penicillium cyclopium e Fusarium 

oxysporum, concluindo que o OE de alho têm atividade antimicrobiana contra todas as 

estirpes, e comparativamente com o OE de cebola, apresenta a CMI mais baixa.  

O estudo do OE de coentros revelou atividade antimicrobiana entre <0.39% para 

C. perfringens e 6,25% para E. faecalis, L. monocytogenes e  salmonela, revelando CMI 

baixa para todas as estirpes. O OE de coentros tem sido associado à atividade 
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antimicrobiana face a um amplo espetro de microrganismos (Duman et al., 2010). Silva 

et al., (2011) estudou a atividade antimicrobiana e CMI do OE de coentros e verificou 

atividade sobre todas as estirpes incluídas no estudo, englobando B. cereus, E. faecalis, 

MRSA, Salmonella spp. e E. coli. Quanto à CMI, concluiu que B. cereus foi a bactéria 

mais sensível e P. aeruginosa se encontra no lado oposto, com menor sensibilidade. No 

entanto, P. aeruginosa não foi inibida pelo OE de coentros na situação atual. Este fato 

pode dever-se à composição química dos OEs usados. Duman et al., (2010) refere que o 

mecanismo de ação dos coentros se baseia na quantidade de linalol que os constitui, o 

que varia de acordo com vários fatores.  

Quanto ao OE de cominhos, a CMI mais baixa foi obtida para B. cereus (0,78%) 

e E. faecium foi a bactéria em que o OE teve menor efeito (>50,0 %). Dua e 

colaboradores (2013) no seu estudo relata CMI de 12,5% para E. coli, 6,25% para P. 

aeruginosa e 25,0 para S. aureus. Já nos resultados encontrados todos os valores são 

superiores aos obtidos por estes autores.  

No estudo do OE de gengibre, C. perfringens revela-se a bactéria com maior 

sensibilidade (CMI=1,56%). S. epidermidis demonstrou ser sensível até concentração de 

6,25%, sendo a segunda estirpe bacteriana estudada com maior sensibilidade. Andrade 

et al., (2012) testou o OE de gengibre em E. coli, L. monocytogenes, MRSA, P. 

aeruginosa e Salmonella cholerasuis. No seu estudo foram obtidos resultados 

semelhantes ao nosso em E. coli , não se observando halos de inibição. No entanto, L. 

monocytogenes e salmonela foram inibidas. P. aeruginosa foi sensível no mesmo 

estudo, porém, não apresentou qualquer halo de inibição no estudo atual. O oposto é 

verificado na estirpe MRSA, que foi inibida pelo OE de gengibre testado no presente 

trabalho e não apresentou sensibilidade no estudo realizado por Andrade e 

colaboradores (2012).  

O OE de louro apresenta CMI entre 0,39% (C. perfringens) e 25,0% (E. faecium, 

L. monocytogenes e MRSA), não havendo inibição apenas de S. epidermidis. Ivanovic e 

colaboradores (2010) realizou um estudo que se assemelha ao presente, mas apenas com 

estirpes de Sthapylococcus com resultados de CMI de 1280 μg/ml para S. aureus e 640 

μg/ml para S. intermedius. 

O OE de noz-moscada apresenta atividade antimicrobiana a 1,56% apenas para 

C. perfringens, revelando também atividade antimicrobiana com o seu OE puro para L. 

monocytogenes, P. aeruginosa e salmonela. Os resultados obtidos na avaliação da 
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atividade antimicrobiana são concordantes com os obtidos no presente ponto, havendo 

relação entre os halos de inibição obtidos e as percentagens de inibição mínimas. Pérez 

e Anesini (1994) também estudaram a atividade antimicrobiana do OE de noz-moscada, 

pelo método de difusão em disco, sobre S. aureus, verificando a sua atividade. 

Narasimhan e Dhake (2006) investigaram o poder dos componentes do OE de noz-

moscada separadamente, tendo obtido resultados positivos quanto à atividade 

antimicrobiana em todos eles contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas.O OE 

de sementes de salsa apresenta CMI entre 1,56% para B. cereus e C. perfringens e 50% 

ou maior para as restantes, exceto S. epidermidis que não é sensível. Um estudo 

realizado, pelo método de difusão em disco, mostra resultados de CMI de 32% para E. 

coli e Salmonella spp., e 8% para S. aureus (Karimi et al., 2014).  As CMI obtidas são 

de maior percentagem. Wahba e colaboradores (2010) estudou o efeito antimicrobiano 

da pimenta, salsa e aneto contra coliformes, leveduras, bolores e S. aureus em queijo 

Kareish, obtendo resultados positivos para todas as plantas. Desta forma, a adição de 

qualquer uma destas plantas é aceitável para o consumidor e pode contribuir para a 

segurança alimentar do queijo Kareish.  

O OE de limão demonstrou ter atividade antimicrobiana apenas sobre duas 

bactérias, C. perfringens e B. cereus. O limão cravo obteve a CMI mais baixa para 

MRSA (1,56%). A CMI mais baixa obtida para o limão siciliano foi de 12.50% contra a 

L. monocytogenes. Quanto ao sumo comercial de limão a CMI mais baixa detectada 

pertence a C. perfringens com 6.25%. Desta forma, e num panorama geral sobre o 

limão, pode-se aferir que a espécie e/ou forma de conservação influenciam a capacidade 

antimicrobiana do produto. Um estudo em que o OE de três cultivares diferentes de 

Citrus limon foram colhidas com intervalo de 6 semanas, num total de 4 colheitas, em 

que o OE foi obtido por hidro-destilação, foi testado, pelo método de difusão em disco 

contra L. monocytogenes, S. aureus, Salmonella enterica e Enterobacter spp. O OE de 

limão foi mais eficaz contra bactérias Gram-positivas do que as Gram-negativas 

(Settanni et al., 2014). As bactérias Gram-negativas (E. coli, P. aeruginosa e salmonela) 

são de fato, menos efetivas que as Gram-positivas. Apenas foi demonstrada atividade 

antimicrobiana pelo limão siciliano, em concentração de 25% contra salmonela, e >50% 

para E. coli e P.aeruginosa.  

Ao usar o desinfetante alimentar como aconselhado no modo de utilização, e 

tendo em conta que cada 100 ml de solução contém 1,15 g de hipoclorito de sódio, a 
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concentração final de hipoclorito de sódio em 2,5 litros de água, será apenas de 0,575 g, 

com concentração volúmica de 0,23 g/l. O halo de inibição maior produzido pelo 

desinfetante alimentar é relativo ao C. perfringens, que também é detentor da CMI mais 

baixa (3.125%). B. cereus, que na maioria dos outros produtos, constitui uma das 

bactérias mais sensíveis, demonstra contra o desinfetante a sua resistência, ficando com 

CMI superior a 50%.  

Contrapondo a informação prestada no rótulo do desinfetante que indica que a 

concentração obtida após seguir o “modo de utilização” é de 0,23 g/litro de água, com 

os resultados, pode-se aferir que a concentração mais baixa que demonstrou atividade 

antimicrobiana apenas em uma das estirpes (B. cereus), foi utilizada com concentração 

superior à recomendada, com 0,45 g/l. Na diluição de 1,78% a que corresponderiam 

0.23g de hipoclorito de sódio, nenhuma das estirpes foi suscetível. A tabela 11 

demonstra como a dose recomendada pelo fornecedor está a ser ineficaz. Este fato 

demonstra a ineficácia do produto em relação ao que seria de esperar.  

Tabela 11. Concentração de hipoclorito de sódio nas consecutivas diluições usadas, contra as estirpres 

bacterianas. 

Diluição (%) Concentração de hipoclorido de sódio (g/l) 

50 7.19 

25 3.59 

12.50 1.79 

6.25 0.89 

3.125 0.45 

1.78 0.23 

Quanto ao azeite, as bactérias estudadas mais sensíveis ao azeite virgem, com 

inibição da sua atividade até à concentração de 25% foram B. cereus e MRSA. A CMI 

mais baixa verificada para o azeite extra virgem com alho é relativa à P. aeruginosa e o 

halo de inibição maior observado, também lhe concerne. No entanto, e mais uma vez, se 

verifica que existem discrepâncias de valores obtidos de acordo com o modo de 

produção e obtenção do azeite, para além da diferença da aromatização num dos 

produtos, existem outros fatores a ter em conta, tais como a maturação da azeitona e a 

forma de apanha (mecânica ou manual). Neste sentido, também Karaosmanoglu e 
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colaboradores (2010) investigou o efeito antimicrobiano e antioxidante de azeites extra 

virgens turcos de diferentes variedades e origens geográficas, azeite refinado e OE de 

canola, contra três bactérias patogênicas transmitidas por alimentos: E. coli O157:H7, L. 

monocytogenes e Salmonella enteritidis, tendo verificado que os azeites extra virgens 

turcos tinham maior efeito bactericida e maior atividade antioxidante. Os resultados 

obtidos são corroborados com o estudo descrito pela atividade antimicrobiana obtida. 

No entanto, para as três bactérias (E. coli, L. monocytogenes e salmonela), não existiram 

diferenças na CMI obtida entre azeite extra virgem e o azeite aromatizado, existindo 

apenas discrepâncias em B. cereus, MRSA e P. aeruginosa. 

No que é relativo ao vinagre, com os resultados obtidos podem-se distinguir três 

grupos de acordo com as CMI. Um deles referente ao CMI mais baixo obtido, de 25%, 

que engloba o C. perfringens, E. coli, E. faecalis, E. faecium e MRSA, um outro, com 

CMI de 50% relativo a B. cereus, L. monocytogenes e S. epidermidis, e por fim, P. 

aeruginosa apresenta o CMI mais elevado (>50%). Estudos com bactérias isoladas do 

peixe-gato mostram que o vinagre diluído a 0,5% de ácido acético tem inibição do 

crescimento dos microrganismos, o que revela ser uma concentração adequada para 

prolongar o tempo de prateleira dos alimentos, tendo em conta que também não 

inviabiliza o seu consumo por inaceitabilidade organolética (Lingham et al., 2012). Já 

Entani e colaboradores (1998), investigou o efeito do vinagre apenas contra E. coli 

O157:H7, concluindo que existiu inibição do crescimento com concentração de 0,1% de 

ácido acético. Comparativamente com o estudo atual, verifica-se que o CMI capaz de 

reduzir a carga microbiana do peixe gato é inferior ao encontrado para a maioria das 

estirpes estudadas. A CMI mais baixa foi de 25%, o que se traduz numa acidez de 1,5%, 

já que a acidez inicial do vinagre de vinho branco era de 6%.  

Os resultados obtidos muitas vezes são díspares com os existentes na literatura, o 

que poderá ter explicação nas técnicas usadas, meios de cultura, densidade do inócuo e 

o OE ou produto usado (Nascimento et al., 2007).  

4.3. Justificação da escolha dos controlos 

Segundo Wanda e colaboradores (2010), a produção de ß-lactamases é um dos 

principais mecanismos de resistência de B. cereus. No entanto, essa bactéria é 

geralmente suscetível à clindamicina, eritromicina, cloranfenicol, vancomicina, 

aminoglicosídeos e tetraciclinas. Já os enterococos são resistentes a vários antibióticos, 
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e por norma usam-se tratamentos com ação sinergética entre vários, onde está incluída a 

ciprofloxacina, norflaxina, tetraciclinas, entre outros. Quanto à L. monocytogenes, os 

antibióticos que melhore efeito têm são as penicilinas , associadas a um aminoglicósido 

nas infeções mais graves. Também, através da consulta do CLSI (2013) foi possível 

verificar qual a percentagem de sensíveis e resistentes para cada estirpe bacteriana, de 

onde surgiu a resposta do uso padronizado da CIP e de clindamicina para C. perfringens 

(96% sensíveis e 0% resistentes). 

 Na escolha dos antibióticos que foram usados como controlo positivo, foi 

necessário balancear entre os que são mais efetivos e aqueles que não possuem efeito. 

Um antibiótico que iniba a bactéria com halos superiores a 35/40 mm, pode não 

possibilitar a melhor comparação com os produtos naturais testados. O mesmo se passa, 

se usarmos antibióticos cujo halo de inibição seja demasiado pequeno. Desta forma, e 

recorrendo ao CLSI, foram escolhidos os controlos positivos apresentados, que 

possibilitam a comparação e obtenção de conclusões do estudo.  
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Capítulo 5 – Conclusão 

O protocolo seguido permitiu verificar que o método de difusão em disco em 

placa de agar, com uso do meio MH, constitui uma técnica segura, rápida, simples de 

aplicar e com resultados qualitativos e quantitativos significativos.  

Este trabalho confirma que a espécie e tipo das plantas, fatores externos 

(temperatura, humidade, entre outros), tipo de solo, modo de colheita e de extração do 

óleo essencial e dos restantes produtos, influenciam a atividade antimicrobiana, o que se 

pode confirmar pelas diferenças encontradas em comparação com outros estudos.  

Verificou-se que a maioria dos OEs e especiarias considerados neste estudo 

apresentaram efeitos inibitórios. O OE de canela apresentou a maior atividade 

antimicrobiana (mesmo em concentrações muito baixas revelando o seu potencial como 

antimicrobiano natural) seguindo-se a manjerona, o louro, coentros, limão siciliano, 

cominhos, vinagre, sementes de salsa, sumo de limão comercial, alho, limão-cravo, noz-

moscada, gengibre, azeite virgem, azeite extra-virgem com alho e por fim, essência de 

limão. Dos restantes produtos, com exceção do desinfetante alimentar, o sumo 

comercial de limão apresentou a atividade antimicrobiana mais elevada.  

Para a maioria dos produtos testados, C. perfringens foi a bactéria mais sensível, 

enquanto que S. epidermidis apresentou, em geral, menor suscetibilidade.   

Em geral, os resultados demonstram que, para além de aromatizantes de 

alimentos, o uso de ervas aromáticas e outras especiarias/condimentos também podem 

contribuir para um efeito bacteriostático contra agentes patogénicos, constituindo uma 

mais valia quando incorporadas na alimentação. Assim, os produtos testados podem ser 

constituídos como agentes antimicrobianos naturais, podendo ser usados como 

alternativa de conservantes ou desinfetantes químicos. Para além disso, mesmo sem a 

incorporação directa na indústria, uma alimentação saudável, variada e completa, rica 

em todos os nutrientes, é um grande aliado no combate a inúmeras doenças.  

No futuro, seria necessário a realização de mais estudos no sentido de determinar 

as espécies de plantas ideiais para a extração de OEs com atividade antimicrobiana de 

modo a que posteriormente se possam determinar CMI consenso para bactérias 

patogénicas de alimentos. Ainda, poderíamos proceder a testes de aceitabilidade e 

alergenicidade por parte do consumidor humano para que possamos integrar todos estes 

produtos na área alimentar. 
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Capítulo 7 - Anexos  

 

Tabela 12. Classificação dos microrganismos de acordo com o seu risco e difusão segundo o NACMCF. 

(Fonte: ASAE, 2009) 

Risco severo Risco Moderado/ 

Alta difusão 

Risco moderado/ 

Difusão limitada 

Clostridium botulinum tipos A, B, 

E, F 

Shigella disenteriae 

Salmonella typhi 

Salmonella paratyphi A, B 

Virus das hepatites A e E 

Brucella abortus 

Brucella suis 

Vibrio cholerae 01 

Vibrio vulnificus 

Taenia solium 

Trichinella spiralis 

Listeria monocytogenes 

Salmonella spp. 

Shigella spp. 

Escherichia coli enteropatogénica 

(EEC) 

Streptococcus pyogenes 

Rotavírus 

Vírus Norwalk 

Entamoebea histolytica 

Diphyllobothrium latum 

Ascaris lumbricóides 

Cryptosporidium parvum 

Bacilus cereus 

Campylobacter jejuni 

Clostridium perfringens 

Staphylococcus aureus 

Vibrio cholera non-01 

Vibrio parahaemolyticus 

Yersinia enterocolitica 

Giardia lamblia 

Taenia saginata 

 

 

Tabela 13. Características relativas ao Bacillus cereus (adaptado de Tallent et al, 2012). 

Características Bacillus cereus 

Reação Gram + 

Catalase + 

Motilidade +/- 

Redução de nitrato + 

A lisozima-resistentes + 

Reação de gema de ovo + 

Utilização de glicose anaeróbia + 

Reacção VP + 

O ácido produzido a partir de manitol - 

Hemólise (Sheep RBC) + 

Patogenicidade conhecida/característica Produz enterotoxinas 
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Tabela 14. Características relativas a C. perfringens, E. coli, Enterococcus, L. monocytogenes, Salmonella, Staphylococcus e P. aeruginosa (adaptado de Ferreira e Sousa, 

2000). 

Características Clostridum 

perfringens 

Escherichia coli Enterococcus Listeria 

monocytogenes 

Salmonella 

spp. 

Staphylococcus Pseudomonas 

aeruginosa 

Reação Gram + - + + - + - 

Cápsula +   +  +  

Catalase    -  +  

Coagulase      + (apenas S. aureus)/ 

- (restantes espécies) 

 

Oxidase       - 

Urease     -   

Produção de indol  +      

Vermelho de metilo  +      

Acetoína  -   -   

Citrato  -    +   

H2S  -      

Mobilidade  +    - + 

Lactose + +   -   

Pigmento amarelo  -      

NaCl 6%   +     

Motilidade   - - +   

Hemólise α   Nenhuma ou alfa     
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Tabela 15. Composição do alho, da canela, dos coentros e da salsa por 100 g de parte edível (INSA, 2014) 

Componentes Composição alho (100g)  Composição da canela 

(100g) 

Composição dos coentros 

(100g) 

Composição das salsa 

(100g) 

Energia (Kcal) 67 252 22 14 

Água (g) 79,8 10,0 92,8 91,7 

Proteína (g) 3,8 3,9 2,4 3,1 

Gordura total (g) 0,6 3,2 0,6 0 

Total de hidratos de carbono 

disponíveis(g) 

11,3 55,5 1,8 0,4 

Total de hidratos de carbono expresso 

em  

monossacáridos (g) 

12,3 55,5 1,8 0,4 

Mono+dissacáridos (g) 1,3 55,5 1,5 0,4 

Ácidos orgânicos (g) 0 0 0 0 

Álcool (g) 0 0 0 0 

Amido (g) 10,0 0 0,3 0 

Oligossacáridos (g) 0 0 0 0 

Fibra alimentar (g) 3,0 24,4 2,9 2,9 
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Tabela 16. Composição da Myristica fragrans (adaptado de Lima, 2008) 

Composição  Quantidade (%) 

Monoterpenos  14,95 

Sabineno  13,07 

Terpineno  11,22 

Fenilpropanóides Metil-eugenol 9,30 

 Miristicina 3,25 

 Safrol 1,92 

 

 

Figura 31. Produção, consumo e exportação de azeite em Portugal entre 1990 e 2012 (Fonte: IOC, 2012). 

 

Tabela 17. Composição dos meios de cultura usados no presente trabalho. 

Meio de Cultura Composição 

BHI Oxoid ® (Bain-Heart-Infusion Broth) é o 

meio não seletivo, muito nutritivo, utilizado para o 

crescimento de bactérias. (37g/L) 

Cérebro de vitelo e Coração de vaca sólidos (17,5 

g/l); Protease peptona (10 g/l); Glucose (2 g/l); 

Cloreto de sódio (5 g/l); Fosfato dissódico (2,5 

g/l); pH 7.4 ± 0.2 @ 25°C 

Agar (15 g/l a adicionar caso se pretenda o meio 

sólido) 

MH Oxoid ® (Mueller-Hinton Agar) é o meio 

utilizado para testar a sensibilidade aos 

antibióticos. (38g/L) 

Infusão desidratada de carne de vitelo (300 g/l); 

Hidrolisado de caseína (17,5 g/l); Amido (1,5 g/l); 

Agar (17 g/l); pH 7.3 ± 0.1 @ 25°C 

Skim-milk Powder Oxoid ® é o meio utilizado 

para conservar os isolados a temperaturas de 

congelação. (10% m/v) 

Leite em pó a 10%, dissoluto em água esterilizada 

e desionizada, com teor em gordura ≤1.5 g/L e teor 

em proteínas ≥34g/L. 

 


