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EFEITO DE DIFERENTES ÁCIDOS NA RESISTENCIA 

TÉRMICA DE Escherichia coli 
\ 

Autora: MARIA ANTONIETA BARALDI 

Orientador: Dro ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA 

RESUMO 

Para se determinar o efeito da adição de 

baixas concentrações de ácidos na resistência de micror-

ganismos ao calor úmido, cultura de Eo coli IZ-923 ,. foi 

submetida ao aquecimento a 55 0 C e 60 0 C em caldo nutriente, 

contendo 0,1%, ou 0,2% dos ácidos acético, lático, cítri~ 

co e fosfórico por um período de 12 mino A intervalos re-

guIares de 4 min, amostras eram retiradas, res-

friadas em batiho de g~lo e plaqueadas em nutriente agar 

\(N A ) e ágar com bile e vermelho violeta (VRBA). Após' 

o + o incubação por 48 h a 37 C - 0,5 C, as colônias foram con-

tadas em contador tipo Quebeco Com o número de colônias 

desenvolvidas no meio N A foram calculadas as porcenta-

gens de redução e os valores DSS e D60p Com aquelas de-

senvolvidas no V R B A . ,calcularam~se, as porcentagens 

de danificação celular. 

Os resultados encontrados permitem as se-

guintes conclusões: 
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1. Na maioria das vezes, a porcentagem de redução da pop~ 

~ação de Eo coli IZ-923, aumentou com o aumento da con 
\ 
c~ntração de ácidos adicionados e com a temperatura; 

2. durante o aquecimento, tanto com a adição de 0,1% corno 

0,2% 'de ácido em ambas as temperaturas, pôde-se estabe 

lecer a seguinte ordem de redução: ac~tico > fosf6rico 

> lático > citrico; 

3. as porcentagens de danificação celular foram semelhan-

tes para todos os ácidos em ambas as concentrações de 

ácidos e temperaturas empregadas; 

4. os valores DSS e D60 diminuiram com o aumento da con

centração de ácidos; e da temperatura de aquecimento; 

5~ nas condições do presente trabalho nao foi possivel 

caracterizar urna diferença expressiva entre os ácidos 

empregados, com relação aos seus efeitos na resistên-

cia t~rmica, de Ec coli IZ-923. 
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EFFECT OF DIFFERENT ACIDS AND CONCENTRATIONS 

ON THE Eu colí THERMAL RESISTANCE 

Author: MARIA ANTONIETA BARALDI 

Adviser: Dr. ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA 

SUMMARY 

In order to determine the effect of the 

addition of low concentrations of acids in the 

microrganismos heat resistance, E. coli rZ-923 cu1ture, 

was submitted to heat"'at ssoe and 60 0e in nutrient broth, 

containing 0.1% and 0.2% acetic, 1actic, citric and 

phosphoric acids for a period of 12 minutes. Every four 

minutes samp1es"were taken, coo1ed in ice bath and p1ated 

on nutrient agar (N A ) and vio1et-red bi1e agar 

\(V R B A). After incubation at 370 e ± o.soe for 48 

hours, the co1onies:were counted in a Quebec type colony 

counter. The DSS and D60 va1ues and the reduction 

percentages were ca1cu1ated from the number of deve10ped 

co1onies on NcA mediumo The cel1u1ar injure percentages 

were ca1cu1ated from the deve10ped colonies on V R B A 

medium. 

The conc1usions that can be drawn from the 

resu1ts are: 
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I 1. the Eo coli IZ-923 populations reduction percentage, 

in ·the. most, raised as the added acid 
\ 

copcentration and temperature increased; 

2. either heating temperature at any of the concentrations 
~ .. 

showed the following acid reduction power: acetic > 

phosphoric > lactic > citric; 

3. the cellular injure percentages were similar for alI 

the acids in both concentrations and temperatures 

employedi 

40 The D55 and D60 values decreased as the acid 

concenfration and heating temperature increased; 

5 o .At the present work condi tions i t was not possible to 

stablish any great difference regarding to the effect 

of alI acids used on the E~ coli IZ-923 heat 

resistanceo 



1. INTRODUCAO 
/I 

A resistência dos microrganismos ao calor 

difere sensivelmente se: levedura, fungo ou bactéria. Os 

esporos das bactérias são muito mais resistentes que as 

leveduras e os fungos, por outro lado, as células vegeta-

tivas sao muito menos resistentes do que seus esporos. 

Desta forma, considera-se que a morte dos 
. -~ " 

microrganismos pelo calor úmido é muito mais efetiva que 

pelo calor seco, levando ~ desnaturação de proteinas e 

inativação de enzimas necessárias para a sua respiração e 

muI tiplicação 0" Supõe-se CJue isto ocorra porque o é?-umento 

da temperatura intensifica o movimento Browniano, com is~ 
\ 

so rompem-se as pontes de hidrogênio, ligações de dissul-

feto, etc~, o que provoda desnaturação das proteinas e 

consequentemente a morte das células (JAY, 1978). 

Um microrganismo apos sofrer um tratamento 

térmico pode ser considerado viável, se se multiplicar 

quando subcultivado em um meio de cultura adequado e a re-

sistência térmica de uma população microbiana deve ser 

medida pela presença de células viáveis, em relação ao 
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numero inicial de microrganismos. 

As células e os esporos de microrganismos 

diferem sensivelmente em sua resistência à altas tempera-

turas. Algumas dessas diferenças são o resultado de fa-
-.. 

tores que podem ser controlados, mas outras, são caracte-

risticas dos próprios microrganismos e nem sempre podem 

ser explicadas (JAY, 1978). 

A adição de pequenas quantidades de ácidos 

orgânicQs para ajudar a reduzir o tempo e a temperatura 

requerida para esterilizar produtos alimentícios, e devi-

do não só à toxidez do íon hidrogênio como também a molé-

cuia não dissociada. De um modo geral, as bactérias tor-

nam-se mais resistent:es quando o pH do meio se aproxima 

de 7, O e tanto os esporos como as células vegetativas mos-

tram uma menor resistência quando o pH é baixado ao redor 

de 5,5 (JAY, 1978). 

É importante lembrar que, de nada adianta-

ra eliminarmos os agentes deterioradores de um alimento, 

se desse tratamento térmico resultar um produto com sa-

bor, aroma e cor alterados e com mudanças em detrimento 

de suas propriedades nutritivas. 

Como a tolerância dos microrganismos ao 

calor é grandemente influenciada pelo pH do produto, sen--

do que, quanto mais baixo for o pH, menor será a resis-

tência térmica dos microrganismos, torna-se evidente a 

importância do uso de ácidos em concentraç5es que não al-
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terem as propriedades do alimento, assegurando desta for-

ma a qualidade do produto. 
\ 

Assim, no presente trabalho objetivou-se 

determinar o efeito dos ácidos acético, lático, cítrico e 

fosfórico nas concentrações de 0,1% e 0,2% na resistência 

térmica de E. coli 1Z -923 quando submetida ao aqueci-

- d o 6 o mento as temperaturas e 55 C e O C. 
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\ 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Efeito de ácidos na resistência térmicademicror

ganismos 

LEVINE & FELLERS(1940a), estudando a adição 

de pequenas quantidades de ácidos orgânicos para ajudar a 

reduzir o'tempo e a temperatura requerida para esterili-

zar produtos alimenti~ios, encontraram que o efeito letal 

é devido, em sua maior parte, a toxidade da molécula nao 

dissociada. 

A redução do tempo de mort~_térmica de va-

rios microrgariismos testes pela utilização de ãci~d~ ~ 

ace-

~ico em caldo nutriente, foi mais marcante no caso de es-

porulados aeróbicos como: Bacillus cereus e Bacillus me

sentericus, pois a um pH 6,6, necessitou de lOOoe por 10 

minutos para ser letal, enquanto que, a pH 5,5 a tempera

tura caiu para 60 0 e sob as mesmas condições. Para' Sta

phylococcus aureus a temperatura letal 'foi 65 0 e a pH 6 f 6; 

e a pH 5,5 a temperatura diminuiu para 60 oe. 

Um estudo comparativo entre ãcidos orgâni-

cos, assim como suas propriedades tóxica e inibitória, foi 
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também realizado por LEVINE & FELLERS (1940a). A des-

truição total e redução do número de bactérias foram de

terminadas pelo contato do microrganismo-teste em solução 

~cida padrão durante 15 min seguida de plaqueamento em nu 

triente ~gar. A Sa1moThe11a aertrycke foi inibida e des

truida em caldo nutriente a pH 4,0 com 0;12% de ~cido l~

tico, enquanto que, o ~cido cloridrico necessitou de pH 

4,0 (0,03% de HCI) para inibição e pH 3,1 (0,07% de HCl) 

para destruição e morte. 

MYERS (1928), baseado no efeito da concentra

çao do íon hidrogênio em acelerar a taxa de morte térmica 

de bactéri~s, estudou o efeito da concentração do íon hi

droxil sob o mesmo aspecto. 

A Bacterium coli foi exposta a 50 0 C e 55 0 C 

por 10 min em meio liquido de pH que variou de 7 a 13. A· 

destruição completa dessa bactéria,quando_~~posta ~ 50 0 C 

ocorreu a pH 9 ;'0, enquanto que, 'a 55 0 C 'o pH de destruição 

baixou para 8. Assim, a altas concentraçõ~s do ion 

droxil, a destruição da bactéria pelo calor é mais 

ciente. 

hi- -

efi-

A redução do numero de microrganismo' ocor-

! reu também a pH elevado em meio com glicina e hidróxido 

de sódio, pois no final de 16 min' de aquecimento a 46 0 C 

I e pH 9,89 a destrpição da Bacterium coli foi total, en

I quanto que a pH 9,34 com 20 min, de aquecimento, o numero 

I foi apenas reduzido. Neste caso, se o logaritmo do núme-
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ro de sobreviventes fosse "plotado" versus o tempo, nao 

se obteria uma reta e sim uma curva, h.ostrando que esta 

morte não foi logaritmica. 

J'.1.ITSUDA & NAKAJU'IA (1977) trabalharam com 

adição de vários ácidos orgãnicos (acético, fórmico, pro-

piônico e butirico) durante o cozimento de arroz, 

previnir o crescimento de bactérias e fungos. Após a la-

vagem, o arroz ficou imerso em uma solução de ácido acéti 

co na concentração de 0,5% durante 10 min, sendo em segu~ 

da cozido na mesma soluçQoo o cozimento foi feito no in-

o terior de discos a 30 C, e preparado com a adição de 

uma solução de cloreto de sódio a 10% ou de ácido acético 

a 4,2%, em substituição à agua. O tratamento com ácido 

acético preveniu escurecimento, retrogradação do amido, 

crescimento de bactérias e fungos e forneceu uma boa tex-

tura quando estocado por 15 dias. 

BIGELOW & ESTY (1920), estudando a veloci-

dade de morte térmica de esporos de alguns microrganismos 

termofilicos, verificaram que ela foi acelerada pelo au-

mento da concentração do ion hidrogênico. O tempo neces

sário para destruição desses termofilicos a 1200 C em um 

meio de pH 4,6, foi ao redor de quatro vezes menor do que 

o tempo necessário para destrui-los a pH 6,0. 

NELSON (1943) submeteu vários microrganis-

mos entre eles"Escherichia coli a tratamento térmico em 
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meio liquido e subsequente plaqueamento em quatro dife-

rentes meios por 48 h a 36,50 C. As células de Escheri

chiacoli 57,que foram aquecidas a 55 0 C/5 min, tiveram 

uma redução de 10 8 para 10'6 células/ml'; a 55 0C/10 min 

diminuiu para 105 células/rnl e a 57 oC/5 min para 

células/ml, usando nutriente ágar como meio de desenvol-

vimento. 

A injúria térmica de microrganismos por 

meio de aquecimento tem sido caracterizada pela perda da 

integridade da membrana celular, quando demonstrada pelo 

vazamento de aminoácidos, íons potássio, aumento sensivel 

de cloreto de sódio, degradação do ácido ribonucleico do 

ribossomo e algum outro dano metabólico (SHIBASAKI & TSU-

CHIDO, 1973). 

Isto foi verificado pela exposição de ce-

, lulas de Escherichia coli e Candida utilis·--à temperatura 

de 45°C á 60o~'em solução tampão. As células de Escheri

i chia coli aquecidas à 50oC/120 minreduziram sua viabili

I dade de 108 para 102 células/ml; a 5SoC/70 min para 

I 10 4 células/ml e a 60°C/lO mino para 105 células/ml. 

; Constatou-se também que ° efeito combinado do ácido sór-

I bico e temperatura reduziu significantemente a viabilida-

I de da Escherichia coli. A porcentagem de redução em va-

- o-10r D foi 61% quando submetida a temperatura de 55 C a pH 

5,5. O ácido sórbico na destruição térmica de microrga-

nismo parece inibir ° mecanismo de recuperaçao celular 

após aquecimento, inibindo assim a sintese de novas pro-
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teínas e atividade respiratória do mesmo (SHIBASAKI & 

TSUCHIDO, 1973). 

ALLWOOD & RUSSELL (1970) relataram em seu 

! trabalho, que o calor úmido mata células vegetativas por 

, causar coagulação de proteínas e que isto poderia induzir 

ou mascarar outras mudanças. Estas informações estão de 

acordo com RAHN (1945), o qual sugere que a morte da bac-

téria,pelo calor úmido, pode ser devido à coagulação da 

proteína, embora muitos outros fatores como o tempo de 

contato, composição e pH do meio, número inicial de célu-

las e a resistência de microrganismos influenciam na ina-

tivação térmica. 

STRANGE & SHON (1964)propuseram possíveis 

mecanismos para explicar o efeito letal da ãgua quente 

sobre células vegetativas: coagulação de proteínas, ina-

tivação de enzimas, disrupção da parede celular lipídica, 
. , 

dano no mecanismo genético e quebra do RNA. 

WEIDEL, et a1ii (1960) estudaram a parede 

celular de bactérias Gram negativas como Escherichia coli 

e descreveram três c~madas: mucopeptídeo, lipopolissaca-

rídeo e lipoproteína~ sendo que esta última pode ser 

o o rompida a temperaturas entre 75 C e 100 C. 

HERSHEY (1939) descreve três efeitos que 

a Escherichia co1i pode sofrer quando submetida ao trata-

mento térmico: respiração diminuida em caldo nutriente; 

prolongado período de latência na subcultura e finalmente 
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baixa viabilidade celular. A regeneraçao da função res-

piratória inativada pelo calor, ocorre a uma taxa cons-

tante, característica do crescimento normal da bactéria 

sendo acompanhado pelo crescimento fisiológico. 
I 

FALK, et alii (1939) observaram uma recu-

peraçao superior da Escherichia coli em meio contendo uma 

pequena quantidade de ágar, do que em meio sem agar. Um 

progressivo período de tolerância foi também constatado 

na Escherichiacoli submetida à tratamento térmico, assim 

como uma diminuição na viabilidade celular e no consumo 

de oxigênio t podendo até este ser reduzido em 90%, sem 

destruir células quando aquecidas a 52 0 C/15 mino 

ELLIKER & FRAZIER (1938) estudaram a resis-

tência da Escherichia coli partindo de células estoques 

incubadas em cinco diferentes temperaturas (28 0 C; 30 0 Ci 

o o 40 0 ) ... . d 30,5 Ci 38,5 C e C por perlodos varla os. Essas cul-

turas foram transferidas para frascos contendo leite e a-

'quecidas a 53 0 C/30 mino A porcentagem de sobreviventes 

quando a temperatura de incubação foi de 38,50 C/21 h che

gou à 65% e a redução de células foi de 107 para 106 ce-

lulas/ml. Durante a fase estacionária de crescimento, a 

porcentagem máxima de sobreviventes foi maior quando a 

temperatura de incubação esteve próxima da ótima para o 

crescimento da bactéria. A resistência térmica foi mais-

baixa quando a temperatura de incubação também foi baixa. 

I ,'I 

1 

I JORDAN, et alii (1947) em seus estudos com 
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Escherichia coli, submetida àstemperaturas sub-letais de 

47°C a 55°C em água agitada, revelaram que temperaturas 

de 53°C ou abaixo são insuficientes para matar todas as 

células. ° Para uma temperatura de 50 C e numero inicial 

de 2,9 ~ 10 8 bactérias, após 45 min de aquecimento a pH 

7,0 baixou para ~,6 x 10 8 bactérias, enquanto que a 55°C 

a população passou de 3,3 x 10 8 para 1,4 x 103 bacté-

rias com 50 min de aquecimento. Somente a temperatura 

de 55 0 C com mais de 80 min de aquecimento, que foi possí-

vel alcançar 99,99% de redução. 

LEMCKE & WHITE (1959) trabalharam comcul-

turas de ~árias idades de Escherichia coli, as quais fo

ram submetidas a tratamento térmico de 55°C. Para cultu-

ras de 2 a 4 h de idade o DRT (tempo de redução deci-

mal) foi muito baixo, enquanto que, culturas maduras com 

mais de 8 horas de idade revelaram um tempo maior de mor-

te. Assim as culturas que tinham um tempo de 12 h, 18 h 

e 24 h de incubação apresentaram um aumento no DRT cOm 

valores de 1,22; 1,45 e 2,45 min respectivamente. A cur-

va de sobreviventes mostrou claramente que culturas de 
, 'I'" ,I 1-, i:' 

Esclblerichia coli.i aquecidas nutriente 

com 3,5 h de idade ou com 5 h possuem duas partes respec-' 

tivamente: urna com brusca inclinação seguida de uma le-

ve e outra com o oposto. Apenas a cultura com 18 h de 

incubação apresentou um declínio contínuo a uma taxa 

constante. A técnica experimental envolveu resfria-

mento rápido e MEYNELL (1958) mostrou que células bacte-

,I 

! 
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rianas,em fase exponencial de crescimento, mudam rapida-

mente sua resistência ao frio em muitos diluentes, e que 

organismos em fase estacionária foram completamente re-

sistentes. 

RICHARDS & WHITE (1949) usaram uma tempe

ratura de 10 0 C para resfriamento dos tubos testes apos a-

quecimento, enquanto que o MEYNELL (1958) usou 4 C, com-

provando pequenos efeitos nos resultados, como já era es-

perado. 

HEGARTY & WEEKS (1940) testaram a sensibi-

lidade ao frio de culturas de Escherichia coli em 

de gelo a OOC. A cultura com 2 x 10 4 bactérias/ml 

banho 

em 

caldo nutriente com 24 h foi mantida por 5 min à OOC an-

tes de plaquear, e a resistência das células ao frio foi 

medida de 10 em 10 min graficamente, durante um periodo 

de 8 h. 

A fase estacionária inicial foi de 40 mine 

e durante os primeiros 20 min nao foi observada altera-

çao no número de células sensiveis ao frio; somente aos 

40 min que 20% do total das células viáveis foram susce-

tiveis ao choque térmico. Apenas 8% das células:adultas 

mostraram sensibilidade ao frio, ao contrário das células 

jovens que tiveram sua sensibilidade estendida por 

fase logaritmica de crescimento. 
! 

toda 



2.2. Efeito de acidos no desenvolvimento de microrga

nismos 

LEVINE & FELLERS (1940b~ estudando o efei

to inibitório do ácido acético sobre microrganismos na 

presença de xarope ou salmoura, observaram que estes pou-

co alteraram a concentração do íon hidrogênio, causando 

pequeno efeito tóxico nas bactérias ou leveduras. O efei

to do ácido acético em reduzir microrganismos foi deter

minado pelo contato de 15 min com a solução ácida. A 

solução foi preparada com 5 ml de água destila~a em todos 

os tubos-testes, mais 5 ml de uma solução de ácido acéti

co no primeiro tubo. Após misturar; 5 ml desta solução 

I foi transferida para O segundo tubo, e assim sucessiva

mente. Cada tubo foi inoculado com 0,1 ml de cultura, a

gitado por 15 min e plaqueado. O mesmo procedimen

to foi feito numa outra etapa com 20% de xarope mais 5 ml 

de ácido e 5% de salmoura mais 5 ml de ácido. 

Para Salmonella aertrycke a solução con-

tendo agua mais ácido; de pH 3,3 e acidez total de 0,15%, 

a redução foi de 98%; para a solução com salmoura mais 

ácido de pH 3,1 e acidez total de 0,15%; a mortalidade 

foi de 100% e para a solução com xarope mais ácido de pH 

3,5 e acidez total de 0,15%, a mortalidade foi de 99%. No 

caso do Staphylococcus aureus, utilizando o mesmo procedi--' 

menta, pH e acide~ total de 0,17%; a redução do nfimero de 

bactérias foi de 99%, 100% e 100%, respectivamente. As

sim, o ácido acético inibiu o crescimento bacteriano qua-
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se na proporçao direta da quantidade presente. Apesar 

do efeito indireto em alterar a concentração do Ion hidro 

gênio; o sal ou o xarope, adicionados à solução de ácido 

acético, causaram pequeno ou nenhum efeito tóxico na bac-

téria ou levedura. Similarmente, o sal ou o xarope exer-

ceram pequeno ou: nenhum efeito na porcentagem de acidez 

total. Verificou-se também que a ação tóxica do ácido 

acético no microrganismo foi mostrada não sendo devido 

unicamente a concentração do Ion hidrogênio, embora o au-

mento desta concentração resulte na diminuição da resis-

tência da bactéria ao calor. 

RICE & PEDERSON (1954), em seus estudos so 

bre a atividade inibitória de vários ácidos orgânicos, re 

velaram que os ácidos oxálico, fórmico e lático são apro-

ximadamente quatro vezes mais eficientes em inibir germi-

naçao de esporos de Bacillus coagulans varo thermoacidu-

JLaJ!ll.S, que o málico, cltrico e acético em-suco de tomate. 

A cultura usada foi isolada de suco de tomate flat-sour, 

ficando 24 h 2m caldo nutriente para posterior desen-

volvimepto em TGYE ágar durante 6 dias a 37°C. As célu

las for~m suspensas em 10 ml de solução salina (0,9%), 

fil tradas e aquecidas a 950 C para destruição das células v~ 

getativas. A suspensão-estoque foi utilizada para inocu-

lar os tubos testes contendo suco de tomate, os quais fo

- o ram incubados por quatro semanas a 37 C. O efeito do pH, 

acidez titulável e capàcidade buffer foi estudado em duas 

séries; urna sem ajustes de pH e outra com diferentes pHs 
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ajustados com NaOH e HeI, antes da esterilização. Para se 

determinar o efeito inibitório do ácido cítrico, a fim de 

se atingir níveis de 0,4; 0,5; 0,6 e 0,8% de citrato no 
I 

suco, fri necess~rio!suplementação com citrato de sódio. 

3 Somente a pH 4,5 com 10 esporos/ml e 0,8% de citrato no 

suco foi possível inibir germinação e crescimento do 

Bacillus coagulans. 

Para a série de suco de tomate sem ajuste 

de pH, os resultados indicaram que o pH foi o fator que 

exerceu maior influência no crescimento de B. coagulans, 

o qual ficou entre 4,10 e 4,32. 

Uma comparaçao de oito ácidos orgãnico~ 

quando presentes em suco de tomate, com base na molaridad~ 

foi realizada. A concentração molar usada foi 0,0104; 

0,0208; 0,03125 e 0,04166 M. Os resultados indicaram em 

ordem crescente a atividade inibitória dQa~esmos: oxáli-

co, fórmico, i~tico, málico, cítrico, pyrrolidonecarboxy-

'lic, propiônico e acético. Os três primeiros foram ini-

bidos comO,OlM, enquanto que, os demais com 0,042 M; po-

dendo isto indicar uma eficiência quatro vezes maior 

do oxálico, fórmico e lático em relação aos demais ácidos. 

Foi observado que a atividade inibitória desses ácidos 

orgãnicos para B. coagulans teve uma relação com a cons-

tante de ionização. Assim, aqueles ácidos com constante-

de ioniiação mai~ alfa - oxálico, fórmico e' lático-exer

ceram uma atividade inibitória maior, enquanto que, oacé-

tico com baixa constante de ionização foi menos inibitó~ 
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rio. Isto sugere que, o ânion é a parte efetiva da molé-

cuIa, desde que ele esteja presente na mais alta concen-

tração nesses ácidos, com a mais alta constante de ioniza-

çao. 

REID (1932), estudando a açao desinfetante 

de ácidos orgânicos corno monobásico, hidroximonobásico, 

dibásico e tribásico sobre vários microrganismos testes, 

verificou que os monobásicos (acético, propiônico, buti-

rico e valérico) são fracos bactericidas, porém de grande 

poder inibitório. Duas diluições foram testadas: urna 

bactericida contra Bacillus coli, Bacillus typhosus, Sta-

phylococcus aureus e Bacillus pyocyaneus Po e outra ini-

bitória contra Bacillus pyocyaneus Po No método bacteri-

cida dez tubos foram testados, sendo que cada um continha 

5 ml de urna solução ácida; 0,1 ml de inócul~ o qual foi 

adicionado com 30 seg de intervalo entre um tubo e outro, 

e mais 10 ml de meio. Os tubos ficaram suspensos em água 

a 20 0 C durante 5, 10 e 15 min , plaqueados e incubados a 

37 oC/48 h. Para o método inibitório usou-se 9 ml de meio 

nos tubos-testes com 0,1 ml de inóculo e 1 ml de solução 

ácida sendo plaqueados e incubados a 37 0 C/48 h. 

<, 

, - II iA p,çao bactericida dos ácidos monobásicos 
i 

sobre Bacillus coli,quando suspenso por 15 min a 

foi mais forte para o ácido valérico do que para o acéti-·· 

co, propiônico ou butirico com concentrações de 14 N; 1,5 

Ni 2 N e 5 N; respectivamente. Para o Bo pyocyaneus P. a 

açao bactericida do ácido acético foi conseguida a pH 
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2,70 e inibit6ria a pH 5,11; enquanto que, com o ácido 

lático a ação inibit6ria s6 foi conseguida a pH 4,65 e a 

bactericida no mesmo pH. No caso do ácido cítrico a açao 

bactericida sobre o Bo pyocyaneus Po foi possível a pH 

2,50 e a ação inibit6ria a pH 4,43. Para o autor, a açao 

bactericida dos ácidos dissociados fraco~ foi devido as 

moléculas não dissociadas, e o número de cátions e ânions 

livres na solução foram insignificantes quando compara

dos com a quantidade de moléculas não dissociadas presen

tes. 

Os hidroxi-ácidos monobásicos (glic6lico e 

lático) mostraram um marcante aumento no poder bacterici

da para Staphylococcus aureus e uma açao inibit6ria muito 

leve para todas as bactérias testadas. Este aumento da 

atividade bactericida dos hidroxi-ácidos quando comparado 

com os ácidos não hidroxi-ácidos, foi explicado pela com

binação do íon hidrogênio com as partículas de proteína, 

formando um complexo proteinato, prevenindo assim a açao 

contra as células bacterianas. Consequentemente, a pre-

vençao do crescimento bacteriano poderia então 

dos ânios e da molécula não dissociada. 

depender 

O ácido tribásico como aconitico, foi mais 

t6xico para as bactérias do que o cítrico. Seu poder bac

tericida foi de 3 a 36 vezes maior que o do cítrico para B. 

pyocyaneus Po, B. typhosus, B. coli e So aureus. Os áci

dos de fraco poder bactericida geralmente exibem um gran

de poder inibit6rio em meio líquido comQ por exemplo; o 
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acético, propiônico e butirico foram os mais inibitórios de 

todos os ácidos testados, consequentemente fracos bacte-

ricidas. 

HENTGES {1967~ em seu trabalho, também 

constatou result~do semelhante sobre a ação tóxica do ion 

hidrogênio pela adição de 0,128% de ácido acético e 0,023% 

de ácido fórmico (ambos produzidos por Klebsiella), a um 

meio ajustado com pH 5,5; 6,0; 6,5 e 7,0. A adição de 

ions hidrogênio na forma de HeI para baixar o pH ou de 

NaOH para aumentar, não afetou o crescimento da Shigella. 

Assim, quando o pH do meio foi baixado, a toxidade dos 

ácidos para Shigella flexneri aumentou, entretanto quando 

ambos os ácidos estiveram ausentes no meio, a população 

de Shigella foi a mesma. A pH 6,5 a evidência de toxida-

de foi leve. A pH 6,0 os ácidos foram fortes bacterici-

das e a pH 5,5 a ação bactericida foi bem maior. A esse 

pH a população de Shigella flexneri esteve -ao redor de 

1/4 dos demais. Os resultados mostraram que a toxidade 

dos ácidos fórmico e acético foi grandemente influenciada 

I' i 
pelo pH do meio, Im~~ que, o aumento dessa toxidade nao 

I 

pode ser devido somente ao efeito do íon hidrogênio. No 

meio sem ácido (acético e fórmico) a população de Shi-

gella flexneri foi a mesma, tanto a pH 6,0 quanto a pH 

7,0. A adição de ions hidrogênio na forma de HeI para 

baixar o pH do meio para 6,0, nao teve efeito no cresci-

mento da Shigella. Por outro lado, o meio contendo áci-

dos fórmico e acéti?o/a pH 6,0, inibiu fortemente o cres-
'I I I .. 

cimento da bactéiia. Isso indica que a atividade do lon 
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hidrogênio sozinho nao pode explicar a toxidade dos áci-

dos fórmico e acético. Assim, as moléculas de ácido fór-

mico e acético não dissociadas, as quais aumentam com o 

abaixameBto do pH do meio, são as responsáveis pela ini-

bição do crescimento da Shigel1a flexneri. 

WINSLON & LOCHRIDGE (1906) procuraram es-

tudar o poder desinfetante de dois ácidos minerais e dois 

, ácidos orgânicos, sobre o Bacillus typhoide e Bacillus 

coli em água peptonada e de torneira. A agua, o ácido e 

a suspensão bacteriana foram adicionadas em um frasco, o 

qual permaneceu parado por 40 min , seguido de plaquea-

mento em ágar-lactose e incubaçaõ por 24 h a 37°C. Para 

que o poder desinfetante do ácido cloridrico atingisse 

100% de redução para o Bacil1us coli em água de torneira, 

foi necessário uma solução ácida contendo 0,0123 N com 

12,26 ppm de hidrogênio dissociado, enquanto que para 
~ 

a-

gua peptonada foi necessário 0,0978 N com 97,80 ppmdehi-

drogênio dissociado. Já a solução ácida contendo ácido 

sulfúrico necessitou de 0,0166 N com 16,57 ppm de hidro

gênio dissociado e~ água de torneira e 0,1081 N com 108,1 

ppm de hidrogênio dissociado em água peptonada para redu

çao de 100% da bactéria. A porcentagem de redução do Ba-

cillus coli,também com 40 min de exposição em agua de 

torneir~ foi de 100% com 0,0935 N de ácido acéticoe93,50 

ppm de hidrogênio dissociado, enquanto que, em agua pep-

tonada foi necessário 0,139 N com 139,5 ppm de hidrogênio 

dissociado. Para o ácido benzóico foi necessário ·0,0199 
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N com 19,90 ppm de hidrogênio dissociado em água de tor-

neira e 0,0473 N com 47,30 ppm de hidrogênio dissociado 
\ 

r em ag'ua peptonada para se conseguir 100% de redução do 

Bacillus colio 

Os ácidos orgânicos como o benz6ico e o 

acético sao ativos para o Bacillus coli e também para o 

Bacillus typhoide à uma força na qual eles saOi apenas 

levemente dissociados. Isto mostra que a toxidade des-

ses ácidos é devido não somente ao íon hidrogênio, mas 

principalmente ao ânion ou à molécula não dissociada. 

Os ácidos minerais como o cloridrico e o 

sulfúrico sao fatais em determinada concentração, 

também altamente dissociados o 

sendo 

A maioria dos trabalhos descrevem que a 

dependência do pH é menor do que o modo de ação da molé-

cuIa não dissociada sobre microrganismos. EKLUND (1985) 

apresentou um modelo matemático compreendendo a atividade 
\ ' 

antimicrobiana de ambas as moléculas - não dissociada e 

dissociada - em um sistema de microcultura com ácido sór-

bico. Este modelo proposto para o ácido fraco (sórbico) 
li ' 

teve validad~ para,o benzóico e o propiSnico, os quais, em 

sua forma dissociada, tiveram também propriedades antimi-

crobianas. 

A Escherichia coli e Staphylococcus aureus 

foram mais sensiveis ao ácido sórbico não dissociado do 

que ao ácido benzóico não dissociado e a Eo coli foi sen-
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sível também aos ácidos dissociados. 

HAYASHI et alii (1979) relataram o retar-

damento no crescimento de bactérias contaminantes como 

Micrococcus sp., durante o processo de fabricação do Sho-

yu-Koji 'pela ad~çãq;de ácidos ao substrato-Koji. 

o crescimento do Micrococcus sp:. foi leve-

mente retardado pela adição de ácidos clorídrico, lático 

e cítrico quando o pH do substrato foi mantido abaixo de 

5,4. Por outro lado, o ácido acético exibiu um marcante 

efeito na redução do crescimento da bactéria a um pH aci-

ma de 5,4. Ficou claramente demonstrado que o efeito dê 

retardamento no crescimento da bactéria, nao foi somente 

devido ao abaixamenta do pH do substrato. 

A inibição do crescimento de Micrococcus, 

Bacillus e Staphylococcus aureus l,em substrato-Koji pela 

adição de 0,5% de ácido acético, também f6i~ confirmado, 

quando inoculados artificialmente com o prop6sito experi-

mental. o ácido acético mostrou urna grande ação retarda-

t6ria, não so no crescimento de muitas bactérias contami
I 

nantes, ma~ também de bactérias aer6bias Gram negativas, 

espécies de Pseudomonas, Achromobacter, . bactérias anaero-

bicas facultativas Gram negativas, Escherichia, Entero-

bacter sp. e Serratia. 

BERGEIN (1940) testando a toxidade de áci-

dos graxos voláteis (acético, lático e butírico) para Es-

cherichia ~oli, ,co~statou que a inibição do crescimento 
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ocorre a um pH mais alto na presença de uma mistura de 

ácidos, do que com cada um isoladamente. 
\ 

Uma cultura de 24 h foi introduzida junta

mente com a solução ácida, incubada durante 18 h a 40 0 C 

para posterior plaqueamento e contagem. 

Com a solução de ácido acético a morte da 

Escherichia coli ocorreu a pH 6,0 com 0,1 N, enquanto que 

com a solução de ácido lático,nesta mesma condição,oefei-

to foi nulo. Somente a pH 5,0 com 0,1 N de ácido lático 

que o crescimento foi prevenido, ao passo que, neste mes-

mo pH com,0,05N de ácido butirico todas as células foram 

eliminadas. O limite de efetividade do ácido acético ou 

da mistura de acético-e butirico ficou ao redor de 0,05 N 

a pH 6,0 ou 0,2 N a pH 6,25. O efeito tóxico desses áci-

dos foi devido,grandemente, à molécula ácida não dissocia-

da presente, sendo que, esta proporção fo~~?ior em alta 

acidez do que quando próxima da neutralidade. 

\ 

GOEPFERT & HICKS (1969) estudaram o efeito 

do pH, temperatura e concentração de ácidos graxos volá-

teis no desenvolvimento da Salmonella typhimurium. A ati-

vidade bactericida dos ácidos fórmico, acético e propiô-

nico sobre a bactéria aumentou quando o pH do meio dimi-

nuiu ,para uma mesma temperatura e tempo de incubação.Es-

se resultado es~á de ~cordo com a premissa de que a molé-

cuIa do ácido não dissociada é a metade de um bacterici-

da. Embora não de uma forma pronunciada, uma tendência 

geral em diminuir o efeito bactericida com o aumento do 
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comprimento da cadeia dos ácidos graxos, também foi ob-

servadCl.. 
\ 

o tempo de morte da Sàlmonella typhimurium 

a pH 5,0 e temperatura de 37 0 C foi de 8 h quando a con-

centraç~~ de ácido acético foi 0,5%, enquanto que, com 

0,1% e 0,2% de ácido o tempo aumentou para 24 h. Resulta-

dos semelhantes foram verificados quando se variou a tem-

peratura de incubação, pois a pH 5,0 com 0,5% de ácido 

acético foi necessárió 1 h ã 43 0 C para eliminar todas as 

bactérias, enquanto que a 37 0 C necessitou de 8 h e a 25 0 C 

mais de 72 h. 

Para os autores a sensibilidade da Sãlmo-

nella _ typhimUrium a"ácidos graxos voláteis depende nao 

somente do pH do meio, mas também do comprimento da ca-

deia, da concentração do ácido, da temperatura e da com-

posição do meio. 

QUARTEY-PAPAFIO et ali i (1980) determina-:- ' 

ram a eficiência de ácidos graxos de cadeia curta (fórmi-

co, acético e propiônico) como sanitizadores de carne. 

vários microrganismos presentes na carne, entre eles I co-

liformes, Streptococcus sp., Enterobacter aerogenes, Mi-

crococcus sp. foram pulverizados na superficie da carne 

juntamente com uma solução de ácido acético em concentra-

çoes crescentes de 1%, 2% e 3%. Cada solução foi testa-

da a pH 1,0;,2,0 e no pH normal (sem ajuste) o Para a so-

lução de ácido acético a 3%, a porcentagem de morte dos 

11 microrganismos testados variaram entre 70%, 48% e 27% 
\ i 

:.... 
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nos valores de pH respectivos. O mais efetivo sanitiza

dor foi a combinação de 1% de ácido acético com 1% de áci 

do fórmico. Entretanto, eles nao foram significantemente 

diferentes corno sanitizadores er.1seu pH sem ajuste (2,1) , 

destruindo 73% das células e a pH 2,0 ficando com 87% de 

destruiç5.o. A mistura de 2% de ácido acético com 0,1% de 

sorbato destruiu 60% dos microrganismos a pH sem ajuste 

(4,1) i entretanto, com 2% de ácido acético a pH 2,0 a des 

truição diminuiu para 58% apenas. 

No caso dos Enterobacter e Micrococcus ne

nhum sobreviveu por 60 seg com 1% de ácido fórmico, e na 

solução com 0,5% de ácido acético mais 0,25% de ácido pro

piônico e 0,25% de ácido fórmico a destruição dos Micro

coccus foi de 100% enquanto que, dos Enterobacter foi de 

80%. 

A contagem das amostras tratadas com 1% de 

ácido acético,"aumentou em mais de 2 ciclos logarítmicos 

lapós 7 dias de estocagem da carne enquanto que o con-' 

trole (sem ácido) aumentou em 4,66 ciclos 

durante estocagem no mesmo período. 

logarítmicos 

CHUNG & GOEPFERT (1970) testaram o cresci

mento da Salmonella em 13 diferentes ácidos para se de

tectar a tolerância desse' microrganismo" a baixos valo

res de pH. O pH míni~o" no qual a Salmonella pôde crescer 

foi 5,4 para o ácido acético e 5,5 para o propiônico,sen

do os dois mais restritivos para a bactéria, enquanto que, 

os demais ácidos favoreceram o ,crescimento a valores de pH 
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bem mais baixos. o crescimento limitado da Sa1monella de 

pendeu de vários fatores, sendo o mais importante a pro-
\ 

pria molécula do ácido; seguido do efeito da temperatu-

ra, tensão relativa de oxig~nio e nivel de in5culo. 

CLAPPER & POE (1947) relataram a utiliza-

çao de ácidos orgânicos por espécies de Escherichia e Ae-

robacter como única fonte de material orgânico no meio de 

cultura. o meio foi ajustado a .pH 7,0 onde trinta e seis 

microrganismos isolados da água e incubados a 37 0 C por 72 

h se desenvolveram. Os ácidos succinico, lático, má1ico 

e L-aspártico favoreceram o crescimento de todos os trin-

ta e seis 'microrganismos de ambos os generos, e o ácido 

acético inibiu o crescimento de duas espécies de Esche-

richia e duas de Aerobacter, apenas. 

Durante um estudo do crescimento de bacté-

rias em solução,na qual o cloreto de s5di~~ alguns áci-

dos orgânicos fornecem energia e fonte de carbono, umare-

lação entre o numero de átomos de carbono no ácido e a ha-' 

bilidade da bactéria em crescer foi observado por BRUCE 

(1935) • Os ácidos graxos insaturados contendo de uma 

I quatro átomos de carbono, isto é, com numeros pares, fa-

voreceram o crescimento da bactéria, mas aqueles com nu-
I 

meros: impares contribuiram muito pouco para o crescimento 
i 

I da mesma. Os ácidos graxos de número ímpar COQO o propiª-

nico,ipropiólico e o térmico propiciaram um fraco cres-

cimento para B. pyocyaneus, enquanto que, ácidos de nume-

ro par como o acético, Dutirico e isobutirico promoveram 
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excelente crescimento para B. piocyaneus e moderado para 

i B. aertrycke (rude) e B. bronchosepticus. 

Assim, com o aumento do peso molecular dos 

ácidos graxos, o crescimento da bactéria diminuiu,e ácidos 

fracos com mais de 5 átomos de carbono, nenhuma diferença 

foi notada entre números pares e impares. 

COHEN (1922), estudando o efeito da tempe-

ratura e concentração do íon hidrogênio sobre Bacterium 

coli e Bacteriurn typhosium na água, verificou' que um 

pequeno aumento na concentração de lons hidrogênio, para 

Bacterium ,coli e Bacterium typhosium produz um efeito 

profundo na bactéria, entretanto o relativo aumento para 

ions hidroxil produz ~m efeito menor. 

Os frascos contendo água foram submetidos 

t t de OOC, 10oC, a empera uras 

do a cultura em seguida plaqueada e incubada por 4~ h a 

Para a Bacterium colí o Q10 para essas 

temperaturas a pH 3,5 foi 2,12; 4,34 e 3,76; enquanto que 

para pH 8,0 a variação foi bem menor, isto é, 1,22; 2,12 

e 3,00; isto porque, a zona de tolerãncia de pH da Bacte-
i I , 

rium: ~oli ,está próxim.:;t da neutralidade e da Bacterium thy-

phosium está entre 5,0 e 6,4. 
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3. MATERIAL E MElaDOS 

3.1. Material 

3 • 1. 1. E s c h e r i c h ,i a c o 1 i 

No presente trabalho, utilizou-se cultura-

pura de E. coli IZ-923, fornecida pela Micoteca do De-

partamento de Tecnologia Rural da ESALQ. 

3.1.2. Meios de cultivo 

Os meios de cultivo foram preparados de 
\, 

acordo com o Manual de Bacteriologia (DIFCO, 1978). 

O preparo do caldo nutriente foi feito pe-

la reidratação de 8 g de caldo nutritivo bacteriológico , 

em 1000 ml de água destilada com adição de 0,3% de extra-

to de levedura desidratado. Em seguida 75 ml foram dis-

tribuidos ~m fra~~o, Erlenmeyer 

:: \ I ! 

de 125 ml e submetidos a 



esterilização a 12lo C por 15 mino 

o caldo nutriente apresenta a seguinte com-

posição: 

Composto 

- extrato de carne .•....... , :i 

- bactopeptona o ••• o o o o o . o 0.0 5,00 

Esse meio de cultura foi utilizado para G. 

cultivo e como substrato de aquecimento do microrganismo o 

Para o·preparo do nutriente ãgar, 23 g fo-

ram reidratadas, adicionadas de 0,3 g de extrato de leve-

dura desidratada, em 1000 ml de ãgua destilada. Após a 

reidratação, 250 ml do meio foram distribJ.;!i.9PS em frascos 

Erlenmeyer de
Q

500 ml e submetidos ã esterilização a 121 0 

C por 15 mino 

o meio nutriente e assim constituido: 

Composto g 

- extrato de carne 0000000.00 3,00 

- bactopeptona o o o o . o o o o o o o o o 5,00 

bactoãgar 000 oooo.ooo .. ~o~o 15,00 

Esse meio foi utilizado para o sub-cultivo 

(plaqueamento) das amostras após o tratamento térmicoo 
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3D1Q2030 Ágar com bile e vermelho-violeta 

(VRBA) 
\ 

Esse meio foi preparado suspendendo-se 

41,5 g de ágar com bile e vermelho-violeta em 1000 ml de 

agua destilada fria e depois aquecido até a ebulição para 

a completa dissolução., Em seguida distribui~am-Be 250 ml 

deste meio em Erl~n~eyer de 500 ml esterilizado à 
! " , , ' 

por 15 mino 

o meio VRBA foi empregado como meio sele-

tivo para diferenciar as células, que sofreram danifica-

çoes nos ~omponentes celulares pela ação do calor; daque

las que se mantiveram intactas, isto é, sem nenhuma modi-

ficação celular. 

3.1.3. Acidos 

Foram utilizados os ácidos acético, láti-

co, fosfórico e citrico todos de qualidade P.A., Ilerck, 

em quantidades suficientes para elevar o pH a 0,1% ou 

0,2%0 

3.2. Métodos 

Para o tratamento térmico 0,1 ml de cultu-~ 

ra de Escherichia coli IZ-923 em caldo nutriente, com + 

- - o + o . 24 h de incubaçao a 35 C - 0,5 C,foram transferldos para 

Erlenmeyer de 125 ml contendo 75 ml de caldo nutriente 
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esterilizado. Após a inoculação os frascos Erlenmeyer fo 

ram,incubados a 3So C por! 19 h. Em seguida esses fras

cos sofreram aquecimento em banho-maria sob agitação cons 

tante, com controle de temperatura a SSOC e 60 0 C. A adi-

ção de ácido foi feita em quantidades correspondentes a 

0,1% e 0,2%, assim que atingiu a ·temperatura de trabalho. 

i 
Para cada série de experimento,um frasco 

controle, sem adição de ácido, ·foi submetido ao mesmo 

procedimento acima descrito. 

Alíquotas de 2,0 ml foram retiradas a in-

tervalos ~egulares de Oi 4; 8 e 12 min de aquecimento e 

resfriadas imediatamente em banho de gelo. O tempo zero 

foi considerado após os frascos atingirem a temperatura de 

tratamento (aquecimento). A seguir cada amostra foi agi-

tada em agitador de tubos durante 1,0 min, antes de se 

proceder a diluição em série para o sub-cul-tivo (plaquea-
-, 

mento). Feita a diluição em série uma alíquota de 1,0 ml 

desta diluição, após ser agitada, foi transferida para 

caixas de petri previamente esterilizadas. 

A seguir ± 25 rnl de nutriente agar ou de 

VRBA forilm :ktdicionados as caixas de petri e homogeneiza-
I I .. ! . 

! 

das com as amostras por movimento giratório. Após soli-

dificação dos meios de cultura, as caixas de petri foram 

transferidas para estufa e incubadas a 37 0 C por 48 h. Ter 

minada a incubação, as colônias foram contadas em conta-

dor de colônias tipo Quebec. O número de colônias conta-
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das multiplicado pelo inverso da diluição, foi considera-

do c?mo sendo o número de microrganismo por mililitro de 

amostra0 

I I, 
! ' 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

~ -
4.1. Acido acetico 

Os resultados do numero de micr~rganismos. 

sobreviventes após tratamento térmico de Eo coli IZ-923 às 

temperaturas de 55 0 C e 60 0 C em caldo nutriente na presen

ça de o,li e 0,2% de ~cido acético a intervalos de tempo 

constante de quatro minutos, bem como as porcentagens de 

danificação celular e de redução microbiana, são apresen-

tados nas Tabelas 1 e 2. 

Na Tabela 9 sao encontrad~~_~s valores D55 

e D60 para Eo 'coli IZ-923, quando submetida as mesmas con

~ições de tratamento acima. 

As porcentagens de redução (Tabela 1) de 

Eo coli IZ-923 sU,bmetida a tratamento térmico a 55 0 C na 

presença de 0,1% de ~cido acético, variaram de 61,3% a 

88,9%, com o tempo de aquecimento. Para o mesmo trata-

mento térmico, entretanto sem adição de ~cido (Tabela 1)1 

a variação na porcentagem de redução microbiana foi de 

45,5% a 88,5% durante o período de aquecimento, sendo me-

nor nos primeiros 8 mino Nas mesmas condições a-

cima, porém com a adição de 0,2% de ~cido acético, a por-
I ,I', 

li! 
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~ELA 10 Porcentagem de redução (%R) e danificação (%D) de E. coli IZ-923 quando submetida a 

tratamento térmico a 55
0

C na presença de 0,1% e 0,2% de ácido acético*. 

Tempo Meio 0,1% 0,2% 

(min) com %R %D sem %R %D com %R %D sem %R %D 

Na 1,46 x 105 O 7,18 x 106 O 2,60 x 104 O 1,86 x 10 
(5 

O 

° 5,86 x 102 
99,5 99,8 

1,10 x 103 
95,7 4 99,2 

VRBA 8,98 x 103 1,40 x 10 

Na 5,65 x 104 61,3 3,91 x 106 45,5 4,75 x 103 81,7 1,10 x 10 6 40,8 
4 98,8 99,9 96,3 99,4 

1,13 x 102 3,55 x 103 2 5,88 x 103 VRBA 1,73 x 10 

Na 2,45 x 104 83,2 1,81 x 106 74,7 2,25 x 103 91,3 5 4,86 x la 73,8 
8 

, 1 2 
99,8 

~ 
99,9 96,7 

" 
99,7 

VRBA, 0,42 x ° 6,83 x 10 0,73 x 102 1,40 x 1~ 

1,61 x 104 0,82 Ix loS 3" r.: 
Na 88,9 88,5 0,96 x 10 96,3 1,83 x ler' 90,0 

12' 
1 

99,9 99,5 
0,56 x 10l 

99,4 99,6 
VRBA 0,43 x 10 . 3,88 x 102 0,71 x 103 

* Esses resultados correspondem a média de três experimentos. 
W 
N 



--TAlBEJL,7A. 2 .. Porcentagem de redução (%R) e danificação (%D) de E. co1.i IZ-923 quando s.ubmetida a 

tratamento térmico a 60 0 C na presença de 0,1% e 0,2% de ácido acético~ 

Tempo Meio 
0,1% 0,2% 

(Min) com %R %D sem %R %D com %R %D sem %R %D 

Na 5,51 x 104 .. 1,05 x 105 4 2,87 x 105 ~ P O O 5,55 x 10 O 99,6 O 
1,06 x 103 

99,9 
2,37 x 103 

97,7 
6,83 x 102 -

98,7 2-' 
VRBA 7,40 x 10 

Na 1,02 x 10 
4' 81,4 . 4 

5,55 x 10 47,1 0,95 x 10 
4 82,7 1,55 x 105 28,8 

4-
0,23 x 1é 

99,9 99,0 99,3 99,8 
VRBA 5,40 x lO2 0,58 x lO2- 2,48 x lO2 

Na 7,35 x 103 . 86,6 2,65 x 104 74,7 4,31 x 10 
3- 92,2 . 2,90 x 10 4' 86,6 

8 100 
1,30 x lO2-

99,5 100 99,8 
VRBA O O 1 4,38 x 10 

Na 
3 . 

1, 80 x 10 . 96,7 0,85 x lO4 91,9 1,18 x 103 97,8 4 
1,46 x 10-' 93,3 

12' 100 
1 

98,9 100 99,9 
VRBA O 8,65 x 10 O 1,28 x 101 

* Esses res~ltados correspondem a_média de três experimentos. 

w 
w 

/ 
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centagem de redução variou de 81,7% a 96,3%, sendo que 

estq variação foi bem maior nos primeiros 8 min de 

aquecimento (Tabela 1). Para o tratamento térmico sem 

adição de ácido a porcentagem de redução foi de 40,8% a 

90,0%, sendo menor do que aquela com ácido, principalmen

te nos primeiros oito minutos do aquecimento (Tabela,l). 

Comparando a porcentagem de redução da Eo 

coli IZ-923 que foi submetida a"tratamento térmico a ~SoC 

com 0,1% e 0,2% de ácido acético em caldo nutriente, ve

rifica-se que houve uma redução crescente do número de 

microrganismo em ambos os casos e maior para a maior con

centração de ácido. 

As porcentagens de danificação celular da 

E. coli IZ-923,que sofreu tratamento térmico a SSoC com e 

sem adição de 0,1% de ácido acético,ficaram sempre acima 

de 99,0% de forma que, a adição de 0,1% do-~cido ao meio 

de aquecimento parece não ter contribuido para alterar o 

'comportamento deste microrganismo em relação ao tratamen-

to térmico, embora tenha dado uma redução um pouco 

alta com o aumento da concentração de ácido. 

mais 

Os valores DSS' CJ:Ue significam o tempo em minutos 

necessário para destruir 90,0% de um determinado microrganismo 

a uma determinada temperatura letal, encontram-se na Tabe 

la 9. Esses valores demonstram que a adição de ácidos, de 

alguma forma, afetop a resistência do microrganismo, uma vez que 

os valores; :para esse parâmetro sem adição de ácido acético, foram 



maiores do que aqueles na presença do mesmo, 

concentrações (Figura 1; la; 2 e 2a). 
\ 

em 
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ambas 

Na Tabela 2 encontram-se os resultados da 

porcentagem de redução d~ E. coli IZ-923 quando submetida 

ao tratamento térmico a 60 0 C em caldo nutriente com adi-

ção de 0,1% e 0,2% de ~cido acético,respectivamente. 

Para o tratamento com adição de 0,1% de ~-

cido as porcentagens de redução variaram de 81,4% a 96,7% 

no decorrer do período de aquecimento. A porcentagem de 

redução sem adição de ~cido variou de 47,1% a 91,9%, en-

tretanto., nos primeiros 4 min de aquecimento a 

redução foi menor (42,1%) quando comparada com a redução 

do tratamento com ~cido. 

o aumento da concentração de ~cido acético 

para 0,2% resultou num aumento da porcentagem de redução' 

da E. coli IZ~923 de 82,2% a 97,8% no decorrer do tempo 

de aquecimento, enquanto que no tratamento sem adição de 

~cido a porcentagem de redução variou de 28,8% a 93,3% 

(Tabela 2). Da mesma forma que no tratamento anterior, 

nos primeiros 
, I 
'I 

min 
! 

de aquecimento,ocorreu 

menp:r f~~p~ãf '"P~ ~~c~organ~smos no tratamento sem 
I:" .": • I' 11', : I : I ,:I~ Oi 1~ I ! ~ • 

de ~cldo! em' ~qmparaçao com aquele que contlnha 0,2% 
, I i ' ! " i : ~ ! 

~cido acético, o que mostra o efeito do ~cido na 

uma 

adição 

de 

resis-

tência térmica do microrganismo (Tabela 2). Nos demais 

intervalos de tempo, tanto para o tratamento com ácido 

quanto aquele sem ~cido,os resultados seguiram uma redu-
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y = 4,55290599 - O,072555765.lt 

o 4 8 12 TEMPO ( mim) 

FIG.2': Curva de sobreviventes para E.coliIZ-923 aquecida a 55°c 

em caldo nutriente com adiyã~ de 0,2 °/0 de ácido acético 
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çao microbiana crescente. 

\ Comparando o tratamento térmico a 600 C com 
\ 

adição de O I 1% e 0,2% de ácido acético durante o período 

de aquecimento de 12 min verifica-se que a redução 

microbiana foi crescente em ambas concentrações e maior 

na maior concentração de ácido. 

As porcentagens de danificação celular da 

Ec coli 1Z-923 quando submetida a tratamento térmico a 

60 0 C em caldo nutriente, com e sem adição de 0,1% de áci-

do acético, variaram de 99,9% a 100% e 97,7% a 99,5%ires-

pectivamente (Tabela 2). A presença de ácido acético no 

meio pode justificar,talvez,a maior danificação nos com-

ponentes celulares da bactéria, uma vez que no oitavo mi-

nuto de aquecimento a danificação já tinha sido total, o 

que nao ocorreu quando não havia ácido no meio. 

N Com a adição de 0,2% de ácido acético, a 

\Porcentagem ~e danificação celular,ap6s 
I 

8 min' de 

aquecimento, atingiu 100%j enquanto que no tratamento sem 

ácido com 12 min de aquecimento essa foi de 99,9% 

(Tabela 2). 

Para B1GELOW & ESTY (1920) a velocidade de 

morte térmica de esporos de alguns microrganismos termo

fílicos foi acelerada pelo aumento da concentração do ion-

h . d .;.. I 1 ' . I ii 4 6 t d t .,. 1 h ,1 rogénJ.:9,p01?! ai: pH! , o empo para eS rU1- os cegou 
, " : I' ' "I ' 

! i ::1 ; 

a ser quatro vezes menor do que a ~H 6,0. , 
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GOEPFERT & HICKS (1969) estudaram o efeito 

do ~H, temperatura e concentração de ácidos graxos volá

teis\(fórmico, acético e propiônico) no desenvolvimento da 

Salmonella typhimurium. O tempo de morte da bactéria a 

pH 5,0 e temperatura de 37 0 C foi de 8 h quando a concen-

tração do ácido acético foi 0,5%; enquanto que com 0,1% e 

0,2% de ácido o tempo aumentou para 24 h. 

Segundo esses autores, a atividade bacte-

riciÇl.a desses ácidos aumenta quando o pH do meio diminui 

para uma mesma temperatura e tempo de incubação. Esse re-

sultado está de acordo com a premissa de que a molécula 

de ácido nao dissociada é a metade de um bactericida. Em-

bora não de uma forma pronunciada, uma tendência geral em 

diminuir o efeito bactericida com o aumento do comprimen-

to da cadeia dos ácidos graxos, também foi notado (GOEP-

FERT & HICHS, 1969). 

Para os autores a sensibilidade da Salmo-

nella ityphimurium a ácidos graxos voláteis depende nao 

somente do pH do meio, mas também do comprimento da ca-

deia, da concentração do ácido, da temperatura e da com-

posição do meioo 

i: ,: ~~ra '1EVINE & FELLERS (1940al com o aumen

to da acidez ou da concentração do íon hidrogênio o cres-

cimento da bactéria é inibido e consequentemente,a resis

tênc ia ao calor diminuída. Isso foi· éonf irmac.o por SHIBASA 

KI & TSUCHIDO (1973) uma vez que, submetendo células de 
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Escherichia coli a tratamento térmico a SSOC em solução 

tampão, foi necessário 70 min de aquecimento para se 

conseguir uma redução celular de 50%. 

Resultados semelhantes foram conseguidos 

por JORDAN et alii (1947) com Eo coli a qual foi aquecida 

a 550 C a pH 7,0 por mais de 80 min para se obter uma por-

centagem de redução de 99,99%. 

O presente trabalho realizado com Eo coli 

IZ-923 submetida a aquecimento a SSOC e 60 0 C com adição 

de 0,1% e 0,2% de ácido acético por 12 min, revelou resul 

tados semelhantes, pois a danificação e redução do número 

de bactérias foram maiores para a adição de 0,2% de ácido 

acético do que para O~ 1 % e o pH do meio de aquecimento foi 

de 4,68 - 4,69 e 4,90 - 4,98, respectivamente. 

Os valores D60 (Tabela 9) mostram que a 

morte de Eo coli IZ-923 foi mais rápida no-tratamento sem 

ácido do que naquele com adição de 0,1% de ácido acético, 

(Figura 3 e 3a), embora as porcentagens de redução e de 

danificação principalmente, tenham sido bem superiores 

nos tratamentos com ácido. 

aumento da concentração de ácido pa-

ra 0,2% o 

cOI o 

valoF'D O foi maior para o tratamento sem áci-

do, mostrando o efeito da presença do ácido na destruição __ 

térmica da bactéria (Figura 4 e 4a). 

Isto mostra que com adição de 0,1% de áci

do acético,ao meio de aquecimento a 60oC,não foi possivel 
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detectar o efeito da presença do ácido na resistência da 

bactéria ao tratamento térmico. 

-
4.2. Acido lãtico 

Os resultados do numero de microrganismos 

sobreviventes, quandoEo coli IZ-923 foi submetida a tra

tamento térmico às temperaturas de 55 0 C e 60 0 C em caldo 

nutriente na presença de 0,1% e 0,2% de ácido lático, a 

I intervalos de tempo constante de 4 min, . sao en-

contrados nas Tabelas 3 e 40 Nestas são encontradas tam-

bém as porcentagens de redução e danificação do micror-

ganismo. 

Os valores DS5 e D60 para as mesmas condi

çoes de tratamento térmico são encontrados na Tabela 10. 

Os dados da Tabela 3 mostram que quando 

Eo cali IZ-923 foi submetida â 55 0 C na presença de 0,1% , 

de ácido lático a porcentagem de redução variou de 32,8% 

a 78,3% enquanto que" na ausência do ácido ,essa redução 

variou de 44,8% a 60,2% no tempo de aquecimento. Quando 

Eo coli IZ-923 foi submetida a 55 0 C houve uma redução da 

população de microrganismo de 65,4% a 87,9%, na presença 

de 0,2% de ácido e, quando o meio de aquecimento nao con-

tinha o ácido, a porcentagem de redução variou de 48,3% a 

80,6%. 

I '! 

Cdmpar,ando a redução do numero de bacté-



TABELA 30 Porcentagem de redução (%R) e danificação (%D) de Ec coli IZ-923 quando submetida a 

tratamento térmico a 550 C na presença de 0,1% e 0,2% de ácido lático~ 

Tempo Meio 0,1% 
(Min), com %R %D sem %R %D com 

2 orx 10 5 O 1,65 x 106 O 4 O Na " _...:._. ---- 1,l3 x elO 
99,5 99,4 

2 VRBA 8,66 X 10 2 8,26 x 103 3,23 x 10 

4 Na 1,35 x 10 5 - 32,8 0,91 x 106 44,8 3,90 x 103 

2" 
99,7 

5,03 x 103 
99,4 

7,36 x 101 VRBA 3.90 x 10 

8 Na 6,38 x 10 4 66,0 7,50 x loS 54,S 2,31 x 103 

2 
99,5 

3,00 x 103 
99,6 

3,20 x 101 VRBA 3,06 x 10 

12 Na 3,03 x 104 ' 78,3 6,56 x loS 
I 

60,2 1,36 x 103 

1,56 x 102 
99,4 i 3 99,7 

VRBA 1,85 x 10 1,21 x 101 

* Esses resultados correspondem a média de três experimentos. 

0,2% 

%R %D sem 

O' 2,48 x 106 

97,1 
3,85 x 103 

65,4 1,28 x 106 
98 9 1 

1,61 x 103 

79,S 7,80 x lOS 
98,6 

1,49 x 103-

87,9 4,80 x loS 
99,1 

4,46 x 102 

%R 

O 

48,3 

68,5 

80,6 

%D 

99,8 

99,8 

99,8 

99,9 

,!::> 
,!::> 



TABELA 40 Porcentagem de redução (%R) e danificação (%D) de E. coli IZ-923 quando submetida a 

tratamento térmico a 60
0

C na presença de 0,1% e 0,2% de ácido lático: 

Tempo Meio 0,1% 0,2% 
(Min) 

%R com %R %D sem %R %D com %R %D sem %D 

O Na 2,82 x 104 O 4,75 x 105 O 4,15 x 103 O 3,83 x 104 O 

VRBA -.::4; 47x 102 
98,4 

2 
99,8 

6,91 x 101 
98,3 

2,66 x 102 
99,3 

5,38 x 10 

4 Na 
. :3 
6,85 x 10 75,7 1,89 x 10 

5 
60,2 0,96 x 10 3 76,8 1,26 x 104 67,1 

1 
99,2 

1 99 9 9 
1,46 x 101 

98,4 99,5 
VRBA 5,20 x 10 5,58 x 10 0,56 x 102 

8. Na 4,15 x 10 
3 ' 

85,2 5,11 x 10'4 89,2 4,60 x 10 2 88,9 3,73 x 10 3 90,2 

1 
99,4 ,1 99,9 

1 
98,8 ·1 98,9 

VRBA 2,13 x 10 2,25 x 10 0,55 x 10 4,08 x 10 

'" 3,50 x 10 4 2 2,16 x 103 12' Na 2,23 x 10.) 92,1 92,6 1,20 x la 97,1 94,3 

1 
99,3 

-1 
99,9 

O 
99,1 

0,55 x 101 
99,7 

VRBA 1,56 x 10 1,95 x 10 1,00 x 10 

* Esses resultados correspondem a média de três experimentos. 

""" U1 . 



rias com adição de 0,1% e 0,2% de ácido lático, verifida-
I " 

-se que a redução foi superior (49,8%) para a maior con-
I 

centração de ácido nos primeiros 4 min de aqie

i. cimento. Entretanto, aos ' 8 e 12 mi~ de aqUe1l-

mento as porcentagens de redução foram semelhantes p,ra 

os dois tratamentqs. 
I 1I 

I 
I 
I 

I 

As porcentagens de danificação celular ío
I 

i 

ram semelhantes em todos os tratamentos, tanto na presen
I 
I " 

I 
ça como na ausência de ácido e foram sempre superiores a 

I 
99,0% (Tabela 3). Isto pode indicar que a presença de 

ácido lático não teve efeito sinergistico com o calor na 

danificação dos elementos celulares, mas aumentou o 

i 
efeito letal do aquecimento, o que é demonstrado pelo au-

mento da porcentagem de redução com o aumento da concen-

tração de ácido. 

Os valores D55 (Tabela 10)-demonstram o 
"" 

efeito sinergisticoda presença do ácido lático na des-
I 

i .' 
truição térmica de Eo coli IZ-923 em caldo nutriente, uma 

vez que esses foram maiores nos tratamentos sem ácido 
I 

5a; 6 ... , le 6. 'b.) i: 
I 'I I! I I 

' . 'li; " I I 11 

Os dados Ida Tabela 4 demonstram que quando 

Eo coli IZ-923 foi submetida ã aquecimento de 60 0
C com 

0,1% de ácido lático a porcentagem de.red~ção variou de 
I 

- I .' _. ._ 
ausencla'do aCldo a varlaçao 

i 
foi ,de 75,7% a 92,1% e na 

60,2% a 92,6% para o 
I 

que, qua~do Eo coli 

mesmo 
I 
I 
I 

tempo de aquecimento, enquanto 
, I 

IZ-Q23 foi 

I ! I: 

submetida a 60 0 C na pre-
I 

I 

, ! 
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10 
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sença de 0,2% de ácido lático as porcentagens de redução 

variaram de 76,8% a 97,1% e na sua ausência, de 67,1% 

a 94,3%, respectivamente, com o tempo de aquecimento. 

Observando as porcentagens de redução da 

bactéria quando tratada com quantidades diferentes de 
_ ~ i 

a-: 

cido lático, verifica-se uma destruição constante e maior 

para a maior concentração de ácido no decorrer do tempo 

de aquecimento. 

A porcentagem de danificação celular se 

destacou ao redor de 99,0% tanto na ausência quanto na 

presença do ácido em estudo (Tabela 4). 

Os valores D60 encontrados na Tabela 10. 

mostram que, quando E. coli IZ-923 foi aquecida com 0,1% 

de ácido o tempo necessário para destruir 90,0% da popu-

lação foi maior do que no tratamento sem adição de ácido 

(Figuras 7 e Ta). Por outro lado, quando se aumentou a 

~oncentração do ácido para 0,2% o valor D60 foi menor do 

que aquele no qual nao houve adição do ácido (Figuras 8 e 

8a) • 

I 

Resultados semelhantes foram encontrados 
i 

quando'! p I áçido aq~ci9n,~do foi o ácido acético, o que im-
• I . : 

plica, que no aquecimento de E.coli IZ-923. em caldo nu-
. 

esses dois ácidos, embora com caracterís-

ticas moleculares diferentes, mostram efeitos semelhantes 

na resistência térmica desse microrganismo. 

i, . , 
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TABELA 90 Valores "DT".!/ para Ea coli 

tratamento térmico à 55°C e 

IZ-923 submetida a 

60 °C d na presença e! 

0,1% e 0,2% de ácido acético. 

Temperatura de 0,1% 0,2% 
aquecimento com sem com sem 

55°C 14,90 16,98 13,78 16~26 

60°C 12,82 11,36 9,20 9,57 

l/ "D 11 - Expressa ° tempo em minutos para reduzir 90% da 
T 

população de bactéria. 

TABELA 100 Valores "D IIl/ para Ea coli IZ-923 submetida 
T 

tratamento térmico a 55°C e 60°C na presença 

de 0,1% e 0,2% de ácido láticoo 

,Temperatura de 0,1% °l2% 
aquecimento com sem com sem 

55°C 14,33 31,11 13,39 16,98 

60°C 11,35 10,08 8,10 9,35 

l/IID 11 - Expressa ° tempo em minutos para reduzir 90% da 
T I 

população qe :Oaçtéria'.\ 
I ., 1 :·1' i 'I !I·! Id, !I'· I

'I 
! :' i I:' i . li' I· i'"~ I i I 

I :! I" 'Ii! i I; ! 
I • I I 



4.3. Ácido cltrico 

Nas Tabelas 5 e 6 estão reunidos os resul-

tados dos microrganismos sobreviventes quando E. coli IZ
, I 

-923 foi~submetida a tratamento térmico às temperaturas 

de S5
0

C e 60
0

C, a intervalos de t~mpo de 4 min, num periQ 

do total de 12 min, com a adição de 0,1% e 0,2% de áci-

do citrico; Nestas mesmas tabelas estão agrupados também 

os dados das porcentagens de redução e danificaçrro celu-

lar da bactéria. 

Para as mesmas condições de tratamento 

térmico foram calculados os valores DS5 e D60 e os resul

tados estão concentrados na Tabela lI. 

Os resultados da porcentagem de redução de 

- o Eo coli IZ-923, quando submetida a temperatura de 55 C com 

adição de 0,1% de ácido citrico,variaram de 54,2% a 83,6% 

no decorrer d6 tempo de aquecimento. Esses resulta~os es-

\tão pr6xi~os aos da porcentagem de redução quando a bac~ 

téria foi submetida ao aquecimento sem adição de ácido,fi-

cando a mesma entre 52,7% e 80,3% (Tabela 5) o 

Quando se aumentou a concentração de ácido 

citrico para O ,2% houve uma elevação, na: porcentagem de re-

dução da bactéria que variou de 66,1% a 86,7%, ao passo 

que no tratam~nto sem adição de ácido a porcentagem de 
I 

- ' I reduçao jV~ri9~ :d~~6,79q ,a 82',5%, com o tempo de 
, ,I,!:I:, '1'1' ,I', I 

! I I ,I 'i.,: I ! 

mento (Tabel~ 15) I~ , 

aqueci-
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TABELA 5. Porcentagem de redução ( %R) e danificação (%D) de E. coli IZ-923 quando submetida a 
--- ---- -----

tratamento t~rmico a 55°C na presença de 0,1% e 0,2% de ácido citrico~ ---

-------------- --

Tempo-Meio 0,1% 
--lm-TIr~=-=--=:-

com %R %D sem %R %D com 

O -=--Na 1,81 x 10 
5 

O 2,08 x 10 
6 

O 4,16 x 10 4 

2 99,5 3 99,5 3 
---VRBA 8,06 x 10 9,86 x 10 3,10 x 10 

4 Na 8,28 x 104 54,2 9,83 x 105 52,7 1,41 x 104 

2" 99,6 
:3 

99,6 
3 VRBA 3,00 x 10 3,56 x 10 1,02 x 10 

R, Na 3,93 x 10 4 78,2 5,83 x 10 5 71,9 7,60 x 10 3 

1,45 x 10
2 99,6 3 99,7 2 VRBA 1,63 x 10 4,29 x 10 

12, Na 2,96 x 10L~ 83,6 4,06 x 105 80,3 5,51 x 103 

2 
99,6 

1,38 x 103 
99,6 

3,01 x 102 VRBA 1,12 x 10 

* Esses "" resul tados correspondem am~dia de três experimentos. 

0,2% 

%R %D sem 

O 1,81 x 10 6 

92,5 4 2,96 x 10 

66,1 7,83 x 105 
92,7 

1,02 x 104 

81,7 5,11 x 105 
94,3 

3 4,44 x 10 

86,7 3,16 x loS 
94,5 

3,19 x loS 

%R 

O 

56,7 

71,7 

82,5 

%D 

98,3 

98,6 

99,1 

98,9 

U1 
,/:::. 
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TABELA 6. Porcentagem de redução (%R) e danificação (%D) de E. coli IZ~923 quando submetida a 

tratamento térmico a 60 0 C na presença de 0,1% e 0,2% de ácido citrico~ 

Tempo Meio 0,1% 0,2% 

(min) com %R %D sem %R %D com %R %D sem %R %D 

() Na 
.. c. . 4 

5,70 x'-' 10 O 7,25 x lOB:' O 3,76x10 3 O 3,16 x 10 5 O 

,t' 99,0 
1,40 x 10'3 

99,8 
5,58 x 10 2 

--85,2 
1,43 x 10 3 

99,5 
VRBA 5,60 x-lO 

4i Na 2,09 ~ i0 4 63,3 2,84 x 10 5 60,8 0,90 x 10'3 76,0 9,20 x 10 4 70,8 

2 
99,2 

2 
99,8 

1,60 x 10 2 
82,2 

4,28 x 10 2 
99,5 

VRBA 1,68 x 10 4,41 x 10 

8' Na 
4-' 1,13 x 10· , 80,1 1,06 x 10'5 85,3 0,44 x 10 3 88,3 3,93 x 10 4 87,5 

,1 99,5 ,2 99,8 
1 

90,0 
2 

99,7 
VRBA 6,01 x 10 2,10 x 10 4,35 x 10 1,16 x 10 

12, Na 6.,39 x 10 3 88,7 6,76 x 10 4 90,6 1,70 x 10 2' 95,4 1,70 x 10 4 94,6 

4,30 x 10 1 
99,3 

1,36 x 10'2 
99,8 

2,06 x 10'1' 
87,9 

5,45 x 10 1 
99,6 

VRBA 

* Esses resultados correspondem a média de três experimentos. 
Ul 
Ul 
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Se se comparar as porcentagens de redução 

: da ~. coli IZ-923 quando aquecida á 55 0C com 0,1% e 0,2% 

de ác'ido cítrico, verifica-se que praticamente houve uma 

redução constante no numero de bict~rias no decorrer do 

tempo de-aquecimento, sendo um pouco superior quando se 

i adicionou 0,2% de ácido cítrico. 

A porcentagem de danificação celular 

E. coli IZ-923,quando submetida "a tratamento t~rmico 

55 0
C com e sem adição de 0,1% de ácido cítrico,ficou 

da 

-a 

ao 

redor de 99,6%. Entretanto, quando se aumentou a concen-

tração de ácido cítrico para 0,2% a porcentagem de dani-

ficação celular variou de 92,5% a 94,5% com o aumento do 

tempo de aquecimento.' Já para o tratamento sem adição de 

ácido a porcentagem de danificação foi mais constante,va-

riando entre 98,3% a 99,1% (Tabela 5). 

Esta diminuição na porcentagem de danifi-

caça0 celular do tratamento com maior adição de ácido,po-

de demonstrar que a presença deste favoreceu a letal idade 

do processo de forma mais acentuada do que na danificação 

celular, uma vez que a porcentagem de redução caracteriza 

esse fato pela maior ~or~alidade. 
I. 

I 
O valor D55 para E. coli IZ-923,quando foi 

': I : ,.1 !' 
a4idl.'onFl.po o •. ,tLg"O!i"q.',e'l~qildq. I!.cítrico ao meio.de 

! : !" I I':'! i I II Illi' i "'1 'I' , 
foi meri~r d~: ~u~ !aquele i'sem adição de ácido 

i I :' ! 

aquecimento, 

(Figura 9 e 

9a) . 
I ! 

Por 9ut~o lado, quando se aumentou a concentraç~o 

para 0,2% ocorreu o oposto (Tabela lI}. Este resultado 



\ 
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foge completamente do que seria esperado de que com o au-

mento da concentração do ácido no meio, a resistência 

microrganismo diminuIsse (Figura 10 e 10a). 

As porcentagens de redução da Eo coli 

do 
I 
I 

IZ~ 
i, 
1(' 

-923 submetida à temperatura de 60 0 C em caldo 
, , 

de ácido citrico varia~am 
nutriente 

i·i 
, I: 

na presença de ;\?tt:~' de 63,3% 
" I 

88,7% e aquelas sem adição de ácido variaram de 60,8% 

90,6% (Tabela 6). 

Somente nos primeiros 4 min° 

a' 
, " 

a 

aquecimento e que a redução da bactéria foi maior no tra-

tamento com adição de ácido, enquanto que aos 8 e 12 

min de aquecimento as porcentagens de redução do tra~ 

tamento sem adição de ácido foram maiores. 

Sob as mesmas condições do tratamento tér~ 

mico anterior, quando E. coli IZ-923 foi aquecida com 

0,2% de ácido .. citrico,as porcentagens de redução mostra-

;ram uma maior uniformidade durante o periodo de aqueci-

mento. No tratamento com ácido os resultados variaram de 

76,0% a 95,4% e ser ,~dição de ácido de 70,8% a 94,6% (Ta-
I . 'I' ". , ,; I' ,I; I 1

'

)11,.; 
be;L9- '1;9~ ~i I" Ilr,E;f,i,:,l?fri:f,':~!IEl9rl"po!:çconSegUinte, a maior concen'tra-

! I 11 ' " I ; I j , ' : li! :' I1 :;: I" ' I : I ~ !. I , 

ção de áGidOl dete :ter atuado sinergisticamente com o aqu~ 

cimento, aumentando assim a redução do número de microrg~ 

nismos. 

'I Ao se comparar os resultados da porcenta-

gem de redução d~ E. co li IZ-923,quaQdo submetida ao tra-
: ' . 

_ ; i o i 
tam~~~Q ~~rmico'al 6q ç ~q.' presença 

" I! :1 1'1,; 1" '1"\' "·'IIII'! 1 ! I ,I i 

:1'1 i:I'11 :,1 !II lil"'1 ,11,li';i,I',:,II'IJ",:,':i;,:11 '," !;, I, I I"~ 
I ,. ,: 'i;: I ' I: I!I '1,1, ,I, '. 

',1: : :!i ,;1 I • !;I I li I 

de. O 1% e O 2% de áci-, , ' 
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.60 o _ 

do citrico, pode-se notar uma destruição crescente .e 

maior para a maior concentração de ácido no decorrer do 

per iodo de aquecimento. 

Com o tratamento térmico da Eo coli IZ-923 

, a temperatura de 60 0 C em meio liquido na presença de 0,1% 

de ácido citrico, a porcentagem de danificação celular 

i 
! permaneceu acima de 99,0% tanto para o tratamento sem 

ácido como naquele com adição. No caso da adição de 

0,2% de ácido a variação não foi constante sendo, menor 

nos primeiros 4 min, ficando entre 82,2% e 85,2%. Por 

outro lado, no tratamento sem ácido os resultados se asse 

melharam aos da menor concentração de ácido, permanecendo 

sempre acima de 99,0%. Do mesmo que no tratamento térmi

co a 55 0 C com adição de 0,2% de ácido,. a 60 0 C na mesma 

concentração de ácido, houve uma relativa redução na por-

centagem de danificação celular, o que pode ser justifica 

do pela maior ~edução do número de microrganismos durante 

o processo (Tabela 6). 

Os valores D60 (Tabela 11) mostraram que 

a adição de ácido não contribuiu para a destruição dos m! 

crorganismos, pois seus valores são maiores ou semelhan-

I 
tes ao tratamento que nao sofreu esta adição (Figuras 11; 

11 a; 12 e 12a) o .,,1 

I: 
I 

i 

,I: I 

! I: / I' i 

i ! 
I' , 

! : 
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4.4. Acido fosfórico 

Nas Tabelas 7 e 8 sao mostrados os dados 

do numero de E. coli IZ-923 sobreviventes após sofrertra-

- . - b o tamento termlCO as temperaturas de 55 C e 60 C em caldo nu-

triente na presença de 0,1% e 0,2% de ácido fosfórico a 

intervalos de tempo de 4 mino As porcentagen~ de 

danificação e redução da população bacteriana também es-

tão reunidas nestas tabelas o 

Os valores DSS e D60 da E. coliIZ-92~sub

metida aos mesmos tratamentos anteriore~ são encontrados 

na Tabela. 12. 

Na Tabela 7 encontram-se as porcentagens 

de redução da E. coli IZ-923 após aquecimento a 55 0 C em 

caldo nutriente na presença de 0,1% de ácido fosfórico, a 

qual variou de 64,5% a 90,1%, e sem adição de ácido entre 

61,1% a S6,3%f,durante o periodo de aquecimento. Quando se 

aumentou a concentração de ácido fosfórico, para 0,2% a$ 

porcentagens de redução variaram de 68,5% a 88,9% e para 

o tratamento sem adição de ácido a variação foi de 67,0% 

a 88,6%, podendo esta semelhança indicar a não influência 

do ácido no tratamento em questão. 

: I 

, I Co~b.pa~anqo as porcenta,gens •. o.e redução da 

E. coli IZ-923 quando submetida ao tr~tamento térmico a 

55 0 C com 0,1% e 0,2% de ácido fosfórico, nota-se que nos 

primeiros 8 min " de aquecimento houve um maior au-

mento na redução da população bacteriana na presença de 



TABELA 1. Porcentagem de redução (%D) e danificação (%D) de E. coli 1Z-923 quando submetida a 

-tratamento térmico a SSoC na presença de 0,1 % e 0,2% de ácido fosfórico~ 

Tempo MeiO~~ 0,1% 0,2% 
(min) com %R %D sem %R %D com %R %D sem %R %D 

O -Na ~~-~-=3~44 x 104 O 2,11 x 106 O 3,31 x 10 
,3 

O 3,31 x 10 6 
O 

97,5 
J 

99,8 ·2 79,1 
5 

99,9 
VRBA' -~8~ 31 x 102 3,26 x 10 6,90'x 10 6,95 x 10 

4, Na ,1,22 x 104 , 64,5 8,20 x lOS' 61,1 1,04 x 10 3 68,5 1,09 x 10 6 
67,0 

2,86 x 102 " 
97,6 

-3 
99,8 

2,05 x 10~ 
80,2 

:3 99,8 
VRBA 1,23 x 10 2,15 x 10 

8 Na 6,61 x 103 80,7 4,28 x 10 5 79,7 5,71 x 102 82,2 7,85 x 105 76,2 

2 98,2 2 99,8 
8,78 x 101 

84,6 3; 99,8 
VRBA- 1,15 x 10 6,66 x 10 1,03 x 10 

12 Na " 3 3-;40 x 10 90,1 2,88 x 10'5 86,3 3,67 x 10 2 88,9 3,75 x 10 5 88,6 

7,95 x 10 ,i: 
97,6 

4,44 x 102', 
99,8 

3,40 x 10'1 
90,7 2' 99,7 

VRBA 7,75 x 10 

x Esses resultados correspondem a média de três experimentos. 0'\ 
01::> 



TABELA 3. Porcentagem de redução (%R) e danificaçQo (%D) de E Q coli 1Z-923 quando submetida a 

tratamento térIi1ico a 60 0 C na presença de 0,1 % e 0,2% de ácido fosfórico*. 

Tempo Meio 0,1% 0,2% 
(Min.) com %R %D sem %R %D com %R %D sem %R %D 

O···.·· Na 6,91 x 10 3_ ° 5,55 x 105 O 7,05 x 10 3 O 5,28 x 10 5 O 

·2" 92,9 
6,20 x 102 

99,8 
1,40 x 10 2 

98,0 
5,35 x 10 3 

98,9 
VRBA 4,88 x 10 

4, Na 2,45 x 10 
.}, 

64,5 1,98 x 105 64,3 1,85 x 10 ·3 73,7 2,06 x 10 5 60,9 

2·: 94,2 
2 

99,8 
1,93 x 10 1 . 

98,9 
2 

99,6 
VRBA 1,41 x 10 2,38 x 10 8,11 x 10 

8i Na 8,83 x 10 2 87,2 7,83 x 104 85,8 8,73 x 10 ·2 87,6 6,76 x 10 4 87,1 

VRBA ~5', 11 x 10 1 
94,2 

1,45 x 102 
99,8 

5,50 x 10° 
99,3 

1,53 x 10 2 
99,7 

12:. Na 6;53 x 10.2 90,5 5,88 :k 104 89,4 2,90 x 10 2 95,8 3,61 x 10'4 93,1 

1,35x10 1 , 
97,9 

6,11 x 101 
99,8 

O 
99,6 

8,46 x 10 1 
99,7 

VRBA 1,16 x 10 

x Esses resultados correspondem a nédia de três experimentos. Q) 

Ul 
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0,2% de ácido (68,5% a 82,7%) do que em igual per iodo 

com,O,1% de ácido (64,5% a 80,7%). Entretanto, com 12 

min de aquecimento ocorreu o contrário; para a maior 

concentração de ácido a porcentagem de redução foi menor 

(88,9%) do que para a menor concentração 

embora esta diferença tenha sido muito pequena (1,2%)~ 

A porcentagem de danificação celular da Eo 

coli IZ-923 ficou sempre acima de 99,0% em todos os in
tervalos de tempo, quando submetida à temperatura de 55 0 C 

sem adição de ácido. Por outro lado, nos tratamentos que 

receberam 0,1% e 0,2% de ácido fosfórico essas porcenta-

gens variaram de 97,6% a 98,2% e de 79,1% a 90,7%,respec-

tivamente (Tabela 7). Isto é uma indicativa de que menos 

células sobreviventes no meio foram danificadas, mas que, 

ao compararmos com a porcentagem de redução, maior numero 

de células foram destruídas com o aumento da concentração 

do ácido. 

Os valores DS5 para Eo coli IZ-923 quando 

foram adicionados 0,1% e 0,2% de ácido fosfórico durante 

o tratamento térmico, foram menores do que aqueles que não 

receberam adição do mesmo, o que demonstra que a adição 

de ácido fosfórico ao meio de aquecimento contribuiu para 

diminuir a resistência da bactéria ao calo~ (Figuras 13; 

13ai 14 e 14a). 

IZ-923 

As porcentagens de redução,quando E. 

I 
I 

, ,"IJ: li -, o 
fqi: subm:ef';tdp. I a" aquecimento de 60 C com 0,1 % 

I I 

col.i 

de 



y =4,48585917 - O,08203492.X 

E 
" 4 ti 10 
IL. 
::) 

E 
-... 
() 
u: 
::) 

3 
10 

o 
FIG 13' Curvo ,de sobreviventes poro ~.coIiIZ-923 aquecida o 55°c 

em caldo nutriente com adiçãO de 0,1 % de ácido fosfórico 

6 
10 

5' I 
'; 

i 

i :j! 

y= 6,26378919 - O,071926,002.x 

I r I 

I 
I ,I 

10 .• ~_~ 
O 4 I 8 12 TEMPO (mim) 

FIG. 130: Curva de sobreviventes para ~.coliIZ -923 oqu~cida of55°c 

em caldo nutriente sem adição de o'ciclo fosfemo:> 
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FIG. 14: Curvô de sobreviventes paro ~.coli IZ -923 aquecida a 55°c 

em caldo nutriente com adição de 0,2 °/0 de ácido fosfórico 
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FIG. 140 : Curva de sobreviventes paro E .coli IZ -923 aquecida a.55°c 

em caldo nutriente sem adição de a'cido'fosfóricG' 
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ácido fosfórico,encontram-se na Tabela 8. A variação des-

ta pprcentagem foi de 64,5% a 90,5%ie sem adição de ácido 

a variação foi de 64,3% a 89,4% onde praticamente nao 

houve diferença pórcentual na de~truição da bact~ria pela 

adição de ácido. Quando se aumentou a concentração de 

ácido para 0,2%, a porcentagem de-redução da bact~ria va-

riou de 73,7% a 95,8% e no tratamento sem adição de ácido 

a variação foi de 60,9% a 93,1%; ficando esta um_pouco a-
I 

baixo daquela com adição de ácido (Tabela 8). 

Ao se comparar os resultados da porcenta-

gem de redução da Eu coli IZ-923, submetida a temperatura 

de 60 0 C na presença de 0,1% e 0,2% de ácido fosfórico, no-

ta-se que houve uma variação constante e crescente da me-

nor para a maior concentração de ácido, embora as dife-

renças na redução bacteriana entre tratamentos com e sem 

adição de ácido não tenham sido expressivas. 

A porcentagem de danificação celular,quan-

do E. coli IZ-923 foi submetida a tratamento t~rmico a 

temperatura de 60 0 C com adição de 0,1% de ácido fosfóri-

co -esteve entre 92,9% a 97,9%; enquanto que, no tratamen-

to sem ácido a porcentagem foi de 99,8% em todos os pe-

riodos de aquecimento. No caso do tratamento que sofreu 

i adição de 0,2% de ácido fosfórico e naguele' sem ~stia adi-

çao; a porcentagem de danificação celular praticamente 

nao variou, ficando entre 98,0% a 99,7% (Tabela 8). 
, I i 

-A Tabela 12 reune os v~lores D60 para Eu 
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coli 1Z-923 quando submetida a tratamento térmico com 

adição de 0,1% e 0,2% de ácido fosfórico e sem adição de 

ácido. Esses valores na sua totalidade mostram que o 

ácido fosfórico contribuiu de certa forma para acelerar a 

letalidade do processo (Figuras 15; 15ai 16 e 16a) • 

. : 
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2 
10 
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O 4 8 

FIG. 15: Curva de sobreviventes para E.cdiIZ-923 aquecida a 60°c 
em càldo nutriente com adiç60dc 0,1 % de a'cido fosférico. 
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FIG. 15a : Curva de sobreviventes para ~.coli IZ -923 aque cida a Efoo c 

em caldo nutriente sem adiç<fo de" ácido fosfórico' 
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FIG. 16 a : Curva de sobreviventes para E .colilZ - 923 aquecida a •. 95°c 

em caldo nutriente sem adição de ácido fosfo'í-jco 
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TABELA 11. Valores "DT"..!/ para Ea coli IZ-923 submetida a 

tratamento térmico a 55°C e 60°C na presença 
\ 

de 0,1% e 0,2% de ácido cítrico. 

Temperatura de 0,1% 0,2% 

1/ 

aquecímento 
com sem com sem 

55°C 14,90 16,98 13,78 7,32 

60°C 12,82 11,36 9,20 9,57 , 

"DT"- Expressa ° tempo em minutos para reduzir 90% da 

população de bactéria. 

TABELA 12. Valores "D ,,1/ para E. coli IZ-923 submetida ~ 
T 

tratamento térmico a 55°C e 60°C na presença 

de 0,1% e 0,2% de ácido fosfórico. 

\Temperatura de 0,1% 0,2% 

..!/ 

aquecimento 
com sem com sem 

55°C 12,18 13,90 12,79 13,42 

60°C 11,37 12,02 8,92 10,05 

"D " - Expressa ° tempo em minutos parq.l reduzir 90% da 
T 

população de bactéria. 

;' 
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\ 

5. CONCLUSOES 

Os resultados encontrados permitem as se-

guintes conclusões: 

1. Na maioria das vezes, a porcentagem de redução da popu 

lação de E. coli IZ-923 aumentou com o aumento da con-

centração de ácidos adicionados e com a temperatura. 

2. Durante o aquecimento, tanto com a adição de 0,1% como 

0,2% de ácido em ambas as temperaturas, pÕde-se esta-

belecer a seguinte ordem de redução: acético > fosfó-

rico> lático > cítrico. 

3. As porcentagens de danificação celular foram semelhan-

·tes para todos os ácidos em ambas as concentrações de 

ácidos e temperaturas de aquecimento. 

4. Os valores DSS e D60 diminuíram com o aumento da con

centração de ácidos e de temperatura de aquecimento. 

5. Nas condições do presente trabalho .não.foi possível 
I 

caracterizar :uma diferença expressiva entre os ácidos 

empregados com relação aos seus efeitos na resistência 

térmica de Eo coli IZ-923. 
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