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RESUMO 

 

SILVA, E. P. Influência da temperatura, de enzimas degradantes de DNA e do 
sobrenadante de cultura de estafilococos na formação de biofilme por Listeria 
monocytogenes em superfície abiótica. 2012. 110f. Dissertação (Mestrado). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 

 

A listeriose é uma infecção rara e grave, transmitida principalmente por alimentos. É 
causada pela bactéria Listeria monocytogenes e acomete principalmente mulheres 
grávidas e pessoas comprometidas imunologicamente. Este patógeno é reconhecido 
como um problema para as indústrias de alimentos devido à sua capacidade em 
formar biofilmes. Os biofilmes são comunidades microbianas aderidas a superfícies 
bióticas ou abióticas embebidas em uma matriz de polímeros extracelulares 
produzidos pelas próprias células. Estas estruturas são resistentes a procedimentos 
de higienização e desinfecção, contribuindo para a persistência de L. 
monocytogenes em ambientes processadores de alimentos. Desta forma, há grande 
interesse em estratégias para prevenir a formação de biofilmes por L. 
monocytogenes. No presente trabalho foi investigada a formação de biofilmes por L. 
monocytogenes em superfície abiótica, sob diferentes temperaturas, na presença de 
enzimas degradantes de DNA (DNAses) e na presença de sobrenadante de cultura 
de estafilococos com e sem atividade de DNAse termoestável (termonuclease). 
Foram utilizadas técnicas de cultivo e de microscopia e os resultados demonstraram 
que L. monocytogenes aderiu à superfície de aço inoxidável, em média 105-106 
UFC/cm2. A temperatura de incubação influenciou na adesão de L. monocytogenes 
à superfície de aço inoxidável, mas outros fatores em conjunto, como a cepa 
bacteriana e o tipo de sistema de cultivo utilizado, também podem ter contribuído 
para os resultados observados. Por microscopia de fluorescência foi constatada a 
formação de biofilmes maduros por L. monocytogenes, contendo canais 
provavelmente envolvidos em fluxo de nutrientes e também, cavidades 
características de dispersão celular. A mesma técnica permitiu constatar um 
predomínio de células metabolicamente ativas envoltas por matriz extracelular 
polimérica contendo DNA extracelular (DNAe), coradas por laranja de acridina. Por 
microscopia confocal a laser, foram observadas microcôlonias contendo DNAe e 
foram visualizadas também camadas homogêneas pouco espessas de células 
viáveis, coradas por SYTO9 e DDAO. O DNAe foi observado ainda em locais sem 
células, característicos de dispersão celular. O sobrenadante de cultura de S. aureus 
com atividade de termonuclease inibiu L. monocytogenes livre no meio de cultura e 
interferiu na formação de biofilme por este patógeno por até 24h a 37ºC. As DNAses 
comerciais não interferiram na formação de biofilme por L. monocytogenes, 
indicando ser improvável a ação da termonuclease de S. aureus na inibição da 
forma planctônica ou séssil de L. monocytogenes. Foi constatada a produção de 
uma proteína termoestável por S. aureus, capaz de inibir L. monocytogenes em teste 
de antagonismo em ágar, mas estudos posteriores são necessários para a completa 
caracterização de tal substância inibitória.  

 
Palavras-chave: biofilme, Listeria monocytogenes, DNA extracelular, DNAses. 
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ABSTRACT 

 

SILVA, E. P. Influence of temperature, DNA degrading enzymes and 
staphylococcal culture supernatant on biofilm formation by Listeria 
monocytogenes on abiotic surface. 2012. 110f. Dissertation (Master). Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2012. 

 

Listeriosis is a rare and serious mainly food-borne infection. It is caused by the 
bacterium Listeria monocytogenes that primarily affects pregnant women and 
immunologically compromised individuals. This pathogen is recognized as a problem 
for the food industry due to its ability to form biofilms. Biofilms are microbial 
communities adhered to biotic or abiotic surfaces embebed by self produced 
extracellular polymers. These structures are resistant to cleaning and disinfection 
procedures, allowing the survival and persistence of L. monocytogenes in food 
processing environments. Thus, several strategies have been adopted to prevent 
and control the formation of biofilms on food contact surfaces. The present study 
investigated biofilm formation by L. monocytogenes on abiotic surface at different 
temperatures, in the presence of DNA degrading enzymes (DNAses) and in the 
presence of culture supernatant with and without staphylococcal thermonuclease 
activity. For this purpose, we used culture techniques and microscopy. The results 
showed that L. monocytogenes was able to adhere on stainless steel surface on 
average 105-106 CFU per cm2. The different incubation temperatures affected the 
adhesion of L. monocytogenes on stainless steel surface, although other factors in 
combination were also involved, such as the bacterial strain and the type of system 
used for assay. By fluorescence microscopy, we noticed the formation of mature 
biofilms by L. monocytogenes, with channels likely involved in flow of nutrients and 
holes typical of cell dispersion. Furthermore, we found a predominance of 
metabolically active cells surrounded by extracellular matrix polymer containing 
extracellular DNA (eDNA) stained with acridin orange. By laser confocal microscopy, 
we observed the formation of microcolonies containing eDNA and homogeneous thin 
layer of viable cells stained with SYTO 9 and DDAO. The eDNA was also observed in 
locations with absence of cells characteristics of cell dispersion. The culture 
supernatant of S. aureus with thermonuclease activity was able to inhibit L. 
monocytogenes free on culture medium and interfered with the formation of biofilm by 
the pathogen for up to 24h at 37°C. The commercial DNAses did not affect biofilm 
formation by L. monocytogenes, possibly excluding the action of thermonuclease of 
S. aureus on the inhibition of planktonic or sessile forms of L. monocytogenes. It has 
been found a production of a thermostable protein by S. aureus and it was able to 
inhibit L. monocytogenes in agar antagonism assays but further studies are needed 
to characterize such inhibitory substance. 

 

 

Keywords: biofilm, Listeria monocytogenes, DNA extracellular, DNAses. 
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RESUMEN 

 

SILVA, E. P. Influencia de la temperatura, de las enzimas degradantes de DNA y 
de sobrenadante del cultivo de estafilococos en la formación de biopelícula 
por Listeria monocytogenes en superficie abiótica. 2012. 110f. Disertación 
(Maestría). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 

 

La listeriosis es una infección poco frecuente, grave y transmitida principalmente por 
los alimentos. Es causada por la bacteria Listeria monocytogenes, afecta 
principalmente a las mujeres embarazadas y personas con problemas de inmunidad. 
Este patógeno es reconocido como un problema para la industria de los alimentos 
debido a su capacidad para formar biopelículas. Biopelículas son comunidades 
microbianas adheridas en superficie biótica o abiótica embebidas en una matriz 
polimérica extracelular. Estas estructuras son resistentes a los procedimientos de 
limpieza y desinfección, permitiendo la supervivencia y la persistencia de L. 
monocytogenes en los entornos de procesamiento de alimentos. Varias estrategias 
se han adoptado para prevenir y controlar la formación de biopelículas por L. 
monocytogenes en las superficies de contacto con los alimentos. En este estudio se 
investigó la formación de biopelículas por L. monocytogenes en superficie abiótica a 
diferentes temperaturas, en la presencia de enzimas degradantes de DNA (DNAses) 
y en presencia de sobrenadante del cultivo de estafilococos con y sin actividad de 
termonucleasa. Por lo tanto, hemos utilizado las técnicas de cultivo y microscopía. 
Los resultados demostraron que L. monocytogenes fue capaz de adherirse a la 
superficie de acero inoxidable, en promedio 105-106 UFC por cm2. Las temperaturas 
de incubación diferentes afectaron la adherencia de L. monocytogenes en la 
superficie de acero inoxidable, aunque otros factores juntos, como la cepa 
bacteriana y el tipo de sistema utilizado, también puede haber contribuido a los 
resultados observados. Para microscopía de fluorescencia, se observó la formación 
de biopelículas maduras de L. monocytogenes que contienen canales para el flujo 
de nutrientes y las cavidades características de la dispersión. La misma técnica 
reveló un predominio de las células metabólicamente activas rodeadas por polímero 
de matriz extracelular que contiene el DNA extracelular (DNAe), que se ha tiño con 
naranja de acridina. Para la microscopía láser confocal, se observó la formación de 
micro colonias que contienen el DNAe y capas poco espesor de células viables, que 
se ha tiño con SYTO9 y DDAO. El DNAe también se observó en sitios con ausencia 
celular, característica de dispersado celular. El sobrenadante del cultivo de S. aureus 
con actividad de termonucleasa fue capaz de inhibir L. monocytogenes libre en 
medio de cultivo y interferir con la formación de biopelícula por ese patógeno durante 
24h a 37°C. Las DNAses comerciales no afectaron la formación de biopelícula por L. 
monocytogenes, que indicó una acción improbable de termonucleasa en la inhibición 
de la forma sésil o planctónico de L. monocytogenes. Se ha encontrado que S. 
aureus produce una proteína termoestable, capaz de inhibir L. monocytogenes en 
antagonismo de ensayo en ágar. Sin embargo, se necesitan más estudios para 
caracterizar tales sustancias inhibidoras. 

Palabras chave: biofilm, Listeria monocytogenes, DNA extracelular, DNAses. 
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natureza proteica, mostrando degradação do halo de inibição 

pelas enzimas protease de Streptomyces griseus e α-
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1. Introdução 
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As bactérias apresentam uma grande capacidade de adaptação e 

sobrevivência em diversos ambientes devido à habilidade de formar agregados 

celulares em superfícies bióticas ou abióticas através da produção de polímeros 

extracelulares, sendo assim denominados biofilmes (COSTERTON et al., 1995).  

Estas comunidades microbianas têm sido amplamente estudadas, 

principalmente quanto à formação, composição e interação com outros organismos e 

com o meio ambiente, de acordo com o nicho em que se estabelecem (MOONS; 

MICHIELS; AERTSEN, 2009; ANDREWS et al., 2010). 

Os biofilmes podem ser benéficos como componentes normais da microbiota 

de plantas, animais e humanos servindo como comensais e auxiliando em 

processos metabólicos e na defesa contra micro-organismos patogênicos 

(HARRISON et al., 2005; BOLLINGER et al., 2007). Na indústria, biofilmes 

microbianos têm contribuído para processos de biorremediação, de tratamento de 

efluentes e para produção de biocombustíveis, aditivos químicos, biológicos e 

alimentícios (WOOD; HONG; MA, 2011).  

No entanto, biofilmes podem também ser formados por micro-organismos 

patogênicos, o que representa um problema para a saúde pública. Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae e Candida albicans 

são exemplos típicos de micro-organismos formadores de biofilme, que ocasionam 

doenças infecciosas nosocomiais relacionadas ou não com o uso de dispositivos 

médicos, como catéteres, lentes de contato, válvulas cardíacas e implantes 

ortopédicos (DONLAN; COSTERTON, 2002; FUX et al., 2005).  

Em ambientes de processamento de alimentos, a formação de biofilmes em 

superfícies inertes por Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis, Cronobacter 

sakasakii, Campylobacter jejuni, Escherichia coli O157:H7, Bacillus cereus e S. 

aureus, também é preocupante, pois representa uma fonte potencial de 

contaminação e deterioração de produtos processados (CHMIELEWSKI; FRANK, 

2003; BROOKS; FLINT, 2008; SHI; ZHU, 2009). 

Portanto, é importante compreender os processos de formação e dispersão 

de biofilmes microbianos, visando ao desenvolvimento de estratégias para o seu 

controle. 

Neste trabalho foi avaliada a formação de biofilme por Listeria monocytogenes 

em superfície abiótica sob diferentes condições de incubação, bem como na 
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presença de sobrenadante de cultura de estafilococos e de enzimas degradantes de 

DNA, empregando técnicas de cultivo e de microscopia.  

 

1.1 Listeria monocytogenes e listeriose 
L. monocytogenes é um bastonete Gram-positivo, anaeróbio facultativo, 

móvel devido a flagelos peritríquios, não formador de esporos e capaz de sobreviver 

e se multiplicar em condições ambientais adversas (baixas temperaturas, altas 

concentrações de sódio e baixo pH). Além disso, L. monocytogenes possui 

mecanismos de adaptação e sobrevivência como formação de biofilmes, quorum 

sensing e resistência a antibióticos (GANDHI; CHIKINDAS, 2007). 

O gênero Listeria abrange as espécies: L. monocytogenes, L. ivanovii, L. 

innocua, L. welshimeri, L. seeligeri, L. grayi, L. rocourtiae e L. marthii. Apenas as três 

primeiras são consideradas patógenos de mamíferos, sendo que L. monocytogenes 

é a espécie mais comumente associada a doenças em animais e humanos 

(GRAVES et al., 2010; LECLERCQ et al., 2010).  

Considerada uma bactéria ubíqua, L. monocytogenes tem sido isolada de 

alimentos in natura ou processados, de água, esgoto, solo, vegetação em 

decomposição, silagem, animais (selvagens e domésticos) e de humanos (IVANEK; 

GRÖHN; WIEDMANN, 2006). Quando ingerida, L. monocytogenes pode causar a 

listeriose, uma doença geralmente autolimitante em indivíduos saudáveis, 

semelhante à gripe, caracterizada mais recentemente por uma leve gastrenterite 

acompanhada de febrícula. Porém, a doença pode ser severa em indivíduos 

imunocomprometidos, crianças, idosos e mulheres grávidas, sendo capaz de causar 

septicemia, meningite e aborto (FREITAG; PORT; MINEV, 2009). 

L. monocytogenes tem quatro linhagens evolutivas (I, II, III e IV) com nichos 

coincidentes. A maioria dos isolados desta bactéria pertencem às linhagens I e II, 

que compreende os sorotipos mais comumente associados com casos clínicos 

humanos: o sorotipo 1/2a (linhagem II) e os sorotipos 1/2b e 4b (linhagem I). Cepas 

da linhagem II são comumente isoladas de alimentos e de animais com listeriose, 

enquanto que as da linhagem I estão mais associadas a surtos de listeriose em 

humanos. As demais, linhagens III e IV, são mais raras e predominantemente 

isoladas de fonte animal (ORSI; DEN BAKKER; WIEDMANN, 2011). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, L. monocytogenes 

apresenta grande importância para a saúde pública, sendo atualmente considerada 
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um dos principais patógenos emergentes associados a doenças transmitidas por 

alimentos (WHO, 2012).  

Nos Estados Unidos da América (EUA), estima-se a ocorrência de 1.600 

casos de listeriose a cada ano, com 1.400 hospitalizações e 250 mortes. Depois de 

Salmonella spp. não tifóide, L. monocytogenes é o patógeno de origem alimentar 

responsável pelo maior número de mortes nos EUA. Embora a listeriose seja uma 

doença severa, que demanda atendimento médico, é provável que alguns casos 

desta infecção, especialmente aqueles que envolvem abortos e natimortos, não 

sejam diagnosticados corretamente (SCALLAN et al., 2011). 

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, 

o surto mais recente de listeriose atingiu 146 indivíduos no segundo semestre de 

2011 pela ingestão de melões frescos do tipo Cantaloupe produzidos em uma 

fazenda no estado do Colorado, EUA (CDC, 2012).  

No Brasil, os surtos por L. monocytogenes e os casos de listeriose são 

subdiagnosticados e/ou subnotificados (CRUZ; MARTINEZ; DESTRO, 2008). 

Martins et al. (2010a) relataram pela primeira vez um  surto de listeriose no país, 

mas sem esclarecimento da fonte de infecção. Seis pacientes de um hospital da 

cidade do Rio de Janeiro – RJ, Brasil, com idade média de 80 anos e 

imunocomprometidos, apresentaram septicemia e/ou peritonite por L. 

monocytogenes sorotipos 1/2b ou 3b, causado pelo provável consumo de alimentos 

contaminados preparados pela própria cozinha do hospital. Cinco pacientes foram a 

óbito, confirmando a alta letalidade da listeriose.   

 

1.2 Biofilmes e o DNA extracelular 
Os biofilmes podem ser definidos como comunidades microbianas aderidas a 

uma superfície biótica ou abiótica hidratada e envolvidas por uma matriz extracelular 

polimérica produzida pelas próprias células (COSTERTON et al., 1995). Além das 

comunidades microbianas aderidas à superfície, podem ser consideradas como 

biofilmes também aquelas que se encontram suspensas em fluidos na forma de 

flocos, ou ainda em interfaces ar-líquido na forma de películas (HALL-STOODLEY; 

STOODLEY, 2005). 

A formação destas estruturas multicelulares em associação a superfícies 

compreende basicamente cinco etapas (Figura 1): (i) células bacterianas, na forma 

planctônica, em meio aquoso aderem a uma determinada superfície sólida por meio 
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A formação de biofilme pode conferir proteção contra uma grande variedade 

de fatores ambientais, tais como exposição a raios ultravioleta, metais tóxicos e 

ácidos, agentes antimicrobianos, desidratação, salinidade e fagocitose (HALL-

STOODLEY; COSTERTON; STOODLEY, 2004). 

O DNAe nos biofilmes foi inicialmente descrito como um dos principais 

componentes estruturais da EPS de biofilmes de P. aeruginosa (WHITCHURCH et 

al., 2002). Para esta bactéria, foi observado por meio de estudos moleculares, que o 

DNAe era semelhante ao DNA genômico, evidenciando que a presença deste ácido 

nucleico na EPS poderia estar relacionada com a lise celular modulada por 

autoindutores (ALLESEN-HOLM et al., 2006). 

Atualmente, os autoindutores são reconhecidos por regular a formação e 

dispersão celular em biofilmes de diversos gêneros bacterianos. Estas moléculas se 

acumulam extracelularmente e a sua concentração se correlaciona com a densidade 

da população bacteriana presente em um determinado nicho. Em altas 

concentrações, autoindutores iniciam uma cascata de transdução de sinais que 

levam a uma resposta multicelular na população bacteriana, como a lise celular. 

Este mecanismo de comunicação célula-célula é chamado de quorum sensing 

(DICKSCHAT, 2010). 

Bactérias Gram-positivas, por exemplo, utilizam peptídeos sinais para se 

comunicarem (SPOERING; GILMORE, 2006). Por exemplo, em Streptococcus 

mutans, a produção de grandes quantidades de peptídeos extracelulares (CPS, 

“competence-stimulating peptides”) no meio de cultura, induz a autólise de uma 

subpopulação bacteriana pelo acúmulo intracelular de uma bacteriocina denominada 

CipB. Há evidências de que a liberação de DNA por estas células lisadas possa 

estar envolvida na transferência horizontal de genes, promovendo mutações 

benéficas à população remanescente e também promovendo a formação de 

biofilme, já que o DNA é um dos constituintes da EPS (PERRY; CVITKOVITCH; 

LÈVESQUE, 2009).  

Em Enterococcus faecalis foi proposto que o processo de autólise ocorre de 

modo fratricida, em um processo semelhante à necrose em células eucarióticas. 

Quando as células de E. faecalis aderem a uma determinada superfície e atingem 

uma população crítica, ocorre a ativação de uma via de sinalização por meio de 

moléculas de quorum sensing, resultando na produção de fatores autolíticos, os 

quais causam a morte celular e a liberação de DNA por uma subpopulação celular 
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culminando na produção e maturação do biofilme (GUITON et al., 2009). No entanto, 

em S. aureus a autólise ocorre por um processo de suicídio, semelhante à apoptose 

em células eucarióticas, mediado pela mureína hidrolase, uma autolisina que 

degrada peptidoglicano (RICE et al., 2007).  

A autólise parece ser o mecanismo pelo qual o DNA é liberado para o meio 

extracelular, mas há evidências de que ele também possa ser transportado para fora 

da célula por mecanismos ainda desconhecidos e que não envolvem a lise celular 

(GRANDE et al., 2010). 

A presença e a persistência do DNAe em diversos ambientes naturais (água e 

solo) está relacionada ao seu caráter polianiônico dependente do pH, o que permite 

interações com substâncias húmicas e minerais dispersos, contribuindo para a 

adaptação, resistência e variabilidade genotípica em comunidades microbianas 

(NIELSEN et al., 2007; STEWARD; FRANKLIN, 2008; SCHOOLING, HUBLEY; 

BEVERIDGE, 2009). 

 

1.3 Formação de biofilme por L. monocytogenes 
A capacidade de L. monocytogenes de persistir por longos períodos em 

equipamentos e ambientes da indústria de alimentos, particularmente em condições 

adversas, intriga a comunidade científica (TOMPKIN, 2002). Em biofilme, L. 

monocytogenes está protegida da dessecação, de antimicrobianos e tolera altas 

concentrações de agentes desinfetantes e sanitizantes, o que dificulta a 

descontaminação de superfícies (CARPENTIER; CERF, 2011). 

Silva et al. (2008) observaram através de imagens por microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) que L. monocytogenes foi capaz de aderir a uma variedade de 

superfícies de contato com os alimentos, incluindo poliestireno, polipropileno, vidro, 

aço inoxidável, quartzo, mármore e granito. No entanto, L. monocytogenes não é 

capaz de formar biofilmes com multicamadas espessas de 109 a 1012 unidades 

formadoras de colônia por cm2 (UFC/cm2) como ocorre com outras bactérias 

comumente encontradas em biofilmes, mas adere a superfícies com populações de 

104 a 107 UFC/cm2 (GRAM et al., 2007). 

L. monocytogenes já foi isolada de diversos locais na indústria de alimentos: 

salas de corte e resfriamento, drenos, correias transportadoras, esteiras, freezers, 

defumadouros, máquinas de fatiar e empacotar, pisos e paredes, pedilúvios, 

salmouras e dutos de ar (MORETRO; LANGSRUD, 2004; SOFOS, 2009a). 



I n t r o d u ç ã o  8 

 

Em estudos experimentais, as propriedades físico-químicas da superfície de 

contato (hidrofobicidade e carga eletrostática), a diversidade de sorotipos e as 

condições ambientais, como pH, meio de cultura e temperatura são os principais 

fatores que influenciam a capacidade de L. monocytogenes de aderir e formar 

biofilme (BORUCKI et al,. 2003; MAI; CONNER, 2007; ADRIÃO et al., 2008; Di 

BONAVENTURA et al., 2008).  

Moléculas autoindutoras produzidas por L. monocytogenes também parecem 

contribuir para sua capacidade de formação de biofilme. A s-ribosil-homocisteína, 

precursora do autoindutor-2 (AI-2), uma molécula universal, que participa do quorum 

sensing de inúmeras bactérias, estimulou a formação de densos biofilmes por L. 

monocytogenes (BELVAL et al., 2006). De forma semelhante, o sistema agr de 

quorum sensing, também encontrado em S. aureus, parece modular a adesão e os 

estágios iniciais de formação de biofilme por L. monocytogenes (RIEU et al., 2007). 

A produção de flagelos, conferindo motilidade a 25ºC, e outras propriedades 

da membrana celular, também têm sido discutidas como possíveis moduladores da 

adesão inicial e da formação de biofilmes maduros por L. monocytogenes (PALMER; 

FLINT; BROOKS, 2007). 

Tresse et al. (2007) demonstraram que cepas de L. monocytogenes isoladas 

de amostras alimentícias e da indústria processadora de alimentos possuíam maior 

capacidade de aderir e formar biofilme em superfícies abióticas (aço inoxidável e 

poliestireno) do que as cepas isoladas de pacientes com listeriose. Esta maior 

capacidade de adesão das cepas ambientais pode estar intimamente relacionada 

com a variabilidade genética de L. monocytogenes e com sua associação a biofilmes 

de outras bactérias residentes (CARPENTIER; CHASSAING, 2004). 

Carpentier e Chassaing (2004) isolaram 29 cepas de diversos gêneros 

bacterianos de indústrias processadoras de alimentos e as cultivaram juntamente 

com L. monocytogenes. Os resultados apontaram decréscimo na formação de 

biofilme em superfície de aço inoxidável por L. monocytogenes co-cultivada com 

Bacillus sp., Pseudomonas sp., Serratia sp. e Staphylococcus sp., em comparação 

com cultura pura. Por outro lado, um efeito positivo (aumento de 0,5 a 1,0 UFC/cm2) 

foi observado na presença de culturas ou sobrenadantes de culturas de 

Stenotrophomonas maltophilia, Comamonas testosteroni, Kocuria varians e 

Staphylococcus capitis. Esta modulação da formação de biofilme por L. 
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monocytogenes na presença de outras bactérias, pode estar relacionada à síntese 

de várias substâncias extracelulares. 

De acordo com Carpentier e Cerf (2011), a capacidade de cepas de L. 

monocytogenes de persistir na indústria de alimentos esta intimamente relacionada 

à inabilidade de desalojamento e eliminação desta bactéria de seus nichos, bem 

como pela sua habilidade de sobreviver e multiplicar em baixas temperaturas. Na 

opinião destes autores, não há estirpes de L. monocytogenes com propriedades 

únicas que levam à persistência, mas nichos de refúgio em instalações e 

equipamentos da indústria onde a bactéria pode persistir. 

 
1.4 Técnicas para estudo de biofilmes 

O estudo laboratorial de biofilmes pode ser realizado através de técnicas de 

cultivo para enumeração da população bacteriana aderida à superfície, bem como 

por técnicas moleculares e de microscopia (RENIER; HÉBRAUD; DESVAUX, 2011). 

Para isso, os microrganismos podem ser cultivados em sistemas estáticos, sob 

agitação ou em células de fluxo contínuo (BRANDA et al., 2005; GRAM et al., 2007).  

A remoção da população bacteriana aderida à superfície pode ser realizada 

com o auxílio de swab, tratamento enzimático, banho de ultrassom ou pérolas de 

vidro, seguida da enumeração de células viáveis em placa (LINDSAY; HOLY, 1997; 

MOTT et al., 1998; GAMBLE; MURIANA, 2007). Além disso, a quantificação da 

biomassa microbiana tem sido feita pelo uso de sonda não específica (como, o 

cristal violeta) seguida da medida de absorbância, quando utilizado o sistema de 

cultivo em microplaca (BRANDA et al., 2005). 

Segundo Renier, Hébraud e Desvaux (2011), a arquitetura do biofilme de L. 

monocytogenes tem sido investigada, principalmente, por estudos de MEV, 

microscopia de fluorescência e microscopia confocal a laser (CLSM, “Confocal Laser 

Scanning Microscopy”). A MEV possibilita a observação da organização celular, bem 

como da presença de EPS (ZAMEER et al., 2010), enquanto que as microscopias de 

fluorescência e CLSM por meio de uma combinação de corantes fluorogênicos, 

possibilitam estudos de viabilidade celular, observação de biofilmes mistos ou de 

componentes específicos da EPS (BORUCKI et al., 2003; HARMSEN et al., 2010; 

ALMEIDA et al., 2011, BERK et al., 2012). A CLSM também possibilita a observação 

da estrutura tridimensional dos biofilmes, ou seja, da sua organização em camadas 

(CHAE et al., 2000; RIEU et al., 2008a; BERK et al., 2012). 
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Rodriguez, Autio e McLandsborough (2008) investigaram os efeitos do tempo 

de contato, pressão, umidade relativa e do tipo de material sobre a força adesiva de 

L. monocytogenes a superfície abiótica usando microscopia de força atômica (MFA). 

A MFA permitiu a visualização em terceira dimensão do biofilme de L. 

monocytogenes formado em superfície de aço inoxidável e organizado em 

microcôlonias envoltas por EPS. Os resultados apontaram que o tempo de contato, 

a pressão e a umidade relativa não interferiram na adesão de L. monocytogenes a 

diferentes superfícies. No entanto, foi constatada uma melhor adesão a superfícies 

hidrofóbicas do que a superfícies hidrofílicas. 

O corante fluorogênico laranja de acridina pode ser aplicado em estudos de 

biofilmes devido à capacidade de corar matéria orgânica e de se ligar 

diferencialmente aos ácidos nucleicos de fitas simples e dupla. Desta forma, auxilia 

na enumeração total de bactérias em suspensão ou aderida a superfícies, bem 

como na determinação da atividade metabólica das mesmas (MAUKONEN et al., 

2003). 

Allesen-Holm et al. (2006) foram os primeiros a demonstrar a presença do 

DNAe em biofilme de P. aeruginosa expressando proteína fluorescente verde, pelo 

uso do corante DDAO (7-hidroxi-9H-[1,3-dicloro-9,9-dimetilacridin-2-ona]). Este 

corante foi escolhido devido à sua excelente propriedade fluorescente e semelhança 

estrutural com o corante laranja de acridina, sendo revelado por CLSM. O corante 

DDAO (vermelho) se liga tanto ao DNA genômico de células com membrana celular 

rompida quanto ao DNAe, permitindo a localização de células não viáveis e a 

observação da  distribuição do DNAe em biofilmes. Além disso, o DDAO pode ser 

utilizado em combinação com o corante SYTO 9 (verde), que se liga ao DNA 

genômico por atravessar a membrana celular íntegra. Desta forma, a combinação 

dos corantes SYTO 9 e DDAO permite a diferenciação entre células com membrana 

viável (verde) e não viável (vermelho), e a sobreposição de imagens obtidas com 

ambos, permite a localização do DNAe envolvendo células viáveis (amarelo) no 

biofilme (QIN et al., 2007). 

 

1.5 Prevenção e controle da formação de biofilmes 
Várias estratégias têm sido adotadas para prevenir e controlar a formação de 

biofilmes em superfícies de contato com alimentos e também em equipamentos 

médicos. De acordo com Francolini e Donelli (2010), as principais estratégias são: 
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(a) inibição da adesão inicial à superfície e da colonização; (b) interferência com os 

sinais moleculares que modulam o desenvolvimento de biofilmes; e (c) 

desagregação da matriz polimérica. 

 A indústria de alimentos realiza o controle de biofilmes por L. monocytogenes 

principalmente pela higienização e descontaminação de instalações e equipamentos 

combinando o uso de agentes sanitizantes (tais como, ácido acético, ácido láctico, 

hipoclorito de sódio, amônio quaternário e peróxido de hidrogênio) com tempos e 

temperaturas de exposição adequadas, concentrações apropriadas, combinadas 

com remoção mecânica (SOFOS, 2009b). 

No entanto, os métodos de limpeza convencionais são reconhecidamente 

mais eficientes sobre células bacterianas recentemente depositadas sobre a 

superfície do que sobre formas sésseis, devido principalmente à proteção conferida 

pela EPS dos biofilmes (CZACZYK; MYSZKA, 2007). Além disso, alternativas 

biológicas têm sido propostas em complementação e/ou substituição a 

procedimentos usuais e incluem a utilização de enzimas, fagos, moléculas 

antimicrobianas de origem bacteriana e interação inter-espécies (SIMÕES; SIMÕES; 

VIEIRA, 2010). 

Devido à variabilidade na composição da EPS dos biofilmes, o uso de 

enzimas ou de misturas enzimáticas de diversas origens pode ser uma ferramenta 

importante para sua erradicação. Enzimas produzidas por fungos, com ação sobre 

pectina, xilana, alginato e goma arábica são auxiliares na remoção de biofilmes 

bacterianos (ORGAZ et al., 2006). Também a proteinase K, a tripsina, a pancreatina 

e a dispersina B (de Actinobacillus actinomycetemcomitans) estão disponíveis 

comercialmente e são eficientes catalisadores da hidrólise do polissacarídeo poli-N-

acetil-glucosamina, um dos constituintes da EPS de várias espécies microbianas 

(CHAIGNON et al., 2007). 

Após a descoberta do DNAe como um dos componente da EPS, vários 

autores interessaram-se pela aplicação de enzimas degradantes de DNA (DNAses) 

para prevenir a formação ou romper biofilmes de patógenos, como C. albicans, B. 

cereus, S. aureus, S. epidermidis, E. coli, L. monocytogenes, Neisseria meningitidis, 

Streptococcus pyogenes, Haemophyllus influenzae e Klebisiella pneumoniae (IZANO 

et al., 2008; TETZ; ARTEMENKO; TETZ; 2009; HARMSEN et al., 2010; VILAIN et 

al., 2009; LAPPANN et al., 2010; MARTINS et al., 2010b). Em grande parte dos 

estudos foi observado que as DNAses possuíam maior potencial de redução de 
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biofilmes nos estágios iniciais de formação, provavelmente por que o DNAe favorece 

interações ácido-base que contribuem para a adesão inicial e a agregação de micro-

organismos em superfícies (DAS et al., 2010). 

Considerando os estudos com DNAses, Mann et al. (2009) propuseram que a 

nuclease estafilocócica (ou termonuclease), uma DNAse termoestável produzida por 

cepas de S. aureus, poderia apresentar um importante papel na formação e 

dispersão de biofilmes, possivelmente degradando o DNAe associado à matriz 

polimérica. Os autores demonstraram que cepas mutantes de S. aureus, deficientes 

na produção de termonuclease, exibiam um aumento significativo na formação de 

biofilme com relação às cepas selvagens. Mais recentemente, Tang et al. (2011) 

utilizando uma forma recombinante de termonuclease, comprovaram que não só S. 

aureus, mas P. aeruginosa, Actinobacillus pleuropneumoniae e Haemophilus 

parasuis tinham a formação de biofilme inibida na presença da enzima e atribuíram o 

efeito observado à possível degradação do DNAe. 

As DNAses podem ser de origem humana, animal ou microbiana, sendo 

atualmente produzidas em ampla escala pela indústria farmacêutica na forma 

recombinante. A DNAse I recombinante humana (Pulmozyme®), por exemplo, já têm 

sido utilizada no tratamento da fibrose cística, uma doença que favorece a infecção 

pulmonar por P. aeruginosa. A enzima auxilia na degradação do DNAe presente na 

matriz do biofilme diminuindo a viscosidade do muco pulmonar e facilitando a 

expectoração (FREDERIKSEN et al., 2006). 

O pré-tratamento de superfícies abióticas com coquetéis de bacteriófagos 

também tem sido estudado como uma alternativa de reduzir a adesão e controlar a 

formação de biofilmes, principalmente por bactérias de relevância clínica. Testes em 

catéteres de silicone mostraram que bacteriófagos reduziram a densidade celular 

dos biofilmes de P. aeruginosa e S. epidermidis em 99,9%, durante 48h de 

exposição (FU et al., 2009).  

O uso de peptídeos antimicrobianos, chamados de bacteriocinas, ou de cepas 

produtoras de bacteriocinas também pode contribuir no controle da adesão inicial e 

na formação de biofilme por L. monocytogenes em superfícies abióticas (MINEI et 

al., 2008; WINKELSTRÖTER et al., 2011). Minei et al. (2008), por exemplo, 

demonstraram que Enterococcus faecium produtor de bacteriocina foi capaz de inibir 

a formação de biofilme por L. monocytogenes em superfície de aço inoxidável 

quando em co-cultura por até 48h a 37ºC. Do mesmo modo, Winkelströter et al. 
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(2011), utilizando um modelo experimental semelhante, observaram que 

Lactococcus sakei 1 e o seu sobrenadante contendo bacteriocina (sakacina 1) foi 

capaz de reduzir a adesão de L. monocytogenes a superfície de aço inoxidável por 

até 48h a 25ºC. 

De acordo com Cotter, Hill e Ross (2005) as bacteriocinas podem ser usadas 

para conferir proteção aos consumidores, agindo frente a patógenos em alimentos. 

Culturas produtoras de bacteriocinas podem ser incorporadas diretamente aos 

alimentos, auxiliando no controle da microbiota; ou ainda sob a forma de 

preparações purificadas, como a nisina produzida por Lactococcus lactis e com uso 

permitido como aditivo alimentar em muitos países. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 
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2.1 Objetivo geral 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade de formação de biofilmes 

por L. monocytogenes em superfície abiótica, sob diferentes condições de 

incubação, bem como na presença de sobrenadante de cultura de estafilococos e de 

DNAses, por meio de técnicas de cultivo e de microscopia.  

 

2.2 Objetivos específicos 
 

 Avaliar a capacidade de formação de biofilmes por L. monocytogenes em 

superfície de aço inoxidável a 25ºC e 37°C, por meio de técnicas de cultivo e 

microscopia de fluorescência; 

 

 Estudar a possível interferência do sobrenadante de estafilococos, com e sem 

atividade de termonuclease, na formação de biofilme por L. monocytogenes; 

 

 Testar a possível interferência de DNAses comerciais na capacidade de 

formação de biofilmes por L. monocytogenes em superfície de aço inoxidável; 
 

 Observar a estrutura do biofilme e localizar neste o DNAe de L. 

monocytogenes, utilizando corantes fluorescentes e CLSM. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Materiais e Métodos 
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3.1 Manutenção das linhagens bacterianas 
Para os estudos da formação de biofilmes foram utilizadas as cepas L. 

monocytogenes IAL 633 (sorotipo 1/2a), L. monocytogenes ATCC 19115 (sorotipo 

4b), Staphylococcus aureus ATCC 29213 e Staphylococcus epidermidis ATCC 

14490. As bactérias foram mantidas a -80ºC em caldo Infusão Cérebro Coração 

(BHI, Oxoid, Reino Unido) adicionado de 20% (v/v) de glicerol (Synth, Brasil). 
 

3.2 Estudos de formação de biofilmes por L. monocytogenes 

Foram realizados experimentos com métodos de cultivo em sistemas com 

agitação ou estático, e enumeração das populações aderidas, bem como 

observações em microscopia de fluorescência e CLSM. 
 

3.2.1 Tratamento dos materiais de aço inoxidável 
Todo material de aço inoxidável (lâminas e suportes) utilizado no presente 

trabalho foi previamente tratado de acordo com o método utilizado por Marsh, Luo e 

Wang (2003), com modificações, através das seguintes etapas:  
 

• Lavagem com solução de Extran MAO2 (Merck, Brasil); 

• Fervura por 5 minutos em solução 1% (v/v) de lauril sulfato de sódio (Vetec, 

Brasil); 

• Enxágue em água corrente; 

• Enxágue em água purificada; 

• Imersão em álcool etílico 92,6% (Riberalcool, Brasil) por 5 minutos; 

• Enxágue com água purificada;  

• Secagem em estufa a 60ºC. 
 

3.2.2 Sistema com agitação em frasco cilíndrico 
Um dos sistemas que foi utilizado para a avaliação da formação de biofilmes 

por L. monocytogenes foi modificado de Ratti (2006) e consistia em frasco cilíndrico 

de poliestireno de 1000mL (Nalgene, EUA), com tampa do mesmo material. No seu 

interior foi colocado um suporte circular de aço inoxidável de 4,5cm de diâmetro, que 

acomodava verticalmente seis lâminas de aço inoxidável (AISI 304) com 15cm2 de 

superfície e dimensões de 7,5cm X 2,0cm X 2,0cm, apoiadas por um tripé de aço 

inoxidável; e uma barra magnética, para manter 800mL de meio de cultura sob 



M a

 

agita

o sis

Após

no s

Fora

agita

luva 

soluç

cons

dibá

por 

trans

em a

Figu
de a

das 

HAM

t e r i a i s

ação const

stema mon

L. mono

s este per

sistema con

am empreg

ação. A ca

esterilizad

ção salina

stituída po

sico 0,115

 A popu

fricção m

sferida par

agitador tip
 

ura 2. Rep
aço inoxidá

 

As pop

diluições 

MILTON; H

 e  M é t

tante (Figu

ntado foi es

ocytogene

íodo, 8mL 

ntendo 800

gadas as 

ada 24h de

da e lavad

a fosfatada

r cloreto d

5% e fosfat

ulação bac

manual (10

ra um tubo

po vórtex e

presentaçã
ável para lâ

ulações d

preparada

HEERSINK

o d o s

ura 2). O m

sterilizado 

s foi reativ

da cultura

0mL de ca

temperatu

e incubaçã

da para re

a tampona

de sódio 0

to de potás

cteriana ad

00 vezes) 

o contendo

e foram rea

o esquem
âminas, mo

e L. mono

s em ágar

, 2001) co

material de

em autocla

vada em c

a de L. mo

aldo BHI, p

ras de inc

ão, uma lâ

emoção de

ada pH 7

0,8%, clore

ssio monob

derida às 

com aux

o 10mL de

alizadas di

ática do s
ontado par

ocytogene

r BHI pela

m incubaç

e aço inoxi

ave a 121º

caldo BHI 

onocytogen

ara um inó

cubação d

âmina era 

e bactérias

,0 (PBS,

eto de potá

básico 0,02

lâminas d

xílio de u

e PBS. O t

luições de

istema em
ra estudo d

s foram d

a técnica d

ção a 37ºC

dável foi tr

ºC por 15 m

e incubad

nes foram i

óculo final 

e 25ºC e 

removida 

s não ader

“Phosphat

ássio 0,02

2%). 

e aço inox

ma zarag

ubo foi ag

cimais ser

m frasco cil
de biofilme

determinad

de Drop Pl

por 24h (F

ratado (ite

minutos. 

da a 37ºC

inoculados

de 107 UF

37ºC por 

com auxíl

ridas, com

te Buffere

2%, fosfato

xidável foi

gatoa este

itado vigor

riadas. 

 
líndrico co

e. 

das pela s

lating (HER

Figura 3). 

18

m 3.2.1) e

C por 24h.

s (1%, v/v)

FC por mL.

72h, com

io de uma

m 20mL de

ed Saline”,

o de sódio

 removida

erilizada e

rosamente

om suporte

semeadura

RIGSTAD;

8 

e 

. 

) 

. 

m 

a 

e 

, 

o 

a 

e 

e 

e 

a 

 



M a

 

dete

BHI 

e for

BHI 

temp

expr

inoxi

Figu
de L
cilínd

3.2.3

mon

Corn

poço

2,45

t e r i a i s

As po

erminadas 

inoculado 

ram realiza

pela técnic

As popu

pos 24, 48 

ressos com

idável, e lo

 

ura 3. Rep
L. monocy
drico conte

 

3 Sistema 
O outro

nocytogene

ning, EUA

o da micro

5cm2, trata

 e  M é t

pulações 

quando os

foi transfe

adas diluiç

ca de Drop

ulações bac

e 72h em

mo log UFC

g UFC/mL 

presentaçã
ytogenes a
endo caldo

com agita
o sistema

es consisti

), proposto

placa foi c

da (item 3

o d o s

de L. 

s testes fo

erido para 

ções decim

p Plating, c

cterianas fo

ambas as

C/cm2 para

para a pop

o esquem
aderida à s
o BHI e sup

ação em m
 utilizado 

u de micro

o por Boru

colocada u

3.2.1) e es

monocyto

oram realiz

um tubo c

mais seriad

com incuba

foram enum

s temperatu

a a popula

pulação ba

ática das 
superfície 
porte de aç

microplaca
para ava

oplaca de 

ucki et al.

ma lâmina

sterilizada 

ogenes p

zados a 37

ontendo 9

das e sem

ação a 37º

meradas em

uras (25ºC

ação bacte

acteriana liv

etapas pa
de aço in

ço inoxidáv

a 
aliar a fo

poliestiren

(2003). P

a circular d

a 121ºC p

planctônica

7ºC. Para 

mL de PB

eadura em

C por 24h

m triplicata

e 37ºC) e

riana ader

vre no meio

ra quantific
noxidável, 
vel para lâ

ormação d

no contend

Para isso, 

e aço inox

por 15 min

as també

isso, 1mL

S, o tubo f

m superfíc

. 

as independ

e os resulta

rida à lâmi

o de cultura

cação da 
cultivada 
minas. 

de biofilme

do 24 poço

no interio

xidável (AIS

nutos. Dep

19

ém foram

L do caldo

foi agitado

ie de ágar

dentes nos

ados foram

na de aço

a. 

 
população
em frasco

es por L.

os (Costar

r de cada

SI 304) de

pois, foram

9 

m 

o 

o 

r 

s 

m 

o 

o 
o 

 

r 

a 

e 

m 



M a

 

acre

(37ºC

agita

acor

cada

poço

remo

cont

ultra

agita

diluiç

Plati

Figu
de L
agita

bact

t e r i a i s

escidos 2m

C, 24h) p

ação (60 rp

As bact

rdo com o 

a 24h de in

o era lavad

ovida, com

tendo 10m

assom (Od

ados vigor

ções decim

ing e incub

 

ura 4. Rep
L. monocy
ação em m

 

Para o 

terianas liv

 e  M é t

mL de cald

para um in

pm) a 25ºC

térias ade

método de

ncubação 

do duas ve

m o auxíli

mL de PB

dontobrás, 

rosamente

mais seriad

badas a 37

presentaçã
ytogenes 

microplaca.

sistema 

vres nos m

o d o s

o BHI e 0

nóculo fin

C ou 37ºC 

eridas às 

escrito por 

a cultura e

ezes com 1

o de uma

BS. Os tu

Brasil) a 

 por 1 m

das, que fo

7ºC por 24h

o esquem
aderida à

testado a

meios de 

0,02mL (1%

al de 107

por 72h, e

lâminas d

r Leriche e 

era remov

1mL de PB

a pinça es

ubos foram

 50-60kHz

inuto em

oram seme

h (Figura 4

ática das 
à superfíci

a 37ºC ta

cultura. P

%, v/v) de 
7 UFC/mL.

m agitador

de aço ino

Carpentie

vida de três

BS. A lâmi

sterilizada,

m submeti

z por 2 m

agitador t

eadas em 

4). 

etapas pa
e de aço

ambém for

Para isso, 

cultura de

. O sistem

r orbital (C

oxidável fo

er (1995), c

s poços da

na de cad

, e transfe

dos a ba

minutos e 

tipo vórtex

ágar BHI p

ra quantific
o inoxidáve

ram enum

foram tra

e L. mono

ma foi ma

Cientec, Bra

oram rem

com modif

a micropla

da um dos 

erida para

anho de á

em segu

x. Foram 

pela técnic

cação da 
el em sis

meradas p

ansferidos 

20

cytogenes

antido sob

asil).  

ovidas de

icações. A

aca e cada

poços era

a um tubo

água com

uida foram

realizadas

ca de Drop

população
stema sob

opulações

0,1mL do

0 

s 

b 

e 

A 

a 

a 

o 

m 

m 

s 

p 

 
o 
b 

s 

o 



M a t e r i a i s  e  M é t o d o s  21 

 

efluente para um tubo contendo 0,9mL de PBS. O tubo foi agitado e foram 

realizadas diluições decimais seriadas e semeadura em ágar BHI pela técnica de 

Drop Plating e incubação a 37ºC por 24h. As populações bacterianas foram 

enumeradas nos tempos 24, 48 e 72h. Em ambas as condições de incubação (25ºC 

e 37ºC) foram feitas duplicatas independentes e os resultados foram expressos 

como log UFC/cm2 para a população bacteriana aderida à lâmina de aço inoxidável 

e log UFC/mL para a população bacteriana livre no meio de cultura. 

 
3.2.4 Preparo do sobrenadante de cultura de estafilococos 

As cepas de S. aureus e S. epidermidis foram reativadas separadamente em 

caldo BHI a 37ºC por 24h, transferidas para caldo BHI (1%, v/v) em frascos 

independentes e incubadas novamente a 37ºC por 24h. Estas culturas foram 

tratadas termicamente em banho de água em ebulição (15 minutos) e imediatamente 

centrifugadas a 14000xg por 10 minutos a 4ºC (Sorvall Legend Mach 1.6R, Sorvall, 

EUA). O sobrenadante foi filtrado (0,22µm - GVWP, Millipore) e utilizado em estudos 

de formação de biofilme por L. monocytogenes na presença de sobrenadante de 

cultura de estafilococos. 

 
3.2.4.1 Estudo de formação de biofilme por L. monocytogenes na presença de 
sobrenadante de cultura de estafilococos 

Para o estudo de formação de biofilme por L. monocytogenes na presença de 

sobrenadante de cultura de estafilococos foram utilizados os sistemas de agitação 

em frasco cilíndrico e em microplaca. As populações bacterianas aderidas à 

superfície de aço inoxidável e livres no meio de cultura foram enumeradas como 

descrito anteriormente (itens 3.2.2 e 3.2.3). A capacidade de formação de biofilme 

por L. monocytogenes foi testada a 37ºC por 72h na presença de 50% de caldo BHI 

fresco e 50% de sobrenadante de cultura de S. aureus ATCC 29213 (cepa produtora 

de termonuclease) ou S. epidermidis ATCC 14490 (cepa não produtora de 

termonuclease), conforme item 3.2.4. 

 

3.2.4.2 Quantificação da atividade de termonuclease pelo ensaio de diluição 
crítica 

A atividade específica de termonuclease foi monitorada ao longo de 72h de 

incubação de L. monocytogenes na presença de sobrenadante de cultura de S. aureus. 



M a t e r i a i s  e  M é t o d o s  22 

 

A atividade de termonuclease foi determinada com base no ensaio de diluição 

crítica (MAYR-HARTING; HEDGES; BERKELEY, 1972) associado ao teste de 

termonuclease (BENNETT; LANCETTE, 1998), e os resultados foram expressos em 

unidades arbitrárias por militro (UA/mL). 

Em placas de petri foram depositados 15mL de ágar DNA – azul de toluidina 

constituído por 42g de base de ágar DNAse (Himedia, Índia), 7,75g de ágar 

bacteriológico (Oxoid, Reino Unido), 1,1mg de CaCl2 (Vetec, Brasil), 9,25g de NaCl 

(Synth, Brasil), 0,1g de azul de toluidina (Vetec, Brasil), 6,1g de tris aminometano 

(Serva, Brasil) e 1L de água purificada.  Após solidificação do ágar foram feitos 

orifícios de 2mm de diâmetro com auxílio de uma ponteira de micropipeta (1mL) 

cortada e esterilizada. 

A cada 24h, foi retirado 1mL do caldo da cultura dos poços (microplaca) ou do 

frasco cilíndrico. O caldo foi centrifugado a 14000xg por 10 minutos a 4ºC, para 

remover as células de L. monocytogenes e o sobrenadante foi filtrado (0,22µm - 

GVWP, Millipore). O filtrado foi diluído serialmente em placas de 96 poços com caldo 

BHI, nas proporções de 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256. Em seguida, 

10µL de caldo BHI (controle), 10µL da amostra original (sem diluição) e de cada uma 

das diluições foram aplicados uma vez em cada orifício feito nas placas de ágar 

DNA – azul de toluidina. As placas foram incubadas em câmara úmida por 24h a 

37ºC. 

A reação positiva para termonuclease consistia no aparecimento de um halo 

cor de rosa brilhante, estendendo-se pelo menos 1mm além das bordas do orifício. 

Para a quantificação da atividade de termonuclease (em UA/mL) foi considerada a 

recíproca da última diluição que apresentou halo cor de rosa brilhante ≥ 1mm, 

corrigida para 1mL. 

 

3.2.5 Estudo de formação de biofilme por L. monocytogenes na presença de 
DNAses comerciais 

Para o estudo de formação de biofilme por L. monocytogenes na presença de 

DNAses foram utilizados os sistemas de agitação em frasco cilíndrico e em 

microplaca. As populações bacterianas aderidas à superfície de aço inoxidável e 

livres no meio de cultura foram enumeradas como descrito anteriormente (itens 3.2.2 

e 3.2.3). A formação de biofilmes por L. monocytogenes foi testada a 37ºC por 72h 

na presença de 2mL de caldo BHI acrescido de 2 Unidades por mL (U/mL) de 
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termonuclease (nuclease micrococal de S. aureus, Sigma-Aldrich, EUA) ou caldo 

BHI acrescido de 100µg/mL de DNAse I de pâncreas bovino (Sigma-Aldrich, EUA). 

 

3.2.6 Análise estatística 
Os resultados das enumerações em placa de L. monocytogenes realizadas a 

partir dos sistemas de agitação em frasco cilíndrico e em microplaca foram 

analisados através do programa Prisma Graph versão 5.0. Foi utilizado o teste 

ANOVA de duas vias, seguido do teste de Bonferroni, considerando como diferença 

significativa p < 0,05, para avaliar a diferença entre as condições estudas. 

 

3.2.7 Estudos de microscopia de fluorescência 
Os estudos de microscopia de fluorescência foram feitos a fim de observar a 

arquitetura do biofilme de L. monocytogenes formado nas lâminas de aço inoxidável 

retangulares do sistema com agitação em frasco cilíndrico (item 3.2.1) e nas lâminas 

de aço inoxidável circulares do sistema com agitação em microplaca (item 3.2.2). 

Para isso, foi utilizado o laranja de acridina, um corante metacromático seletivo de 

ácido nucleico, que cora diferencialmente RNA e DNA. O espectro de emissão deste 

corante é dependente da ligação com um determinado substrato, por isso quando o 

laranja de acridina interage com DNA (por intercalação) fluoresce verde e quando 

reage com o RNA (por atração eletrostática) fluoresce amarelo a vermelho. Desta 

forma, células metabolicamente ativas (ricas em RNA) mostram fluorescência 

laranja, enquanto células metabolicamente inativas (com pouco RNA) mostram 

fluorescência verde (Ramya et al., 2010). 

 

3.2.7.1 Lâminas retangulares de aço inoxidável 
Para as lâminas de aço inoxidável retangulares do sistema com agitação em 

frasco cilíndrico (item 3.2.2) foram registradas imagens das células de L. 

monocytogenes aderidas à superfície após 24, 48 e 72h de incubação a 37ºC.  

A cada 24h de incubação, uma lâmina retangular era retirada do frasco 

cilíndrico com o auxílio de uma luva esterilizada e lavada com 20mL de PBS, para 

remover as bactérias não aderidas. Depois, a lâmina era fixada com metanol 

(Chemco, Brasil) por 5 minutos e lavada com 10mL de água corrente por 6 vezes 

(HIRAGA et al., 1989). Em seguida, era corada com laranja de acridina 0,01% 
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(Sigma-Aldrich, EUA) e lavada novamente com 20mL de PBS para retirar o excesso 

do corante (PAN; BREIDT; KATHARIOU, 2006). 

A lâmina corada era transferida para a tampa de uma placa de Petri e coberta 

por lamínula de vidro. As imagens foram adquiridas em microscópio de fluorescência 

(Carl Zeiss) utilizando filtro de excitação para comprimento de onda de 450-490nm, 

em objetiva de 40X e com auxílio do Software AxioVision LE, no Laboratório de 

Nutrigenômica da FCFRP-USP (gentilmente cedido pela Profa. Dra. Lusânia Maria 

Greggi Antunes). 

 

3.2.7.2 Lâminas circulares de aço inoxidável 
Para as lâminas de aço inoxidável circulares do sistema com agitação em 

microplaca (item 3.2.3) foram registradas imagens de biofilme de L. monocytogenes 

após 24, 48 e 72h de incubação a 25ºC e 37ºC, e também de biofilmes formados na 

superfície das lâminas de aço inoxidável, quando na presença de sobrenadante de 

cultura de estafilococos e de DNAses. Para isso, a cada 24h de incubação, o meio 

de cultura era retirado de um poço da microplaca e o poço era lavado com 1mL de 

PBS por 2 vezes, para retirar as bactérias não aderidas à lâmina de aço inoxidável. 

Depois, a lâmina era fixada com metanol (Chemco, Brasil) por 5 minutos e lavada 

com 1mL de água corrente por 6 vezes (HIRAGA et al., 1989). Em seguida, era 

corada com laranja de acridina 0,01% (Sigma-Aldrich, EUA) e lavada novamente 

com 1mL de PBS por três vezes para retirar o excesso do corante (PAN; BREIDT; 

KATHARIOU, 2006). 

A lâmina corada era transferida para uma lâmina de microscopia de vidro, 

coberta por lamínula de vidro e selada com cola (Superbonder®, Henkel, Brasil). 

Parte da aquisição das imagens foi feita em microscópio de fluorescência (Carl 

Zeiss) com auxílio do Software AxioVision LE, no Laboratório de Nutrigenômica da 

FCFRP-USP (gentilmente cedido pela Profa. Dra. Lusânia Maria Greggi Antunes) e 

parte foi adquirida em microscópio de fluorescência (Nikon Eclipse 80i) com auxílio 

do Software NIS-Elements AR 3.2, no Laboratório de Microbiologia de Alimentos da 

FCFRP-USP. As imagens foram adquiridas utilizando filtros de excitação com 

comprimento de onda de 450-490nm e 510-560nm e objetivas com aumento de 20X, 

40X e 100X com óleo de imersão. 
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Tabela 1. Resultados de quantificação de biomassa (UF/µm3 X 10-3) de biofilme de 
L. monocytogenes, obtidos a partir de CLSM. Sistema estático, com caldo BHI, 
72h/37ºC. 

Horas Experimento 1 Experimento 2 Média Desvio 
Padrão 

24 2,57 2,76 3,08 4,39 3,2 0,82 
 

48 4,99 6,17 2,39 2,84 4,09 1,78 
 

72 2,30 4,26 6,87 5,39 4,70 1,92 
 

Para visualização do biofilme de L. monocytogenes em microscópio confocal, 

foram utilizados os corantes SYTO 9 para marcar o DNA das células viáveis (verde) 

e o DDAO para marcar o DNA de células não viáveis (vermelho) e o DNAe presente 

na matriz polimérica.  

Após 24h de incubação a 37ºC em caldo BHI, foi observado um predomínio 

de células viáveis envolvidas por DNAe, isoladas ou formando microcolônias (Figura 

26A), que eram coradas em amarelo, devido à sobreposição dos corantes: DDAO – 

corando DNAe e SYTO 9 – corando célula viável. Este resultado foi obtido pela 

observação das imagens separadamente com dois filtros diferentes e posterior 

sobreposição. Após 48 e 72h, havia um predomínio de células viáveis (em verde) 

formando camadas homogêneas, sendo o DNAe observado apenas em locais com 

ausência de células, como em pontos característicos de dispersão celular (Figuras 

26B e 26C). 

Na presença de sobrenadante de cultura de S. aureus, a formação de biofilme 

por L. monocytogenes foi menor, principalmente após 24h de incubação, com uma 

redução significativa (p < 0,001) da biomassa (Tabela 2), quando comparada ao 

controle (Figura 27). Nas imagens de CLSM, foram observadas células viáveis 

aderidas à superfície, porém de forma isolada ou em pequenos grupamentos, com 

ausência de DNAe (Figura 26D). Após 48 e 72h de incubação L. monocytogenes 

restabeleceu a formação de biofilme, porém o DNAe continuou ausente (Figuras 26E 

e 26F). 
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A diferença entre adesão celular e formação de biofilme tem sido amplamente 

discutida na literatura e as definições mais aceitas baseiam-se nas quantidades de 

células aderidas à superfície estudada, na observação microscópica da disposição 

destas células na superfície e na avaliação da presença de matriz polimérica 

extracelular. 

L. monocytogenes adere facilmente a superfícies abióticas, porém não é capaz 

de formar biofilmes proeminentes quando comparada a outras bactérias Gram-positivas 

(BRIDIER et al., 2010). No presente estudo, L. monocytogenes aderiu à superfície de 

aço inoxidável em média 105 a 106 UFC/cm2. Outros estudos com listeria utilizando a 

mesma superfície de contato apontam uma média de adesão semelhante, entre 104 e 

107 UFC/cm2 (LUNDÉN et al., 2000; RATTI, 2006; GRAM et al., 2007; 

WINKELSTRÖTER, 2008; POIMENIDOU et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2010). 

Quando L. monocytogenes foi cultivada em frasco cilíndrico, não foi 

observada diferença estatisticamente significativa (p > 0,05) na capacidade de 

adesão às lâminas de aço inoxidável a 25ºC e a 37ºC durante as 72h de incubação, 

para as duas cepas testadas. As fotografias obtidas por microscopia de 

fluorescência revelaram que neste sistema não houve formação de biofilme com 

presença de EPS, apenas foram visualizadas células isoladas aderidas à superfície 

de aço inoxidável. 

Ratti (2006) e Oliveira et al. (2010), utilizando um modelo experimental similar ao 

do presente estudo (sistema de agitação em frasco cilíndrico) observaram por MEV, 

que L. monocytogenes aderiu às lâminas de aço inoxidável predominantemente de 

forma isolada a 30ºC/24h e a 37ºC/144h em meio BHI e Tryptone Soya Broth (TSB), 

respectivamente. Oliveira et al. (2010), constataram células em divisão binária após 3h 

de incubação, porém a presença de microcolônias e a produção de EPS foram 

observadas somente após 240h a 37ºC. 

Segundo Kalmokoff et al. (2001) e Moretro e Langsrud (2004), L. 

monocytogenes é capaz de aderir rapidamente à superfície de aço inoxidável, no 

entanto pode necessitar de um longo período para formar biofilme.  

Neste trabalho, através da microscopia de fluorescência das lâminas 

retangulares de aço inoxidável também foi constatada a presença de células de L. 

monocytogenes ATCC 19115 alongadas após 48 e 72h de incubação, indicando 

uma provável adaptação a condições de estresse.  
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Ratti et al. (2010), utilizando a mesma cepa de L. monocytogenes (ATCC 

19115), observaram a presença de células alongadas em biofilmes formados na 

presença de sacarose e de Leuconostoc mesenteroides A11 produtor de 

bacteriocina. 

De acordo com Rowan et al. (2000) a formação de células alongadas por L. 

monocytogenes pode ocorrer espontaneamente, em função de uma mutação no 

gene responsável pela síntese de uma proteína extracelular denominada p60. A 

diminuição na produção da p60 leva a modificações celulares em que o septo entre 

as células em divisão é formado, mas as células não se separam. Além disso, estas 

células de listeria atípicas apresentam uma menor capacidade de aderir e invadir 

células de mamíferos. No entanto, células alongadas podem apresentar alto 

potencial de contaminação de alimentos, devido à habilidade de adaptação a 

condições subsequentes de estresse, multiplicando-se rapidamente quando 

transferidas para uma condição favorável (HAZELEGER; DALVOORDE; BEUMER, 

2006). 

Estudos mais recentes apontam uma relação entre a formação de células 

alongadas de L. monocytogenes e o uso de sistemas de cultivo com fluxo contínuo 

(RIEU et al., 2008a; VAN DER VEEN; ABEE, 2010). Van der veen e Abee (2010) 

demonstraram que quando L. monocytogenes foi cultivada em sistema de fluxo 

contínuo, a expressão de genes relacionados com a divisão celular e a síntese da 

parede celular estavam diminuídas, de forma que este padrão de expressão 

resultava em alongamento das células e prevenção da divisão celular. 

De acordo com Rieu et al. (2008a), em sistema estático de cultivo, a 

morfologia das células de L. monocytogenes consistia em pequenos bacilos, 

semelhantes as células na forma planctônica. No entanto, em sistema de fluxo 

contínuo, encontrado em tubulações industriais, por exemplo, a população de L. 

monocytogenes em biofilme consistia em uma densa rede de células alongadas e 

microcolônias em forma de bola.    

Neste trabalho, diferentemente do frasco cilíndrico, quando cultivada em 

microplaca, L. monocytogenes IAL 633 (sorotipo 1/2a) apresentou uma maior (p < 

0,05) adesão à superfície de aço inoxidável a 37ºC do que a 25ºC após 24h de 

incubação, enquanto L. monocytogenes ATCC 19115 (sorotipo 4b) aderiu mais (p < 

0,001) a 25ºC do que a 37ºC após 72h. Entre as cepas foi observado que o sorotipo 
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4b apresentou maior adesão que o sorotipo 1/2a, após 24h (p < 0,05) e 72h (p < 

0,01) de incubação somente a 25ºC.  

De acordo com Chavant et al. (2002), modificações na membrana celular de 

L. monocytogenes podem ocorrer com a variação da temperatura e da fase de 

crescimento. Estas modificações na membrana não influenciam na carga global da 

bactéria, a qual permanece sempre eletronegativa, no entanto podem influenciar na 

capacidade de adesão a superfícies abióticas. Em baixas temperaturas, por 

exemplo, a hidrofobicidade celular aumenta, tornando a colonização de superfícies 

hidrofóbicas (aço inoxidável e plástico) mais difícil ou até mesmo impossível. 

A temperatura ótima para a adesão de L. monocytogenes a superfícies 

hidrofóbicas é de 37ºC (MOLTZ; MARTIN, 2005; MAI; CONNER, 2007; Di 

BONAVENTURA et al., 2008; RODRIGUES et al., 2009), mas a expressão de 

flagelos a 20-25ºC pode ser um fator adicional para a estabilidade da adesão, por 

facilitar o contato com o substrato através da superação de forças de repulsão 

eletrostática (CHAVANT et al., 2002). Alguns autores demonstraram que os flagelos 

de L. monocytogenes, bem como a motilidade por eles conferida pode contribuir 

para os diferentes estágios de formação de biofilmes em superfícies inertes 

(VATANYOOPAISARN et al., 2000; LEMON; HIGGINS; KOLTER, 2007; KUMAR et 

al., 2009). Porém, esta relação ainda é contraditória, uma vez que a adesão pode 

acontecer de forma passiva ou ser determinada por outras modificações da 

membrana celular, ainda desconhecidas (DJORDJEVIC; WIEDMANN; 

McLANDSBOROUGH, 2002; TRESSE et al., 2009; TAKAHASHI et al., 2010). 

Kalmokoff et al. (2001), Hefford et al. (2005) e Zameer et al. (2010), por exemplo, 

com auxílio da MEV descreveram a presença de fibrilas estendendo-se da superfície 

de células de L. monocytogenes aderidas à superfície abiótica. Estas estruturas, 

semelhante a fímbrias, estavam presentes nas cepas mais aderentes, mediava a 

adesão à superfície e conectava as células entre si.   

Os resultados obtidos no presente estudo foram consistentes com vários 

outros encontrados na literatura, que observaram uma variação na formação de 

biofilme entre as cepas de L. monocytogenes, de acordo com as condições de 

incubação e sistema de estudo utilizados (BORUCKI et al., 2003; FOLSOM; 

SIRAGUSA; FRANK, 2006; HARVEY; KEENAN; GILMOUR, 2007; Di 

BONAVENTURA et al., 2008; PAN; BREIDT; KATHARIOU, 2009; NILSSON; ROSS; 

BOWMAN, 2011). 
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Alguns autores discutem que a maior capacidade de adesão entre as cepas 

de listeria pode estar relacionada à persistência das mesmas, podendo haver uma 

correlação entre a filogenia e a habilidade em formar biofilmes, mas não há 

consenso (DJORDJEVIC; WIEDMANN; McLANDSBOROUGH, 2002; BORUCKI et 

al., 2003; PAN; BREIDT; GORSKI, 2010). Djordjevic; Wiedmann e McLandsborough 

(2002) observaram que as cepas de L. monocytogenes pertencentes à linhagem I 

(sorotipos 1/2b e 4b) produziam mais biofilme do que as cepas da linhagem II 

(sorotipos 1/2a e 1/2c), porém Borucki et al. (2003) relataram exatamente o oposto. 

Pan, Breidt e Gorski (2010) observaram que o sorotipo 1/2a geralmente forma 

biofilmes mais densos do que o sorotipo 4b em várias condições de incubação. No 

entanto, o sorotipo 4b apresenta maiores taxas de crescimento do que o sorotipo 

1/2a, sugerindo que a taxa de crescimento pode não estar diretamente relacionada à 

capacidade de formação de biofilme.  

No presente estudo, a média da população bacteriana livre no meio de cultivo 

foi maior a 25ºC do que a 37ºC para ambas as cepas cultivadas em microplaca, no 

entanto não foi constatada uma correlação entre a população aderida e a 

planctônica. Isso confirma a complexidade existente na transição da forma livre para 

a séssil e vice-versa, a qual parece ser regulada por mecanismos ainda não 

totalmente esclarecidos e que promovem alterações no estado fisiológico da bactéria 

quando em comunidade, comparada ao estado planctônico (O’TOOLE; KAPLAN; 

KOLTER, 2000). 

Trémoulet et al. (2002) mostraram que a proteômica de L. monocytogenes foi 

significantemente influenciada pela formação de biofilme quando comparada ao 

estado planctônico e provaram que genes específicos podem ser induzidos nestas 

condições. Cerca de 30 proteínas detectadas por eletroforese em gel foram 

diferencialmente sintetizadas por L. monocytogenes quando em biofilme. Destas 

proteínas, nove foram identificadas e estavam implicadas em várias funções 

celulares como metabolismo central, estresse oxidativo, quorum sensing, 

multiplicação celular e produção de flagelos. Desta forma, os autores concluíram que 

o fenótipo do biofilme pode resultar de padrões complexos de regulação gênica.  

Apesar do inóculo inicial (7,0 log UFC/mL) e das condições de incubação 

terem sido iguais para ambos os sistemas de agitação utilizados no presente estudo, 

houve uma diferença de aproximadamente 1,4 log UFC/cm2 na capacidade de 

adesão de L. monocytogenes às lâminas de aço inoxidável acondicionadas na 
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microplaca e no frasco cilíndrico. Na microplaca, as lâminas circulares ficavam 

dispostas horizontalmente no fundo dos poços, o que provavelmente permitia a 

deposição bacteriana pela ação da gravidade, mesmo sob agitação orbital. No 

frasco cilíndrico, as lâminas retangulares ficavam dispostas verticalmente sobre uma 

base de aço inoxidável e a agitação era promovida por uma barra magnética, a fim 

de evitar a deposição bacteriana. Além disso, o frasco cilíndrico pode ter oferecido 

uma maior superfície de contato, o que pode ter limitado a adesão bacteriana às 

lâminas de aço inoxidável, já que L. monocytogenes também possui a capacidade 

de aderir a superfícies plásticas. 

De acordo com Chae et al. (2000) o tipo de sistema de cultivo utilizado no 

estudo de biofilmes pode influenciar diretamente na adesão bacteriana à superfície e 

também na organização estrutural da mesma. Os autores observaram que em 

sistemas estáticos, as bactérias aderem à superfície, mas têm pequena interação 

com a EPS, porque elas não estão sob a ação constante de força de cisalhamento 

como ocorre em sistemas de fluxo contínuo, que mantém as células mais fortemente 

aderidas. 

Kalmokoff et al. (2001) cultivaram cepas de listeria em microplacas contendo 

lâminas de aço inoxidável imersas em caldo BHI por até 72h a 21ºC, sob agitação. 

Os resultados apontaram uma persistência na adesão ao longo do tempo de 

incubação com distribuição irregular das células sobre a superfície e presença de 

poucos grupamentos celulares, em concordância com Oliveira et al. (2010). No 

presente estudo, contudo, diferentemente da organização estrutural observada nas 

lâminas de aço inoxidável acondicionadas em sistema cilíndrico, nas lâminas 

acondicionadas em microplaca foi observado, sob microscopia de fluorescência, a 

formação de densos biofilmes por L. monocytogenes. Foi ainda constatada a 

presença de EPS contendo DNAe mediando a adesão abundante de células de L. 

monocytogenes metabolicamente ativas (ricas em RNA) à superfície, após 24, 48 e 

72h de incubação, tanto a 25ºC quanto a 37ºC.  

A presença de EPS pode ser visualizada como um gel tridimensional 

associado às células do biofilme sob microscopia de fluorescência (Figura 17). No 

entanto, na maioria dos trabalhos encontrados na literatura, a visualização de 

biofilme de L. monocytogenes foi feita com auxílio de MEV, que exige uma etapa de 

desidratação da amostra e pode comprometer a preservação estrutural da EPS 

(KALMOKOFF et al., 2001; CHAVANT et al., 2002; TRÉMOULET et al., 2002; 
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BORUCKI et al., 2003; HEFFORD et al., 2005; MOLTZ; MARTIN, 2005; GAMBLE; 

MURIANA, 2007; MAI; CONNER, 2007; BONAVENTURA et al., 2008; OLIVEIRA et 

al., 2010; ZAMEER et al., 2010; NILSSON; ROSS; BOWMAN, 2011). 

Marsh, Luo e Wang (2003), foram os autores que descreveram a arquitetura 

do biofilme de L. monocytogenes mais compatível com a observada no presente 

estudo, quando utilizado o sistema sob agitação em microplaca (Figuras 16 e 17). 

Aqueles autores estudaram três cepas de listeria e encontraram uma característica 

estrutural comum entre os biofilmes formados, observados através de MEV. Foi 

relatada a ocorrência de uma estrutura denominada “favo de mel”, composta por 

células empilhadas uma sobre as outras, em arranjo perimetral, margeando espaços 

ocos, com EPS aparentemente viscosa ancorando as células nas suas posições. 

Segundo Marsh, Luo e Wang (2003), os canais vazios teriam função de transportar 

água, nutrientes e excretas. 

De acordo com o melhor de nosso conhecimento, o presente estudo é pioneiro 

na utilização do corante DDAO para marcação do DNAe em biofilme de L. 

monocytogenes. Nas imagens obtidas por CLSM, foi constatada a presença de DNAe 

envolvendo células isoladas ou em microcolônias, principalmente após 24h a 37ºC. 

Após 48 e 72h, L. monocytogenes formou camadas homogêneas de células e o DNAe 

era visível apenas em pontos característicos de dispersão celular (sem células). A 

espessura máxima do biofilme de L. monocytogenes (5,79µm) foi encontrada após 24h 

de incubação e pode ser atribuída ao relevo de microcolônias (Figura 26).  

Poucos estudos utilizando CLSM foram realizados para observar a formação 

de biofilme por L. monocytogenes (CHAE; SCHRAFT, 2000; RIEU et al., 2008a; 

HARMSEN et al., 2010; BRIDIER et al., 2010). Chae e Schraft (2000) foram os 

pioneiros e, como no presente estudo, descreveram a formação de camadas 

homogêneas de células em superfície de vidro, porém coradas por laranja de 

acridina. Já Harmsen et al. (2010) e Bridier et al. (2010), com auxílio do corante 

SYTO 9, mostraram uma distribuição irregular das células de L. monocytogenes em 

superfície abiótica, com formação de microcolônias e monocamadas de espessura 

variável, com no máximo de 16,4µm de espessura, após 4 dias de incubação a 37ºC 

em sistema de fluxo contínuo. 

Dominiak, Nielsen e Nielsen (2011) relataram que a quantidade de DNAe 

envolvendo as células bacterianas em biofilmes pode ser mais de 10 vezes superior à 

quantidade de DNA genômico e observaram ainda que o DNAe geralmente era 
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encontrado em proximidade com as células vivas em microcolônias, como observado 

no presente trabalho. Aqueles autores sugeriram que a maior parte do DNAe é 

ativamente secretado ou originado por lise de uma subpopulação de células.  

Harmsen et al. (2010), através de métodos moleculares demonstraram pela 

primeira vez a presença do DNAe em biofilme de L. monocytogenes. Os autores 

também provaram que a origem do DNAe era cromossômica e que este ácido 

nucleico exercia função fundamental na adesão inicial de L. monocytogenes a 

superfícies abióticas. No entanto ainda não se sabe como o DNAe é liberado para o 

meio extracelular por listeria. 

Nas figuras 16 e 26 deste trabalho, estruturas ocas podem ser sugestivas de 

dispersão celular, encontradas principalmente após dois dias de incubação, tanto a 

25ºC quanto a 37ºC, em áreas de grande densidade celular. Resultados semelhantes 

foram descritos em biofilmes de outros patógenos, tais como, P. aeruginosa, S. aureus, 

e B. cereus. O desprendimento de células a partir de biofilmes maduros parece ser 

regulado pelo sistema de quorum sensing (ABEE et al., 2010). Além disso, pode estar 

intimamente relacionado com a busca de outros nichos para colonizar, em decorrência 

da depleção de nutrientes, ou ainda pode ocorrer em função da força de cisalhamento 

em sistemas de fluxo contínuo (HALL-STOODLEY; STOODLEY, 2005).  

Ma et al. (2009) constataram que nos estágios tardios de formação de 

biofilme por P. aeruginosa, buracos sugestivos de dispersão celular se encontravam 

desprovidos de exopolissacarídeos, no entanto uma grande concentração de células 

mortas (com membrana celular comprometida) e DNAe estavam presentes no local, 

sugerindo que a lise celular poderia desempenhar papel importante na formação de 

cavidades em biofilmes maduros. Além disso, os autores observaram que as 

mesmas cavidades também apareciam ocupadas por numerosas células móveis, 

indicando que a motilidade pode ser um fator importante na dispersão e no 

estabelecimento de novos biofilmes.  

Considerando a recente descoberta da importância do DNAe para a adesão 

inicial e formação de biofilme por L. monocytogenes (HARMSEM et al., 2010) e a 

hipótese de que a termonuclease de S. aureus poderia ser utilizada na inibição da 

formação de biofilmes microbianos (TANG et al., 2011), neste trabalho foi avaliada a 

capacidade do sobrenadante de cultura de S. aureus com atividade de 

termonuclease, bem como das enzimas comerciais nuclease micrococal de S. 

aureus e DNAse I bovina, de inibir a formação de biofilme por L. monocytogenes. 
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Nossos resultados mostraram uma redução da população de L. 

monocytogenes livre no meio de cultura e aderida à lâmina de aço inoxidável 

principalmente após 6h e 24h de incubação a 37ºC, respectivamente, na presença 

do sobrenadante de cultura de S. aureus com atividade de termonuclease. Também 

uma redução na produção EPS após 24h de incubação, seguida de um 

restabelecimento da formação de biofilme após 48h foi observado por microscopia 

de fluorescência. Já a CLSM revelou uma redução significativa (p < 0,001) da 

biomassa após 24h, seguida de um restabelecimento após 48h. No entanto, na 

presença das DNAses comerciais não foi observada interferência na formação de 

biofilme por L. monocytogenes. Além disso, não foi constatada uma correlação entre 

a atividade de termonuclease (6.400UA/mL) e a redução da capacidade de adesão 

de L. monocytogenes à superfície de aço inoxidável.  

Diferentemente do que foi observado no presente trabalho, Harmsem et al. 

(2010) obtiveram resultados positivos quanto ao uso de DNAse I bovina sobre a 

formação de biofilme por L. monocytogenes. Os autores observaram que a adição 

precoce de DNAse I ao meio de cultivo possuía efeitos pronunciáveis sobre a 

adesão e subsequente estabilidade do biofilme de listeria. A adição de DNAse I até 

24h após a incubação preveniu completamente a formação de biofilme por L. 

monocytogenes e removeu as estruturas celulares pré-existentes em superfícies de 

microplacas de poliestireno. Após 24h e 48h, a capacidade da DNAse I de remover 

biofilmes diminuiu. Segundo os autores, outros fatores além do DNAe podem 

estabilizar o biofilme de L. monocytogenes. 

Neste trabalho, testes de antagonismo em ágar revelaram a produção de uma 

substância proteica e termoestável por S. aureus, com atividade inibitória frente a L. 

monocytogenes. 

Alguns estudos têm demonstrado a capacidade que cepas de estafilococos 

possuem em inibir a formação de biofilmes por L. monocytogenes quando em co-

cultura (LERICHE; CARPENTIER, 2000; NORWOOD; GILMOUR, 2001; 

CARPENTIER; CHASSAING, 2004). Entretanto, outros autores observaram um 

aumento na formação de biofilmes por L. monocytogenes ou uma interação 

sinérgica entre as cepas, como por exemplo, quando na presença da cepa de S. 

aureus CIP 53.156 e S. epidermidis RP62A, respectivamente (RIEU et al., 2008b; 

ZAMEER; KREFT; GOPAL, 2010). 
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Leriche e Carpentier (2000) observaram que S. sciuri foi capaz de prevenir a 

adesão de L. monocytogenes à superfície de aço inoxidável durante três dias de 

incubação em co-cultura, modificando também o balanço entre a população 

bacteriana livre e na forma de biofilme. A hipótese foi de que polissacarídeos 

extracelulares produzidos por S. sciuri em biofilme poderiam causar tal inibição, além 

da competição por nutrientes. Em contrapartida, Carpentier e Chassaing (2004) não 

encontraram relação entre a capacidade de S. sciuri produzir polissacarídeos e de 

inibir L. monocytogenes, quando em co-cultura. 

Norwood e Gilmour (2001) também observaram uma inibição na formação de 

biofilme por L. monocytogenes quando na presença de S. xylosus DP5H, sugerindo 

além da competição entre as cepas, a produção de substâncias antagonistas. Estas 

já haviam sido identificadas e caracterizadas parcialmente por Villani et al. (1997) 

para S. xylosus 1E (isolado de salame). À semelhança do que foi observado no 

presente trabalho, Villani et al. (1997) relataram que o inibidor foi termoestável e 

adicionalmente, determinaram o tamanho entre 2,5 e 8,1kDa. 

Em contraste com estudos anteriores e com o presente trabalho, Rieu et al. 

(2008b) observaram que a formação de biofilme por L. monocytogenes EDG-e em 

superfície de aço inoxidável aumentou quando na presença da cultura ou do 

sobrenadante de cultura de S. aureus CIP 53.156. Quando tratado com proteinase K, o 

efeito positivo do sobrenadante foi neutralizado, enquanto que o tratamento térmico 

(100ºC por 15 minutos) e a ultrafiltração (em membrana de 3kDa) não alteraram o efeito 

positivo sobre L. monocytogenes. Segundo Rieu et al. (2008b), isso apontou que 

peptídeos presentes no sobrenadante de cultura de S. aureus CIP 53.156 poderiam 

estar envolvidos na estimulação da formação de biofilme por L. monocytogenes. 

A inibição da formação de biofilme por L. monocytogenes quando na 

presença de estafilococos ou de seus produtos, pode estar associada à ação de 

uma variedade de substâncias antimicrobianas reconhecidamente produzidas por 

bactérias deste gênero, como enzimas bacteriolíticas, polipeptídeos de alto peso 

molecular e bacteriocinas (LERICHE; CARPENTIER, 2000; NORWOOD; GILMOUR, 

2001; CARPENTIER; CHASSAING, 2004; BRITO; SOMKUTI; RENYE, 2011). 

Portanto, são necessários mais estudos, a fim de caracterizar os possíveis 

componentes envolvidos na redução da população de L. monocytogenes na sua 

forma planctônica ou em biofilme quando na presença de sobrenadante de cultura 

de S. aureus.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusões 
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Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que: 

 

• A temperatura de incubação pode influenciar na adesão de L. monocytogenes 

à superfície de aço inoxidável, porém devem ser considerados outros fatores 

em conjunto, como a cepa bacteriana e o tipo de sistema de cultivo utilizado. 

 

• A arquitetura do biofilme de L. monocytogenes observada por microscopia de 

fluorescência mostrou a formação de biofilmes maduros tanto a 25ºC quanto 

a 37ºC, com produção de EPS contendo DNAe e predomínio de células 

metabolicamente ativas, além de canais para fluxo de nutrientes e cavidades 

características de dispersão celular.   

 

• Com o uso de combinação dos corantes SYTO 9 e DDAO para observar a 

formação de biofilme por L. monocytogenes sob CLSM, foi constatada a 

formação de microcôlonias e de camadas homogêneas pouco espessas de 

células viáveis. O DNAe foi observado envolvendo as células após 24h de 

incubação e em locais com ausência de células, característicos de dispersão 

celular, após 48 e 72h de incubação a 37ºC. 

 

• O sobrenadante de cultura de S. aureus com atividade de termonuclease foi 

capaz de inibir L. monocytogenes livre ou aderida à superfície de aço 

inoxidável, principalmente após 24h de incubação a 37ºC. 

 

• As enzimas comerciais degradantes de DNA (nuclease micrococal de S. 

aureus e DNAse I bovina) não interferiram na formação de biofilme por L. 

monocytogenes em superfície de aço inoxidável. Deste modo, é improvável 

que a termonuclease de S. aureus tenha sido responsável pela inibição da 

formação de biofilme por L. monocytogenes. 

 

• Foi constatada a produção de uma proteína termoestável por S. aureus, 

capaz de inibir L. monocytogenes em teste de antagonismo em ágar. No 

entanto, mais estudos são necessários a fim de caracterizar tal substância 

inibitória. 
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Apêndice A 
 

Resultados dos experimentos de enumeração de células aderidas às lâminas 

retangulares de aço inoxidável do sistema de agitação em frasco cilíndrico, quando 

cultivadas em diferentes condições de incubação: caldo BHI a 25ºC e 37ºC; caldo 

BHI acrescido de sobrenadante de cultura de S. aureus ou de S. epidermidis a 37ºC. 

 
Tabela 1 – Contagem das células de L. monocytogenes IAL 633 aderidas às lâminas 
de aço inoxidável quando cultivadas em caldo BHI a 25ºC (log UFC/cm2) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 Média Desvio Padrão

24 6,96 5,07 5,14 5,73 1,07 

48 6,96 5,14 5,04 5,71 1,08 

72 4,80 6,86 5,34 5,67 1,06 

 

Tabela 2 – Contagem das células de L. monocytogenes ATCC 19115 aderidas às 
lâminas de aço inoxidável quando cultivadas em caldo BHI a 25ºC (log UFC/cm2) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 Média Desvio Padrão

24 5,41 6,90 5,66 5,99 0,79 

48 5,54 5,54 5,74 5,60 0,11 

72 5,60 5,04 5,47 5,37 0,29 

 

Tabela 3 – Contagem das células de L. monocytogenes IAL 633 aderidas às lâminas 
de aço inoxidável quando cultivadas em caldo BHI a 37ºC (log UFC/cm2) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 Média Desvio Padrão

24 6,93 5,72 6,04 6,23 0,62 

48 5,60 5,00 5,90 5,50 0,45 

72 3,44 4,56 3,66 3,89 0,59 

 

Tabela 4 – Contagem das células de L. monocytogenes ATCC 19115 aderidas às 
lâminas de aço inoxidável quando cultivadas em caldo BHI a 37ºC (log UFC/cm2) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 Média Desvio Padrão

24 6,00 5,56 5,44 5,67 0,29 

48 4,60 4,41 4,60 4,53 0,10 

72 4,79 5,86 4,38 5,01 0,76 
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Tabela 5 – Contagem das células de L. monocytogenes IAL 633 aderidas às lâminas 
de aço inoxidável quando cultivadas em caldo BHI acrescido de sobrenadante de 
cultura de S. aureus a 37ºC (log UFC/cm2) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 Média Desvio Padrão

24 1,83 1,83 1,83 1,83 0 

48 6,90 6,93 5,07 6,30 1,06 

72 5,30 5,32 5,60 5,40 0,16 

 

Tabela 6 – Contagem das células de L. monocytogenes ATCC 19115 aderidas às 
lâminas de aço inoxidável quando cultivadas em caldo BHI acrescido de 
sobrenadante de cultura de S. aureus a 37ºC (log UFC/cm2) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 Média Desvio Padrão

24 3,93 3,17 4,14 3,75 0,50 

48 4,90 4,38 4,68 4,65 0,26 

72 3,07 4,30 5,72 4,36 1,32 

 

Tabela 7 – Contagem das células de L. monocytogenes IAL 633 aderidas às lâminas 
de aço inoxidável quando cultivadas em caldo BHI acrescido de sobrenadante de 
cultura de S. epidermidis a 37ºC (log UFC/cm2) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 Média Desvio Padrão

24 6,90 6,81 5,38 6,36 0,85 

48 5,34 4,00 5,64 4,99 0,87 

72 5,30 5,71 5,23 5,41 0,26 

 
Tabela 8 – Contagem das células de L. monocytogenes ATTC 19115 aderidas às 
lâminas de aço inoxidável quando cultivadas em caldo BHI acrescido de 
sobrenadante de cultura de S. epidermidis a 37ºC (log UFC/cm2) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 Média Desvio Padrão

24 5,34 5,66 5,64 5,54 0,17 

48 6,86 5,07 5,72 5,88 0,90 

72 4,68 5,00 5,30 4,99 0,30 
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Apêndice B 
 

Resultados dos experimentos de enumeração de células livres no meio de 

cultivo do sistema de agitação em frasco cilíndrico, quando cultivadas em diferentes 

condições de incubação: caldo BHI a 37ºC; caldo BHI acrescido de sobrenadante de 

cultura de S. aureus ou de S. epidermidis a 37ºC. 

 

Tabela 1 – Contagem das células de L. monocytogenes IAL 633 livres em caldo BHI 
a 37ºC (log UFC/mL) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 Média Desvio Padrão

0 7,20 7,17 7,25 7,21 0,04 

24 9,17 9,14 9,20 9,17 0,02 

48 9,11 9,04 9,17 9,11 0,06 

72 8,88 8,88 9,00 8,92 0,06 

 

Tabela 2 – Contagem das células de L. monocytogenes ATTC 19115 livres em caldo 
BHI a 37ºC (log UFC/mL) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 Média Desvio Padrão

0 7,63 7,32 7,51 7,49 0,15 

24 9,17 9,20 9,32 9,23 0,07 

48 9,14 9,14 9,00 9,09 0,08 

72 9,00 9,00 9,00 9,00 0 

 
Tabela 3 – Contagem das células de L. monocytogenes IAL 633 livres em caldo BHI 
acrescido de sobrenadante de cultura de S. aureus a 37ºC (log UFC/mL) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 Média Desvio Padrão

0 7,14 7,47 7,60 7,40 0,23 

24 5,04 6,39 6,30 5,91 0,75 

48 8,39 8,00 8,39 8,26 0,22 

72 8,91 8,41 8,91 8,75 0,29 
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Tabela 4 – Contagem das células de L. monocytogenes ATTC 19115 livres em caldo 
BHI acrescido de sobrenadante de cultura de S. aureus a 37ºC (log UFC/mL) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 Média Desvio Padrão

0 7,41 7,17 7,47 7,35 0,15 

24 6,66 7,69 7,79 7,38 0,62 

48 7,69 8,39 8,43 8,17 0,41 

72 7,70 8,30 8,41 8,14 0,37 

 

Tabela 5 – Contagem das células de L. monocytogenes IAL 633 livres em caldo BHI 
acrescido de sobrenadante de cultura de S. epidermidis a 37ºC (log UFC/mL) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 Média Desvio Padrão

0 7,20 7,14 7,00 7,11 0,10 

24 8,91 8,86 8,84 8,87 0,03 

48 8,81 8,47 8,69 8,66 0,17 

72 8,86 8,81 8,81 8,83 0,02 

 

Tabela 6 – Contagem das células de L. monocytogenes ATTC 19115 livres em caldo 
BHI acrescido de sobrenadante de cultura de S. epidermidis a 37ºC (log UFC/mL) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 Média Desvio Padrão

0 7,07 7,11 7,17 7,12 0,04 

24 8,95 8,93 8,95 8,94 0,01 

48 8,93 8,84 8,04 8,60 0,49 

72 8,88 8,74 8,93 8,85 0,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



A p ê n d i c e s                                                                                               

 

Apêndice C 
 

Resultados dos experimentos de enumeração de células aderidas às lâminas 

circulares de aço inoxidável do sistema de agitação em microplaca, quando 

cultivadas em diferentes condições de incubação: caldo BHI a 25ºC e 37ºC; caldo 

BHI acrescido de sobrenadante de cultura de S. aureus ou de S. epidermidis; caldo 

BHI acrescido de nuclease micrococal de S. aureus ou DNAseI bovina a 37ºC. 

 

Tabela 1 – Contagem das células de L. monocytogenes IAL 633 aderidas às lâminas 
de aço inoxidável quando cultivadas em caldo BHI a 25ºC (log UFC/cm2) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Média Desvio 

Padrão 

24 6,75 6,39 6,64 6,14 6,14 6,25 6,39 0,25 

48 6,56 6,68 6,32 6,46 6,41 6,72 6,52 0,15 

72 6,75 6,81 6,86 6,60 6,32 6,59 6,65 0,19 

 

Tabela 2 – Contagem das células de L. monocytogenes ATTC 19115 aderidas às 
lâminas de aço inoxidável quando cultivadas em caldo BHI a 25ºC (log UFC/cm2) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Média Desvio 

Padrão 

24 7,72 6,64 6,94 7,04 6,59 7,46 7,06 0,44 

48 7,00 7,38 6,72 7,23 7,38 5,83 6,92 0,58 

72 7,51 7,88 7,34 6,96 7,41 7,64 7,46 0,30 

 

Tabela 3 – Contagem das células de L. monocytogenes IAL 633 aderidas às lâminas 
de aço inoxidável quando cultivadas em caldo BHI a 37ºC (log UFC/cm2) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Média Desvio 

Padrão 

24 7,32 5,72 8,07 7,20 7,11 7,07 7,08 0,76 

48 7,30 7,00 7,34 6,14 5,90 6,11 6,63 0,65 

72 6,20 6,07 6,23 5,86 6,23 7,14 6,29 0,44 
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Tabela 4 – Contagem das células de L. monocytogenes ATTC 19115 aderidas às 
lâminas de aço inoxidável quando cultivadas em caldo BHI a 37ºC (log UFC/cm2) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Média Desvio 

Padrão 

24 7,51 7,38 7,75 6,81 8,11 6,83 7,40 0,51 

48 5,96 7,55 7,07 6,41 6,41 6,54 6,66 0,56 

72 6,25 6,07 6,34 6,11 6,55 6,30 6,27 0,17 

 

Tabela 5 – Contagem das células de L. monocytogenes IAL 633 aderidas às lâminas 
de aço inoxidável quando cultivadas em caldo BHI acrescido de sobrenadante de 
cultura de S. aureus a 37ºC (log UFC/cm2) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Média Desvio 

Padrão 

24 5,54 5,00 6,20 6,57 6,75 6,64 6,12 0,70 

48 6,59 6,30 6,83 6,55 6,49 6,56 6,55 0,17 

72 6,30 6,78 6,56 6,54 6,75 6,11 6,51 0,26 

 

Tabela 6 – Contagem das células de L. monocytogenes ATTC 19115 aderidas às 
lâminas de aço inoxidável quando cultivadas em caldo BHI acrescido de 
sobrenadante de cultura de S. aureus a 37ºC (log UFC/cm2) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Média Desvio 

Padrão 

24 5,90 5,49 5,72 6,23 6,07 6,51 5,99 0,36 

48 5,64 6,20 6,14 7,11 7,07 7,25 6,57 0,66 

72 6,46 7,14 6,39 6,23 6,56 6,07 6,48 0,36 

 

Tabela 7 – Contagem das células de L. monocytogenes IAL 633 aderidas às lâminas 
de aço inoxidável quando cultivadas em caldo BHI acrescido de sobrenadante de 
cultura de S. epidermidis a 37ºC (log UFC/cm2) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Média Desvio 

Padrão 

24 7,07 6,98 6,68 6,54 6,75 6,60 6,77 0,21 

48 6,30 6,32 6,23 7,39 7,72 6,90 6,81 0,63 

72 6,46 7,23 6,83 6,41 6,38 6,44 6,62 0,33 
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Tabela 8 – Contagem das células de L. monocytogenes ATTC 19115 aderidas às 
lâminas de aço inoxidável quando cultivadas em caldo BHI acrescido de 
sobrenadante de cultura de S. epidemidis a 37ºC (log UFC/cm2) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Média Desvio 

Padrão 

24 7,72 6,88 6,34 6,32 6,75 6,60 6,77 0,51 

48 6,30 6,38 6,20 6,59 7,14 6,83 6,57 0,35 

72 6,34 6,32 6,41 5,90 6,07 6,72 6,29 0,28 

 

Tabela 9 – Contagem das células de L. monocytogenes IAL 633 aderidas às lâminas 
de aço inoxidável quando cultivadas em caldo BHI acrescido de nuclease micrococal 
de S. aureus a 37ºC (log UFC/cm2) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Média Desvio 

Padrão 

24 6,11 7,07 6,39 7,75 8,14 7,00 7,08 0,77 

48 5,27 6,11 6,81 7,11 7,72 7,86 6,81 0,98 

72 6,44 6,30 5,60 6,56 5,64 5,88 6,07 0,41 

 

Tabela 10 – Contagem das células de L. monocytogenes ATTC 19115 aderidas às 
lâminas de aço inoxidável quando cultivadas em caldo BHI acrescido de nuclease 
micrococal de S. aureus a 37ºC (log UFC/cm2) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Média Desvio 

Padrão 

24 6,32 6,90 6,68 7,34 7,44 7,34 7,00 0,44 

48 5,75 6,44 6,11 7,39 7,32 7,23 6,71 0,70 

72 5,72 6,30 6,41 6,50 6,49 6,60 6,33 0,31 

 

Tabela 11 – Contagem das células de L. monocytogenes IAL 633 aderidas às 
lâminas de aço inoxidável quando cultivadas em caldo BHI acrescido de DNAseI 
bovina a 37ºC (log UFC/cm2) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Média Desvio 

Padrão 

24 6,39 6,90 6,90 6,41 6,81 6,88 6,72 0,24 

48 6,75 6,51 6,60 6,75 6,60 6,51 6,62 0,10 

72 6,49 6,98 5,86 6,50 6,92 6,83 6,60 0,41 
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Tabela 12 – Contagem das células de L. monocytogenes ATTC 19115 aderidas às 
lâminas de aço inoxidável quando cultivadas em caldo BHI acrescido de DNAseI 
bovina a 37ºC (log UFC/cm2) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Média Desvio 

Padrão 

24 6,20 6,59 7,07 6,30 6,49 7,11 6,63 0,38 

48 6,60 6,23 7,50 7,50 6,59 6,30 6,78 0,57 

72 6,51 6,94 6,83 6,49 6,78 6,90 6,74 0,19 
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Apêndice D 
 

Resultados dos experimentos de enumeração de células livres no meio de 

cultivo do sistema de agitação em microplaca, quando cultivadas em diferentes 

condições de incubação: caldo BHI a 25ºC e 37ºC; caldo BHI acrescido de 

sobrenadante de cultura de S. aureus ou de S. epidermidis; caldo BHI acrescido de 

nuclease micrococal de S. aureus ou DNAseI bovina a 37ºC. 

 

Tabela 1 – Contagem das células de L. monocytogenes IAL 633 livres em caldo BHI 
a 25ºC (log UFC/mL) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Média Desvio 

Padrão 

0 7,27 7,47 7,04 7,30 7,32 7,47 7,31 0,16 

24 9,30 9,38 9,39 9,23 9,39 9,41 9,35 0,07 

48 9,23 9,41 9,36 9,39 9,32 9,46 9,36 0,08 

72 9,27 9,07 9,17 8,86 8,90 8,69 8,99 0,21 

 

Tabela 2 – Contagem das células de L. monocytogenes ATTC 19115 livres em caldo 
BHI a 25ºC (log UFC/mL) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Média Desvio 

Padrão 

0 7,60 7,32 7,44 7,47 7,25 7,04 7,35 0,91 

24 9,36 9,30 9,38 9,47 9,39 9,41 9,38 0,05 

48 9,32 9,25 9,07 9,32 9,36 9,27 9,26 0,10 

72 9,11 9,17 8,90 9,00 9,14 9,17 9,08 0,11 

 

Tabela 3 – Contagem das células de L. monocytogenes IAL 633 livres em caldo BHI 
a 37ºC (log UFC/mL) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Média Desvio 

Padrão 

0 7,11 7,27 7,23 7,27 7,23 7,34 7,24 0,07 

6 9,25 9,90 9,63 9,60 9,04 9,11 9,42 0,33 

24 9,04 9,14 9,25 9,00 9,00 8,86 9,05 0,13 

48 8,77 8,63 8,69 8,63 8,69 8,66 8,68 0,05 

72 8,60 8,86 8,69 8,47 8,60 8,00 8,54 0,29 



A p ê n d i c e s                                                                                               

 

Tabela 4 – Contagem das células de L. monocytogenes ATTC 19115 livres em caldo 
BHI a 37ºC (log UFC/mL) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Média Desvio 

Padrão 

0 7,55 7,51 7,25 7,32 7,51 7,51 7,44 0,12 

6 9,55 9,47 9,47 9,60 9,60 9,60 9,55 0,06 

24 9,04 9,23 9,17 9,20 9,25 9,32 9,20 0,09 

48 8,95 8,77 8,84 8,88 8,93 8,66 8,84 0,10 

72 8,79 8,84 8,93 9,04 8,72 9,07 8,90 0,13 

 

Tabela 5 – Contagem das células de L. monocytogenes IAL 633 livres em caldo BHI 
acrescido de sobrenadante de cultura de S. aureus a 37ºC (log UFC/mL) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Média Desvio 

Padrão 

0 6,91 7,25 6,84 6,93 7,17 7,07 7,03 0,16 

6 5,07 5,14 5,11 5,04 5,00 5,07 5,07 0,05 

24 7,32 7,23 7,30 8,81 8,84 8,74 8,04 0,83 

48 8,81 8,23 8,47 8,51 8,88 8,47 8,56 0,24 

72 8,81 9,00 8,55 8,63 8,60 8,55 8,69 0,17 

 

Tabela 6 – Contagem das células de L. monocytogenes ATTC 19115 livres em caldo 
BHI acrescido de sobrenadante de cultura de S. aureus a 37ºC (log UFC/mL) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Média Desvio 

Padrão 

0 7,34 7,23 7,27 7,66 7,46 7,34 7,38 0,15 

6 7,14 7,25 7,23 7,07 7,11 7,14 7,16 0,06 

24 7,55 7,84 7,47 8,77 8,86 8,84 8,22 0,67 

48 8,11 8,04 8,17 8,47 8,69 8,74 8,37 0,30 

72 8,47 9,04 8,60 8,20 8,60 8,17 8,51 0,31 

 

 

 

 

 

 



A p ê n d i c e s                                                                                               

 

Tabela 7 – Contagem das células de L. monocytogenes IAL 633 livres em caldo BHI 
acrescido de sobrenadante de cultura de S. epidermidis a 37ºC (log UFC/mL) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Média Desvio 

Padrão 

0 7,55 7,17 7,25 7,27 7,07 7,20 7,25 0,16 

6 9,81 9,65 9,60 9,04 8,95 9,17 9,37 0,36 

24 9,00 9,04 8,98 9,47 8,93 8,86 9,04 0,21 

48 8,81 8,77 8,86 8,88 8,81 8,74 8,81 0,04 

72 8,63 8,77 8,69 8,60 8,79 8,66 8,69 0,07 

 

Tabela 8 – Contagem das células de L. monocytogenes ATTC 19115 livres em caldo 
BHI acrescido de sobrenadante de cultura de S. epidemidis a 37ºC (log UFC/mL) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Média Desvio 

Padrão 

0 7,11 7,14 7,07 7,27 7,07 7,20 7,15 0,07 

6 9,51 9,60 9,47 9,04 8,95 9,17 9,29 0,27 

24 8,98 8,96 8,84 9,47 8,93 8,86 9,01 0,23 

48 8,47 8,47 8,51 8,88 8,81 8,74 8,65 0,18 

72 8,27 8,38 8,27 8,60 8,79 8,66 8,50 0,21 

 

Tabela 9 – Contagem das células de L. monocytogenes IAL 633 livres em caldo BHI 
acrescido de nuclease micrococal de S. aureus a 37ºC (log UFC/mL) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Média Desvio 

Padrão 

0 7,27 7,38 7,30 7,81 7,36 7,23 7,39 0,21 

24 9,47 9,17 9,20 9,47 9,11 9,17 9,27 0,16 

48 8,77 8,77 9,07 8,72 8,47 8,63 8,74 0,19 

72 9,69 7,84 8,23 8,51 7,96 8,25 8,41 0,66 
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Tabela 10 – Contagem das células de L. monocytogenes ATTC 19115 livres em 
caldo BHI acrescido de nuclease micrococal de S. aureus a 37ºC (log UFC/mL) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Média Desvio 

Padrão 

0 7,69 7,38 7,32 7,72 7,49 7,20 7,47 0,20 

24 9,27 9,23 9,23 9,23 9,11 9,25 9,22 0,05 

48 8,96 8,86 8,77 8,95 8,79 8,79 8,86 0,08 

72 8,81 8,74 8,88 8,81 8,77 8,84 8,81 0,04 

 

Tabela 11 – Contagem das células de L. monocytogenes IAL 633 livres em caldo 
BHI acrescido de DNAseI bovina a 37ºC (log UFC/mL) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Média Desvio 

Padrão 

0 7,17 7,14 7,55 7,25 7,36 7,32 7,30 0,41 

24 9,04 9,41 9,17 9,04 9,17 9,36 9,20 0,15 

48 8,93 9,00 8,86 9,84 9,04 8,91 9,10 0,37 

72 8,66 8,72 8,69 8,69 8,81 8,88 8,74 0,08 

 

Tabela 12 – Contagem das células de L. monocytogenes ATTC 19115 livres em 
caldo BHI acrescido de DNAseI bovina a 37ºC (log UFC/mL) 
Horas Experimento 1 Experimento 2 Média Desvio 

Padrão 

0 7,27 7,38 7,30 7,36 7,32 7,27 7,32 0,04 

24 9,20 9,30 9,27 9,20 9,27 9,11 9,23 0,07 

48 9,04 9,04 9,17 8,91 9,00 9,00 9,02 0,08 

72 8,69 8,81 8,74 8,86 8,91 8,63 8,78 0,10 

 




