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CANDIDATO: JONAS CONTIERO 

ORIENTADOR: PROF. DR. LUIZ GONZAGA DO PRADO FILHO 

RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo a mon

tagem de um aparelho para tratamento térmico de esporos, que 

instalasse uma atividade de ãgua no ar, a ser utilizado como 

meio de aquecimento. O tratamento termico segue o principio 

de aquecimento e resfriamento instantâneo. 

Outro objetivo foi estudar a resistência ter

mica de cqnidiosporos de Aspergillus parasiticus 403, produ

tor de aflatoxina B1e�,em ar superaquecido. 

O equipamento e constituido basicamente de um 

saturador, um umidificador, um termostato, uma secção tubu -

l ar de aquecimento e uma câmara de tratamento.

O tempo de aquecimento da lâmina de aluminio 

de 10 x 15 x 0,02 mm, nas temperaturas de 50, 60, 70, 80, 90, 

100, 105, 110, 115 e 120° c não ultrapassava 3,2 segundos, 

sendo que nas temperaturas testadas, as atividades de agua 
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no ar superaquecido foram 0,270; 0,160; 0,105; 0,068; 0,046; 

0,032; 0,027; 0,024; 0,019 e 0,017, respectivamente. 

O tempo de resfriamento pôs-tratamento, nas 

temperaturas testadas não ultrapassou 2,2 segundos, incluin

do-se o tempo de transferência da amostra. 

Para o estudo da resistência termica de A. 

parasiticus 403, os conidiosporos estocados em suspensao 

aquosa acerca de 5°c, antes de serem submetidas aos tratamen 

tos termicos, eram pipetados nas lâminas de alumínio e secas 

a vãcuo, sendo pré-condicionados por 48 horas em ambiente 

de aw = 0,75. Apôs o tratamento, a contagem dos conidiospo -

r o s v i ã v e i s , f o i f e i ta em me i o e Z A P E C K . O c ã l c u 1 o d e II D" f o i 

feito atraves da fÕrmula D - t 
- 1 og a - 1 og b e retas de qua -

drac;,ios mínimos.

Os valores 11 D 11 encontrados foram 24 mm a 100°c 

e a w = O , O 3 2 ; 2 2 , 5 m_i n a l O 5 °c e a w = O , O 2 7 ; 1 l , 5 mi n a l l O O 
e e 

aw = 0,024, 9,0 min a 115° c e aw = 0,019. 

O uso da formula D =  t 
e limita log a - leg b 

-

do. nao permitindo a constatação de fenômenos de ativação e 

inativação simultâneos, ou a eventual presença de frações 

de resistência media diferentes. 

Nas temperaturas de l05° C, llOº C e 115°c, os 

conidiosporos de�- parasiticus 403 apresentaram duas fra

ções de resistências medias diferentes. 
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O valor Z = 32
°

C calculado para o microrgani� 

mo em estudo, tem um valor relativo, podendo ser vãlido ape

nas em espaço muito limitado de temperatura. 
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CANDIDATE: JONAS CONTIERO 

ADVISER: PROF. DR. LUIZ GONZAGA DO PRADO FILHO 

SUMMARY 

The present study had the objective of setting 

an equipment for heat treatment of spores, which installed 

an water activity in the air to be used as the heating medium. 

The heat treatment follows the principle of instantaneous 

heating and cooling. 

The other objective was to study the heat 

resistance of the conidiospores of_ the A spergillus parasiti

cus 403, producer of the aflatoxins B1G1 in superheated air. 

The equipment is basica1y constituted of a 

saturator, a humidifier, a thermostat, a tubular section for 

heating of the air and a chamber for the heat treatment of 

the spores. 

The time of heating of the aluminum plate of 

10 x 15 x 0,02 mm, in the temperatures of 50; 60; 70; 80; 
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90; 100; 105; 110; 115 and 120
°

c did not pass 3,2 seconds,

the water activities in the superheated air for the 

temperatures mentioned above, were 0.270; O. 160; O. 105; 

0.068; 0.046; 0.032; 0.027; 0.024; 0.019 and 0.017, 

respectively. 

The time of coo1ing after treatment, in the 

tested temperatures did not pass 2,2 seconds, inducing 

the time of samples transfering. 

To the study of heat resistance of A. para 

siticus 403, the conidiospores stored in water suspension 

at about 5
°

c, before being submitted to heat treatment, were

a transferred to the a1uminun plate by means of a pipet 

and vacuum dried, being pre-conditioned, for 48 hourd in 

environment of water activity 0.75. After the tr�atment the 

counting of the viable conidiospores were made in CZAPECK 

medium. The D value was ca1cu1tedthrought the formula 
t 

D = and linear regression. 
log a - log b 

The found values for D were 24 min at 100
°

c

and aw = 0.032; 22.5 min at 105
°

c, and aw = 0.027; 11 .5 min

at 110
°

c and aw = 0.024; 9.0 min at 11s
º

c and aw = 0.019.

The use of the formula D =
t 

log a - log b 

is limited, not permiting the constantion of fenomena 

simultaneos of ativation and inativation, or of eventual 

presence of fraction of different average resistances. 
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At the temperatures of 1os
º

c, 110
°

c and

115 ° c, the conidiospores of A. parasiticus 403 pr,esented 

two fractions of diferent average resistances. 

The Z value 32
°

c calculated to the

microrganism in study, has a relative value, that can be 

valid only in a very limited space of temperature. 



1. INTRODUÇÃO

A presença de ãgua e indispensãvel para o de

senvolvimento da vida, e no caso de alimentos, e um fator bã 

sico na evolução de diversos feniimenos que levam� deteriora 

ção dos mesmos. Contudo, a ãgua presente nos alimentos preci 

sa estar 1

1 disponível 11

, e esta disponibilidade e expressa em 

termos de atividade de ãgua (aw). 

A atividade de ãgua (aw) e definida como a 

relação entre o teor da umidade existente em um ambiente e o 

teor que deveria existir se o ambiente estivesse saturado. 

Portanto, os conceitos 1

1 atividade de ãgua 11 (aw) e umidade 

relativa (UR) equivalem-se, sendo este expresso em porcenta

gens e aquele em frações de umidade. 

A influência da atividade de ãgua (aw) sobre 

a resistência termica de esporos de microrganismos, 

fator de muita importância a ser considerado nos 

e um 

processos 
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que visam a in�tivação dos mesmos. E fato conhecido que a re 

sistência térmica de esporos de microrganismos aumenta com 

a diminuição da atividade de agua no ambiente. Na maioria 

dos casos, a resistência mãxima e atingida no intervalo 

aw = 0,2 a aw = 0,4. 

E de grande importância, no campo de estudo 

da resistência térmica de microrganismos e seus esporos, o 

conhecimento do comportamento dos mesmos em matérias primas 

e em alimentos desidratados ou liofilizados, e como esses 

microrganismos e esporos poderiam ser destruídos ou inativa 

dos sem o emprego dos métodos Ümidos de descontaminação. 

Na pesquisa sobre a resistência térmica de mi 

crorganismos em ambiente de aw < 1,0, diversos métodos podem 

ser utilizados para. controlar a atividade de ãgua ambiental, 

sendo o mais comum, o uso de soluçôes com atividade de agua 

definida na temperatura em que des�ja fazer o tratamento ter 

mico. 

Um dos objetivos do presente trabalho e apr� 

sentar os planos de construção de um equipamento que permite 

o tratamento térmico de esporos de microrganismos, de modo

a minimizar a necessidade de correções dos tempos de aqueci

mento e resfriamento das amostras, trabalhando com ar aqueci 

do a pressão de 40 (lb}. Um segundo objetivo e determinar a 

resistência térmica de esporos de Aspergillus parasiticus, 

produtor de micotoxinas B1G1 que ocorre em matérias primas 
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das industrias de alimentos, e tambem em alimento cujo pro

cessamento não inclui a esterilização, como por exemplo, car 

nes e vegetais desidratados, tortas de oleaginosas emprega -

das no arroçoamento de animais, etc. 

O conhecimento da resistência térmica e de in 

teresse para o estudo da possibilidade de aplicação do calor 

seco, para diminuir ou mesmo eliminar totalmente a incidên

cia desses microrganismos em matérias primas e alimentos in

festados. 

Especificamente no tocante aos fungos produtg 

res de micotoxinas, os dados relativos ã resistência térmica 

em ambiente aw < l ,O praticamente inexistem. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

Hã centenas de anos sao conhecidas as ativida

des de fungos que ocasionam alterações na qualidade dos ali 

mentos. As vezes, essas alterações são desejãveis como por 

exemplo para o desenvolvimento caracteristico do sabor de al

guns queijos, Porem, na maior parte dos casos, os fungos oca

sionam alterações indesejãveis nos alimentos, produzindo sa

bores e odores desagradãveis, causados por diferentes graus 

de deterioração. 

A contaminação de alimentos com fungos, pode 

ocasionar, alem de problemas de saude, perdas considerãveis 

do ponto de vista econômico. Tais perdas decorrentes da conta 

minação de alimentos com micotoxinas são de dificil avalia -

ção, devido ã extensão de sua ocorrência e grande numero de 

ãreas afetadas. 
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Os dados de toxidades aguda em relação 

ingestão de alimentos contaminados com aflatoxinas em seres 

humanos são raros. Porem,' existem registros de uma hepatite 

epidêmica fatal, que ocorreu na Tndia Ocidental, nos Estados 

de Gujarat e Rajastam, no outono de 1974, FAO-WKO-UNEP (1977). 

Aproximadamente 400 pessoas foram afetadas pela doença que 

apresentou uma taxa de mortalidade de 20%. Investigações pos

teriores revelaram que o milho, componente principal da ali

mentação das comunidades afetadas, estava altamente contaminª 

do com aflatoxina, em concentrações de 0,25 a 15,6 mg/kg. As 

aflatoxinas também podem relacionar-se com uma doença aguda 

que envolve encefalopatias e degeneração gordurosa das více

ras, a qual causa a morte de vãrias centenas de crianças por 

ano na Tailândia, FAO-WHO-UNEP (1977). Mortes de crianças 

devidó a; essa mesma cau�a também .foram registradas na Tcheco

Eslovaquia, FAO-WHO-UNEP (1977). 

A resis�ência de microrganismos~ã açao de ca

lor seco, ou seja, tratamento térmico em condiçoes de ativi

dade de ãgua (aw) menor que 1,0, constitui atê hã cerca de 

três décadas um campo de interesse muito limitado déntro do 

contexto da esterilização de alimentos. O problema estava 

principalmente afetando a ãrea das industrias farmacêuticas. 

Mesmo nestas industrias que usam mais amplamente o calor 

seco, não hã ainda uma norma definida de aplicação geral. E� 

te fato estã bem caracterizado no artigo publicado por ROE

MER (1975). Embora a aplicação de calor seco ainda seja res-
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trito, pois o calor umido é melhor bactericida que este, hã 

necessidade de estudos com o mesmo, pois existem determina-

dos produtos, os quais sofrem contaminação, e nao podem ser 

esterilizados por calor umido. Portanto, no presente trabalho 

procuramos fazer uma revisão, onde damos ênfase aos trabalhos 

relativos ao emprego de calor seco na inativação de esporos 

de fungos e bactérias de interesse na conservação de alimen -

tos. 

COLLIER e TOWSEND (1955) estudaram o comport� 

mento de esporos de PA 3675, Bacillus stearothermophilus 1518 

e�- polimyxa em um sistema de enlatamento asséptico fabrica

do pela firma James Dole Engineering Company. No trabalho fi

cou evidenciado a variação de resistência de�- polimyxa e 

de�- stearothermophilus 1518 em função da umidade do meio 

de tratamento. Este trabalho praticamente desperta o interes

se de pesquisadores para o estudo do comportamento de micror

ganismos sob tratamento térmico em ambiente de atividade de 

agua menor que 1,0, ou umidade relativa menor que 100%. 

PFLUG (1960) construiu um termoresistometro 

com a finalidade de estudar o comportamento de esporos de 

Bacillus subtilis 5230 em vapor saturado, ar e vapor super

aquecido. No trabalho não foram indicadas as velocidades dos g� 

ses na camara de tratamento, nem temperaturas que permitam 

uma avaliação da atividade de ãgua reinante durante os vãrios 

experimentos. O valor D exato nao pode ser calculado, sendo 
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a resistência expressa com LD50 a 350ºF {l76,6°C). 

MURREL e SCOTT (1966) trabalhando com Ba-

cillus megaterium, �- stearothermophilus ATCC 7953, �- coagu

lans, Clostridium botulinum E ATCC 9564 _ç_. botulinum B 

ATCC 7949 e C. bifermentans estabeleceram que a resistên-

eia termica dos esporos testados era mãxima no intervalo de 

atividade de ãgua de 0,2 a 0,4, sendo que para�- megaterium 

a resistência mãxima no intervalo citado era 10.000 

maior que a resistência para aw=l ,O. Neste experimento 

vezes 

foram 

utilizados esporos liofilizados condicionados na presen-

ça de soluções controladoras de atividades de agua. 

PFEIL � alii (1967) empregaram esporos de 

Bacillus subtilis 5230 e Clostridium sporogenes PA 36 79-45 

para estudar o efeito de gases (ar, He, N, O e C02) sobre 

a inativação termica por calor seco. Os esporos eram inocu

lados em cadinhos de estanho (11 x 8 mm) e apos secagem a 

vacuo a 25° c por 25 h, dez unidades eram fixadas em latas 

especiais (Latas TDT 64 x 8 mm) em atmosfera dos gases em 

estudo. O tratamento termico foi feito em autoclave a 121,1°c, 

143,3° c, 148,9ºC, 154,5° c e 160° c. A resistência de B. sub

tilis 2530 foi maior a temperaturas abaixo de 143,3° c em to-

dos os gases, entre l43,3ºC e 148,9° c as resistências se 

equivalem passando _ç_. sporogenes PA 3679-45 a mais resisten

te acima de 148,9° c, em função de seu valor 11 Z 11 maior. Os 

valores 11D 11 são maiores em He e N para ambos os microrgani� 
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mos, nao influenciando o peso molecular na distribuição ene� 

getica, nem mostrando o oxigênio, especial efeito inativa

dor como anteriormente era suspeito. 

HOFFMANN et alii (1968) pesquisaram a resis

tência de esporos de Bacillus subtilis var. niger condicio

nados antes do tratamento a 25° c por 48 horas em ambientes 

com 11%, 33% e 85% de umidade relativa. O equipamento utili 

zado foi placa de aquecimento, com os esporos pipetados em 

liminas de aço de 13 x 13 x 0,3 mm. A disposição do equipa

mento utilizado caracterizou um sistema aberto, o que nas 

temperaturas de tratamento (125° c, 135°C e 164° c) correspon 

dia a uma aw 0,03. Nas condições experimentais nao houve 

influência da atividade de agua sobre a resistência durante 

o tratamento, contudo a aw do condicionamento teve influên-

eia marcante, apresentando os esporos mais umidos, 

resistência térmica. 

maior 

ANGELOTTI et alii (1968) publicaram um tra

balho, considerado classico no campo, com vistas ao estudo 

de problemas de descontaminação de veículos espaciais. As 

amostras foram tratadas em tubos TDT imersos em banho de si 

licone com temperatura de 1os º c a 160° c. Em esporos equili

brados a diversas atividades de agua, a maior resistência 

tirmica detectada a 1350Cfoi a d� esporos equilibrados entre 

aw = 0,2 e aw = 0,4. Os esporos estudados eram de Bacillus 

subtilis var. niger. 
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Para estudar o efeito da temperatura e da 

velocidade de gases sobre a resistência termica de esporos 

de B. subti1is 5230 FOX e PFLUG (1968) construiram um equi

pamento constituido de um bloco de alumínio provido de bar-

ras do mesmo metal deslizando como gavetas para o interior 

do bloco, e suportando cadinhos de estanho (11 mm de diâme-

tro x 8 mm de altura ) que recebia a suspensao de esporos 

1 i o f i 1 i z a d os . Ar ou n i t r o g ê n i o escoando sobre as amos t r as 

tinham suas velocidades variadas em função da vazao dada em 

pe3/min, não havendo controle da umidade dos gases. 

Os autores encontraram dificuldades em recup� 

rar os esporos apos o tratamento, devido ã fixação dos mes

mos ao fundo dos cadinhos, determinando tambem uma diminui

çao da resistência com o aumento da vazão dos gases. Uma di

f e r e n ç a d e r e s i s t•ê n c i a d e v i d o ã p r o p r i e d a d e d o s g a s e s n a o 
. 

o foi claramente estabelecida. A 140 C detectaram uma fra-

çao de cerca de 1% da população; que apresentou resistência 

maior que o restante, sendo esta fração a considerada 

os calculas de 11 0 11 • 

para 

BRUCH e SMITH (1968) trabalhando com esporos 

de Bacillus subtilis var. niger inoculados sobre pedaços de 

filme de Kapton e Teflon, verificaram que ocorriam divergên

cias nos valores 11 Z 11 e 11 0 11 • Os autores calcularam "Z" igual

29,lºC para Kapton e 11 Z 11 igual 139° c para esporos sob·re Te

flon. Essa divergência estaria relacionada com a atividade 

de ãgua reinante no ambiente em que o esporo se encontrava. 
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No caso do filme de Kapton; este é permeãvel ao vapor d'ãgua 

formado durante o processo, enquanto que no caso de Teflon 

este por ser impermeãvel permitia o aquecimento dos esporos 

em um ambiente de aw intermediãria, dando assim alta resis -

tência. 

KING� alii (1969) estudaram a resistência 

térmica de Byssochlamys fulva utilizando o método descrito 

pela National Canners Association. A resistência térmica era 

determinada em suco de uva reconstituído e suco de uva con -

centrado. Os valores de 11 Z 11 encontrados foram 6, 1° c para o 

experimento em suco reconstituído e 6,7° C para o experimento 

em s u c o c o n centra d o . Par a os d i ferentes ''s t r a i n s" o b t i d os d e 

c o l e ç ão d e c u l t u r a s , o s v a l ore s d e II D II e n c o n t r a d os a 8 7 , 8 ° C 

v ar i ava m d e 4 , 8 mi n a 8 , 5 mi n , enquanto que par a o 11s t r a i n 11 

original do suco, o valor de 11 D 11 encontrado foi de 11,3 mi

nutos. 

DRUMOND e PFLUG (1970) trabalhando com 

ros de Bacillus subtilis conservados vãrios meses em 

95%, sendo depois lavados e em seguida congelados a 

espo

etanol 

- lOº C, 

descongelando-os no momento de uso, verificaram uma variação 

de resistência em amostras do mesmo lote, quando tratados em 

dias diferentes. As amostras eram incubadas em chapas de 

aço inox de 25,4 x 50,8 mm e posteriormente equilibrados a 

2% e 89% de umidade relativa por 12 horas. A atividade de 

agua era de 0,011 e 0,0034. 
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ALDERTON e SNELL (1970) estudaram a resistên-

eia têrmica de esporos de Bacillus stearothermophilus 

1518 em ambientes com atividades de ãgua intermediaria 

NCA 

(aw < 1,0), utilizando tubos apropriados (TDT tubos) e aqueci 

mento em banho de Õleo. As atividades de agua nas temperatu

ras pesquisadas eram obtidas por deposição de agua nas pare

des dos tubos, em quantidades tais que, apõs evacuação e se

lamento dos mesmos, as atividades de agua desejadas eram ob

tidas. 

Os experimentos foram conduzidos às temperat� 

ras de 125ºC, 130° c, 135°C, 140 °C, 145° c, 150° c, 154° C e 

160°C, sendo a atividade de agua 0,28. 

Os autores determinaram que em aw =l,O e aw = 

= 0,0, o valor 11 Z 11 do microrganismo e apenas função da temp� 
-

ratura, mas quando a atividade da agua passa a ser função da 

temperatura, a dependência de 11 Z 11 ê muito mais complexa.

A justificativa para trabalhar com aw = 0,28, 

era de que em experimentos preliminares os esporos apresenta

ram maior resistência a essa atividade de agua. 

PITT e CHRISTIAN (1970) desenvolveram uma 

têcnica, para estudo de resistência têrmica de esporos de 

fungos. Os esporos eram aquecidos e subsequentemente incubª 

dos no mesmo meio. As temperaturas de aquecimento eram: 50, 

60, 70, 75 e 80° c. Dos esporos testados, os que apresenta -

ram maior resistência térmica foram: ascosporos de Asper-
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A curva de redução decimal oara A. chevalieri 

anresentava um valor "Z 11 de 23 ° F e um F180 de 2,2 min.

A atividade de ãaua reinante no ambiente em 

que era incubado aoõs tratamento foi de 0,98. 

BOND et alii (1971) estudaram a resistência 

térmica de esporos de Bacillus sp ATCC 27380, coletados de 

amostra de solo de Cabo Kennedy, e verificaram serem esses 

esooros extremamente resistentes ao calor seco, sendo o

valor 0125 = 139 h. O solo contendo esooros era suspenso em 

solução de ãlcool etílico a 95% e em seguida, porçoes de 0,1 

ml de suspensão era aplicada em tiras de aço (0,5 pol x 0,5 

pol) para posterior tratamento. 

BRANNEN e GARST (1972) usaram esnoros de Ba 

cillus subtilis var. �iger para estudar a noisibilidade de 

equacionar um modelo cinético incorporando a�umidade relati 

va como um dos parSmetros. Tal modelo ooderia ser Gtil na 

estimativa da esterilização de esnaçonaves em ciclos de 115°c 

e 125° c, partindo de dados obtidos a 105° c. Foi usada estufa

a 105° c com ar circulante totalmente renovado a cada 1 ,O min, 

com atividade de ã�ua variando entre 0,000033 e 0,00167. A 

precisão da atividade de ãgua foi obtida nela saturação do 

ar, com posterior condensação ao ponto de orvalho em tempera 

turas tais aue apõs o aquecimento a 1os º c, os valores deseja 
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dos eram obtidos. 

Os esooros estocados em etanol 95% foram ino 

culados em discos de alumínio em 31 ,7 mm de diâmetro x 

x 0,047 mm de esoessura e recobertos oor outro disco, sendo 

as menores resistências detectadas no 

aw = 0,0002-0,0008. 

intervalo 

MICHENER e KING (1974) estudaram a 

de 

resistên 

eia t�rmica de ascosooros de Byssochlamys fulva NRRL 3495 

em suco de uva a temperaturas abaixo de 100° c e encontraram

um valor oara 11 D 11 de 14 min. 

PRADO FILHO e KIEFER (1974) publicaram um es 

quema de construção de um equipamento oara o tratamento ter 

mico de esporos de bactêrias em corrente de oases a pressao 

atmosfêrtca, cuja atividade de ãgua oodia ser 

controlada em temperaturas entre 100
°

c e 200
°
c.

oarcialmente 

-REYNOLDS et alii (1974) publicaram os resulta

dos de pesquisas de inativação, por calor seco, de esporos 

isolados do solo de dependências oara montaqem de veículos -

espacia,is, no Centro Esoacial de Cabo Kennedy. O equir>amento 

usado foi estufa com volume de 0,016 m
3 

com recirculação de

ar que a 25° c tinha UR = 30%. As temperaturas empregadas fo

ram 105° c, 110° c, 115° c, 120 °
c e 12s º c com e sem tratamento

dos esporos por radiação; tratamento este feito com 

â detecção de açao sinêrgica. 

vistas 
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A 125°C foi detectada uma fração da pooulação 

com D =  29 horas, sendo esse valor maior que aquele conside 

rado para B. subtilis var. ni9er, tomado como padrão de re 

sistência ao calor seco. 

Em todas as temperaturas detectaram uma fra 

çao mais resistente, a qual representava cerca de 1% do total. 

EMBORG (1974) estudou a ação conjunta de radi� 

çao e calor seco na inativação de microrganismos, Esporos de 
li 

Bacillus subtil is,�- g1obigu ATCC 9372 e�- �phaericu� eram 

inoculados em folhas de polietileno, equilibrado por cerca 

de 12 horas e UR = 30%, então tratados simultaneamente oor 

radiacão ( 25 a 70 Krad/h) e calor seco a 100° c. No sistema 

de tratamento, não havia movimentação de gãs, nem controle 

de atividade de ã9ua. Nas condiçoes testadas B. 

mostrou-se mais resistente. 

sphaeri'cus 

PRADO FILHO (1975a) publicou estudo sobre os 

parimetr�s termodinâmicos envolvidos na inativação térmica 

de esporos de Bacillus sobtilis var. niqer ATCC 9372 por ca 

lor seco em corrente de ar e co
2

• O autor verificou que a

energia livre de ativação (�F*) oara a destruição térmica de 

esooros de bactêrias em atmosfejas pasosas de baixa ativida 

de de ãgua, ê praticamente indeoendente da temperatura, da 

umidade dos esnoros e da comnosição da atmosfera de tratamen 

to. Os valores baixos de entronia de ativação (�S*) indica 

vam que a inativação se dava pelo rompimento de pouc�s lig� 
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çoes imnortantes nara a atividade biolÕoica, mas sem influên 

eia marcante na forma�ão das molêculas envolvidas. 

MOLIN e OSTLUND (1975) montaram um equioame� 

to exnerimental nara estudar o emprego de radiação infraver 

melho na esterilização nor calor seco. O microrganismo empr� 

gado foi Bacillus subtilis ATCC 6333, inoculado em lamínulas 

de microscoriia, as quais eram equilibradas de 3 a 10 dias a 

21° c e 79% de umidade relativa. A atividade de ãaua no siste 

ma variou de 0,001 a 0,005. Nos valores baixos de atividade 

de ãgua reinante, a resistencia era função aoenas da tempera 

tura, porem, em todas as temoeraturas foi detectada uma fra 

ção da nopulação com resistência maior. Os autores atribuí 

ram esta diferença na resistência ã diferença fisiolõgica 

dos esporos no momento da coleta. 

BOND e FAVER0 (1975) estudando a resistência 

têrmica de Bacfllus, isolados do solo do Centro Espacial de 

Cabo Kennedy, verificaram que esporos aquecidos a temperatu 

ras superiores a 125 ° c apresentavam "ombro" 

de ativaçio e destruição têrmica simultineos. 

ca racterís ti co 

A resistência térmica a 130° c (aw < 0,01) foi 

caracterizada oor um valor D extremamente alto (D = 54 h ) . 

Nas condiçoes ex�erimentadas a resistência foi uma função 

apenas da temperatura, tendo sido possível o cálculo de um 

z = 15
°

c.



1 6 

PRADO FILHO (1975b)publicou resultados de 

pesquisas sobre a inativação térmica de esporos de Bacillus 

subtilis var. niger ATCC 9372 em corrente de ar e de co2. O

equipamento empregado, trabalhava em sistema aberto, com 

aquecimento e resfriamento instantâneo da amostra. 

Os esporos inoculados em lâminas de alumTnio 

(55 x 10 x 0,04 mm) foram equilibrados antes do tratamento 

em atmosfera com atividade de ãgua 1 ,O; 0,6; 0,3 e 0,0. Nas 

temperaturas testadas (120° c, l3o0 c, 140° c e 150° c) a ativi

dade de a�ua do ambiente de tratamento foi sempre menor . que 

0,016. 

Embora havendo resistência diferente em ar 

e co2, em cada gãs ela foi função apenas da temperatura e do

teor de umidade.dos esporos, sendo que� teor de umidade dos 

esporos foi de 37,2%, 13,8% e 5,0%. 

VON SCHELHORN e HEISS (1975) estudaram a in-

fluência da umidade relativa sDbre a resistência termica de 

esporos de fungos. Trabalharam com esporos de Aspergillus 

niger, Humícola fuscoatra e Byssochlamys fulva, sendo que 

foi usado H2so4 e P2o
5 

para manter as diferentes atividades

de ãgua no ambiente em que os esporos se encontravam. O me

todo utilizado para determinar o valor D, constituía de um 

tubo menor contendo os esporos, e este tubo por sua vez era 

colocado, dentro de um tubo maior, no qual havia a substân

cia que daria a atividade de ãgua reinante no meio ambiente. 

O tubo maior era selado. Apõs vãrias semanas, o equilíbrio 
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era atingido, e o conjunto era submetido ao tratamento termico em 

banho aquecido nas temperaturas de tratamento desejadas. O va

lor 1

1 D11 encontrado para Byssochlamys fulva foi de 25 min a 

0% de umidade relativa e temperatura de 120° c. 

PULEO � alii (1975) trabalhando com esporos 

coletados em ambiente de montagem de naves espaciais, testa

ram a resistência térmica dos mesmos a 113° c e 1250C, em es

tufa de ar forçado, sem controle de atividade de ãgua ambien 

tal. Constataram a existência de uma fração da população com 

D113 = 14 h e D125 = 6,3h. 

HAN (1977} estudou a resistência térmica de 

Bacillus subtilis var. niger ATCC 9372, B. stearotermophilus 

1518, Clostridium sporogenes ATCC 19404 ao calor seco (120ºC 

aw < 0,012) e ao vapor superaquecido (120° c, aw = 0,51), com 

� sem tratamento previa com ãcido paracetico ou ãgua oxigena 

·da. Os esporos foram previamente condicionados por 48 h em 

_ambiente de atividade de ãgua 1,0; 0,76; 0,33 e 0,0. O equi

pamento utilizado foi descrito por PRADO FILHO e KIEFER 

(1974) com entrada adicional de vapor fluente. Em ar com ati 

vidade de agua baixa (120° c, aw < 0,012) esporos de�- subti 

. lis var. niger ATCC 9372 apresentaram maior resistência que 

esporos de B. stearothermophilus 1518. Em vapor superaqueci

do (120° c, aw = 0,51) a situação inverteu-se, porem a dife

rença foi muito menor. Em ambas as condições f. sporoge-

nes ATCC 19404 apresentou a menor resistência, cerca de 
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dez vezes menor que a resistência de B. subtilis var. niger 

ATCC 9372. 

FISHER e PFLUG (1977) trabalhando com 

ros de Bacillus subtilis var.niger pesquisaram o 

espo

efeito 

sinergetico de tratamento térmico umido e seco conjugados 

com radiação. As doses de radiação foram de 5, 10 e 20 krad/h 

e as temperaturas em experimentos prévios variavam entre 760C 

e 125°C em atividade de ãgua variando de 0,25 a 0,82 nos tra 

tamentos por calor seco. Os esporos eram inoculados em pla

quetas de aço de 12,7 x 12,7 mm e equilibrados a aw = 0,5 por 

24 horas. Esporos irradiados a 110° c apresentavam maior va-

lor 1

1 D 11 na região de atividade de ãgua 0,3 a 0,4; o mesmo 

acontecendo para esporos que apenas receberam tratamento ter 

mico a 90°C, 10 5
°C, llOºC e 125°C. Os autores estabeleceram 

um coeficiente de sinergismo SI, o qual demonstrou que maio

res efeitos sinergicos são obtidos com o binômio calor seco

radiação (SI = 2,5)do que com o binômio calor umido-radiação 

(SI = 1,5). 

Também PEELER et alii (1977) utilizaram espo

ros de Bacillus subtilis var. niger para estudar a resistên

cia ao calor seco em sistema fechado, com vista ã descontami 

nação de espaçonaves. Os esporos foram inoculados em 

nhos de aço inoxidãvel, os quais foram fechados em 

cadi

latas 

de 57,2 x 73 mm (120 cadinhos por lata, que recebiam P2o
5 

ou

agua em quantidade necessãria para obter-se vãrias ativida-
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des de ãgua no ambiente, nas temperaturas desejadas. Em expg 

rimentos preliminares a 113° c e 125° c a aw variou de 0,0 a 

1 ,O e nos experimentos definitivos a 85° c, 90° c e 95° c, 

100° c, 105° c e 120° c, aw < 0,01 e aw = 1,00. o aquecimento 

foi feito em banho de silicone, havendo necessidade de corre 

çao do tempo de aquecimento e resfriamento das latas. 

MOLIN (1977 a) fez um estudo comparativo da 

resistência termica de esporos do gênero Bacillus ao calor 

seco, empregando equipamento de radiação infra-vermelho (MO

LIN e OSTLUNO, 1975). Os microrganismos estudados foram:�

cillus cereus NCTB 9372, �- coagulans NCTB 9365 ; �- megate

rium NCTB 9376, �- polimyxa NCTB 8158, �- pumilus NCTB 10337, 

�- stearothermophilus ATCC 7953, �- stearothermophilus NCTB 

10339, B. subtilis NCTB 8054 e B. subtilis var. niger ATCC 

9372. Os esporos condicionados a 20-24 °C e aw = 0,33 por 

3-10 dias, foram tratados em temperaturas variando de 90°ca rnoºc. 

Neste intervalo de temperatura, esporos de�- subtilis var. 

niger ATCC 9372, tiveram um valor 1
1 0 11 maior que para outros 

microrganismos. O autor verificou ainda que os valores de 

11 Z 11 dependiam da capacidade de retenção de ãgua pelo esporo.

Em outro trabalho, o mesmo autor (MOLIN, 1977b) 

usando o mesmo equipamento e esporos de Bacillus subtilis vaG 

niger e Bacillus stearothermophilus, estudou a variação do vª 

lor11Z 1
1 em calor seco; em intervalos grandes de temperaturas. Para 

B. subtilis var. niger o grãfico de 1

1 0 11 versus temperatura e 
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linear em intervalos de 37° c a 190° c, contanto que a umidade 

seja mantida a niveis baixos e o valor Z = 23° c e constante. 

Para�- stearothermophilus o grãfico e função linear entre 150C\::e 

1so º c com Z = 29° c, mas desvia-se da linearidade a temperatu 

ras mais baixas, com decrêscimo de valor Z. Se os esporos 

fossem previamente secos, Z, na faixa linear (150° c - 1soº c), 

baixava para 23° c. 

QUAST � alii (1977) utilizaram um equipame� 

to asseptico marca DOLE para estudar a resistência têrmica 

de esporos de Bacillus stearothermophilus 1518 ao vapor su

peraquecido. Nas temperaturas estudadas (152° c, 155,6°C, 159°C) 

a atividade de ãgua teria variado entre 0,15 e 0,20. Com ba

se nos valores de 1
1 D 11 obtidos nas temperaturas estudadas os 

autores calcularam um valor Z = 17° c e por extrapolação con

cluiram que 6,3 min a 170° c ê suficiente para causar uma re

dução, de 10 potências de 10 na população de B. stearother

mophilus, sendo a recomendação, portanto, segura com respei-

to ao Clostridium botulinum , considerado 10 vezes menos re-

sistente que o microrganismo pesquisado. 

RANK e PFLUG (1977) estudaram a resistência 

têrmica de esporos de Bacillus subtilis var. niger, inocul� 

dos sobre superficie de metal e sobre batata, aquecidos em 

forno com ar a 175 ° c. Os autores verificaram que os esporos 

de Bacillus subtilis var. niger são mais resistentes ao ca

lor seco, quando inoculados sobre a superficie de batata, do 
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que sobre superficie de metal. Apõs o inõculo sobre a super

fície da batata-e do metal, ambos eram equi 1 i brados a 22° c com 50%

de umidade relativa por 18 e 24 horas; para depois sofrerem 

o tratamento. O valor 0150 encontrado para�- subtilis var.

niger em superfici� de metal era de 0,92 min, enquanto que 

para superficie de batata era de 5,6 min. Os autores justifi 

caram que no caso do metal, o ambiente que cerca os esporos 

estã em equilibrio com a atmosfera reinante, no ar do for-

no, enquanto que no caso da batata, este ambiente que os 

cerca esta com uma umidade mais baixa que a atmosfera reinan 

te no ar, pois a ãgua difunde continuamente da batata para o 

ar do forno. 

PULEO et alii (1978) estudaram a resistência 

termica de espécies do gênero Bacillus isolados em areas de 

montagem de espaçonaves, com vistas a diminuição da duração 

dos ciclos de descontaminação. O equipamento usado foi estu

fa com nitrogênio fluindo a 3 1/min, com umidade 1,2 mg H20/l

e as temperaturas foram 105 ° c, o 111,7 e, 13oº c e 135° c.

As especies isoladas estudadas foram�- brevis, �- lentus, 

B. subtilis, �- coagulans, �- sphaericus, �- feimus, �- �

milus, B. macerans e�- polimyxa. Os autores concluiram que 

a maioria das espécies do gênero Bacillus isolados de espaçQ 

naves, tem resistência menor ou no mãximo igual a B. subti-

lis var. niger. 

KING.!:! alii (1979) estudaram a resistência 

termica de Byssochlamys fulva nas temperaturas de 80; 85,2; 
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87,8; e 90° c. Os autores verificaram que em temperaturas bai 

xas, um "ombro" precedia o per1odo de inativação dos esporos. 

A medida que a temperatura aumentava, o 11 ombro 11 diminuia, e 

a curva de morte térmica aproximava-se de uma reta. O metodo 

utilizado para calcular a taxa de morte para B. fulva foi o 

mesmo utilizado por ALDERTON e SNELL (1970). 

B AYNE e MICHENER (1979) trabalhando com espo

ros de Byssochlamys fulva, verificaram que para alguns 11strains" 

ocorria uma maior resistência térmica em pH 5,0, quando em 

um meio definido. Para cãlculo de taxa de morte, os autores 

usaram o metodo descrito por ALDERTON e SNELL (1970) e veri

ficaram também que a taxa de morte não seguia uma ordem log� 

r1tmica. 

A resistência têrmica de .,esporos de Clostri

dium botulinum G 2A  foi estudada por ALDERTON � alii (1980}. 

Os esporos liofilizidos foram submetidos a temperaturas de 

125° c a 160° c em ambientes com atividades de ãgua varjando 

de 0,0 a 0,9. Os metodos de trabalho são os mesmos descritos 

em trabalhos anteriores (ALDERTON e SNELL, 1970). Os autores 

encontraram em aw = 0,1 um- valor "D" maior que em aw=O,O e es-

tabeleceram, que com a diminuição da umidade ambiental, a re 

sistência do microrganismo cresce, apresentando a 130° c e 

aw = 0,4 um O =  24,4 min. 

REYES et alii (1981) pesquisaram a resistên-

cia termica de Bacillus sp ck4-6, B. cereus, �. stearothermo 

phílus NCA 1518, B. megatium HTCC 6458, B. subtilis var. ni-
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�' usando equipamento e manuseio de amostras propostos por 

PEELER et alii (1977). 

A atividade de ãgua no ambiente durante o tra 

tamento variou de 0,001 a 1 ,00 e a temperatura variou de 

100° c a 125° c. Pa�a o�- subtil is var. niger ATCC 9372 veri

ficou-se um F = 19,4ha aw = 0,07 e para Bacillus sp ck4-6 um 

F = 99,4h a aw - 0,01 - 0,07. Os autores constataram resistên 

cias diferentes em esporos de B. subtilis var. niger ATCC 

9372 equilibrados ã mesma atividade de ãgua (1,0) com e sem 

contato direto com tampão fosfato. 

PRADO FILHO (1982) estudou a resistência ter

mica de esporos de Bacillus subtil is var. niger ATCC 9372 sendo 

que as temperaturas empregadas no tratamento foram: 100° c, 

llOº c, 120° c, 130° c, 140° c, 150° c e 160°C. O metodo utiliza

do consistia de inõculo em lâminas de alumínio (10 x 15 x 

x 0,02 mm1 fixadas em suportes. As amostras eram equilibra

das antes_do tratamento a temperaturas de 30° c e umidade relª 

tiva de 75% por 8 semanas. O meio de aquecimento utilizado 

foi vapor superaquecido, e a atividade de ãgua variou de 

0,153 a 0,951. O autor verificou que a maior resistência ter 

mica ocorria quando a temperatura era de 130°C e aw = 0,355, 

tendo encontrado um D =  123,7 minutos para esporos inoculados 

diretamente de suspensão aquosa e D =  149,8 minutos para esp9 

ros condicionados por 8 semanas a 30°C e aw = 0,75. Tambem 

çoncluiu que a resistência térmica não e a mesma para toda a 
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popu1ação verificando sempre existir uma fração mais resis

tente. 

OXBORROW et alii (1983) pesquisaram o efei-

to da temperatura e umidade relativa na esterilização por 

õxido de etileno. O microrganismo utilizado foi Bacillus �Q 

tilis var. niger, e o inõculo era feito em tiras de papel 

e colocado em estufa, com admissão do gãs esterilizante. Os 

autores variaram a umidade relativa de 10 a 70%, com incre

mento de 10%, e a temperatura de 30 a 70° c, com incremento 

de 10° c. Eles verificaram que para temperatura acima de 50° c 

e umidade relativa variando entre 30 e 70%, havia pouca in-

fluência, sobre o valor D. Testes verificados com umidade 

relativa baixa (10 a 30%), mostravam um valor de 11 D 11 alto. 

Determinaram 

?o º c e 60% UR. 

D =  15,0 min a 30° c e 60% UR e D =  1,1 min a 
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3. MATERIAL E MtTODOS

Neste item serã descrita a montagem do equip� 

menta de tratamento térmico, assim como apresentado os cale� 

los relativos a esse equipamento, e os métodos microbiolõgl 

cos empregados. 

3. l. Material

3.1.1. Equipamento para tratamento térmico de 

esporos 

O equipamento consta basicamente de um fil 

tro de ar, o qual permite regulagem de velocidade; de um 

saturador, de um banho termostatizado com recirculação da 

solução através de uma bomba; um umidificador; uma secçao tu 

bular de ajustagem da temperatura do ar, portanto, da ativi 

dade de ãgua do mesmo, e de uma câmara de tratamento de esp� 

ro. 



26 

A secçao tubular e a câmara de tratamento fo

ram protegidas por resistências externas de aquecimento, as 

quais geravam calor quando acionadas, funcionando assim como 

uma 11 blindagem termica", evitando a necessidade de um isola

mento mais pesado. A ausência dessa "blindagem termica 11 pod� 

ria fazer com que houvesse perda de calor atraves da secçao 

tubular e da câmara de tratamento, e tambem evitar que em 

temperaturas altas, o tempo necessãrio para que o equipamen

to atingisse a temperatura necessãria fosse demasiadamente 

longo. 

Para o controle das voltagens das 11 blindagens 

termicas 11
, foram usados reguladores marca KELDIAN. Para aqu� 

cimento do ar na secçao tubular, foram usados reguladores 

da marca VARIVOLT. A Figura l mostra um esquema simplificado 

do conjunto, cujos componentes são descritos a seguir. 

3.1. l. l. Filtro de ar 

O filtro utilizado foi o de marca DEVILBISS, 

com capacidade para 50 pes/min, tendo uma pressão de linha 

de 250 lb/pol2 e pressão mãxima regulada de 135 lb/pol2. Es

se filtro tinha a finalidade de controlar a velocidade, e 

permitir que o ar que passa pelo menos seja livre de impure

zas, tais como,goticulas de Õleo, gotículas de ãgua, etc. 

Durante o experimento, o filtro trabalhou com uma pressao 

de 40 1b/pol2 , sendo que a velocidade de ar foi regulada de
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tal maneira que na camara de tratamento t1nhamos uma veloci

dade de 3,1 a 3,5 m/s. 

3.1.1.2. Saturador 

Foi constru1do de tubo de PVC, de 4 pol(lOl,6 

mm) de diâmetro, tendo 400 mm de altura.

O saturador possu1a 3/4 de seu volume preen-

chido com aneis de Raschig de 25 mm, destinados a melhorar 

a superf1cie de troca entre a fase l1quida é gãs (YOSHIDA e 

TANAKA, 1951; MULTON et alii, 1971). O ar penetra atravês da 

base do saturador, sendo essa admissão feita através de uma 

vãlvula; passando em seguida por uma placa de PVC perfurada, 

a qual toma toda ãrea da secção circular, que sustenta os 

aneis de Raschig. O saturador possu1a uma solução de NaCl, 

a qual fornecia uma atividade de agua de 0,75 e que era colo 

cada ate um n,vel que encobrisse os aneis de Raschig. 

Foi necessãrio colocar um outro tubo do mesmo 

diâmetro e altura acoplado ao saturador por meio de luva, pª 

ra evitar que o ar carregasse consigo goticulas da solução. 

A sa,da do ar do saturador era feita por um tubo de PVC de 

1/2 polegada (12,7 mm) de diâmetro, colocado no centro da tam 

pa superior do saturador. 

A Figura 2 mostra o esquema do saturador, sen 

do que o mesmo pode ser visto na Foto 1. 
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3.1.1.3. Umidificador 

O umidificador foi construido tambem em tubo de 

PVC de 4 polegadas (101 ,16 mm) de diâmetro, possuindo 400 mm 

de altura .. Ele possuia em seu interior esferas de vidro, as 

quais tinham por objetivo permitir um maior contato entre as 

fases liquida e gasosa.FOUST et alii (1975). Assim, como no sa

turador, 3/4 do volume era ocupado por essas esferas, cujo 

diâmetro era de aproximadamente 17 mm . A entrada do ar no umi 

ficador era feita lateralmente, a 100 mm da base, enquanto 

que a saida era atraves de uma luva de redução de 4 polegadas 

(101, 16 mm) para 3 polegadas (76,2 mm) de diâmetro ajustada 

ao topo do umidificador. Na base inferior do umidificador, 

era retirada a solução saturada de NaCl, passando em seguida 

pelo banho termostatizado a 30° c, sendo então bombeada de vol 

ta para o topo do umidificador. A solução era admitida ao umi 

dificador por meio de um tubo perfurado de cobre de 10 mm de 

diâmetro, situado a 100 mm abaixo da redução, o qual aspergia 

a mesma na corrente de ar que fluia no umidificador. 

Um tubo de 3 polegadas (76,2 mm) de diâmetro e 

400 mm de altura era conectado ao umidificador atraves da lu-

va de redução, e fazia a conexão do mesmo ã secção tubular 

de ajustagem da temperatura. Esse tubo possuía em seu inte-

rior meias circunferências de PVC, separadas uma da outra 

por uma distância de 50 mm e colocadas opostas uma a outra 

formando .uma chicana. O espaço entre as meias circunferências 
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era preenchido por lã de vidro, para evitar que o ar carre

gasse solução de NaCl. As meias circunferências eram pre

sas por uma barra de ferro, totalmente preenchida de rosca. 

Esse tubo era acoplado ao cotovelo da secção tubular de aju� 

tagem de temperatura por meio de uma flange fundida em la

tão. 

As Figuras 3 e 4 mostram o esquema do umidifi-

cador e do tubo contendo as chicanas. Sendo que 

podem ser vistos nas Fotos 2 e 3. 

3. 1. 1.3. 1. Banho termostatizado

os mesmos 

O banho termostatizado usado era o de marca 

LAUDA modelo WB-20, controlado por relês eletrônicos marca 

LAUDA modelos R 2U e R 20/2 e termômetro de resistência de 

platina de lDO ohm a o 0c, como sensor. 

3. l. 1.4. Secção de aquecimento

-

A secçao de aquecimento utilizada no experime� 

to, que compreende a secção tubula r, as resistências inte r

nas de aquecimento, bem como, o cotovelo que une o umificador 

ã secção de aquecimento, foi descrita por PRADO FILHO (1982) 

sendo que os componentes da mesma podem ser vistos nas Fotos 

4, 5 e 6. A Foto 7 mostra os supo rtes e a disposição das 

resistências de aquecimento nos mesmos. 
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., Semi-circunferência 
de PVC 

Figura 4 - Filtro com chicana (sem escala) 
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3.1. 1.5. Câmara de tratamento de conídiosporos 

-

A camara utilizada, foi aquela que PRADO FILHO 

(1982) usou em seu experimento para determinar a resistência 

termica de B. subtilis var. niger ATCC 9372. 

As Fotos 8 e 9 mostram a disposição da camara 

de tratamento, bem como, a conecção afunilada que faz a união 

secção tubular de aquecimento - câmara de tratamento. 

A Figura 5 mostra o esquema do suporte no 

qual a amostra a ser tratada era depositada. 

3.1. 1.6. Sistema de medição de temperatura 

A medição das temperaturas nos pontos de inte

resse foi feita por termoelementos constitu1do de fios ni

quel - cromo - niquel - (Ni-Cr-Ni) marca DEGUSSA de 0,2 mm de 

diâmetro, soldado por fusão em chama de oxigênio - acetileno, 

tendo gelo fundente acondicionado em frasco de DEWARD como 

temperatura de referência. 

Os termoelementos foram aferidos contra termô

metro padrão ASTM com correção termica da coluna de mercúrio 

emergente, construindo-se grãficos dos valores mV versus tem 

peratura em 0 c, para o intervalo de 10° c - 175° c. 



---�-
1 5 

- - - _/_ 

Figura 5 - Suporte da lâmina portadora de esporos(medidos em mm) 
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A aferição foi feita em banho de Õleo mineral, 

utilizando-se um termostato marca LAUDA modelo WB-20, contro

lado por relês eletrônicos marca LAUDA R 2U e R 20/2 e termô

metro de resistência de platina de 100 ohm a o º, como sensor. 

Os registros grãficos das temperaturas expressas em mV foram 

feitos por registrador da PHILIPS modelo PM 8235 de doze ca

nais. 

Durante os experimentos as temperaturas de tra-

tamento foram medidas por termoelementos posicionados 

de 5 mm a frente da amostra, sem tocar as paredes da 

A Foto 10 mostra a montagem do equipamento para a 

dos termoelementos. 

cerca 

camara. 

aferição 

3.1. 1.7. Sistema de controle de temperatura 

Os ajustes de temperatura nas 11 blindagens ter-

micas" da secçao de aquecimento e da cimara de tratamento 

eram feitos utilizando-se reostato de marca KELDIAM. 

Os ajustes de diversas temperaturas de ar na 

secçao de aquecimento durante os tratamentos eram feitos por 

dois sistemas distintos. Um constituido pela resistência in

terna de 750 W de potência controlado por reostato VARIVOLT 

e o outro constituido por outra resistência interna de 500 W 

controlado por outro reostato marca VARIVOLT. 
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Foto 3 - Filtro com chicanas 

Foto 4 - Vista geral do aparelho montado 



Foto 5 - Secção de aquecimento sem blingagem termica, 
conecção afunilada e cotovelo de união secção 
de aquecimento - Filtro do umidificador. 
Fonte: PRADO FILHO (1982). 

Foto 6 - Secção de aquecimento com blindagem termica. 
Fonte: PRADO FILHO (1982). 

38 
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Foto 7 - Resistências internas de aquecimento do ar. 
Fonte: PRADO FILHO (1982). 

Foto 8 - Câmara de tratamento montada. 
Fonte: PRADO FILHO (1982) 



Foto 9 - Câmara de tratamento (aberta, sem chapa de blin 
dagem termica frontal). 
Fonte: PRADO FILHO (1982). 

Foto 10 - Montagem do equipamento para aferição dos termo
elementos. 

40 
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3. 1.2. Microrganis�o estudado

O microrganismo estudado e que serviu para 

teste de equipamento montado foi o Aspergillus parasiticus 

403 da coleção do Instituto de Tecnologia de Alimenros, cedi 

do pela Doutora Mirtha Nelly Uboldi Eiroa. Esta cepa de fun 

go esporulado é produtora de aflatoxina B1 e G1, sendo que

inexistem trabalhos, que se referem ã sua resistência térmi 

ca. 

3.1.3. Meio de cultura empregado 

Para a produção e contagem de conidiosporos 

viãveis apos tratamento térmico foi usado o meio CZAPECK, ci 

tado por THOM e RAPER (1945), sendo que o método utilizado 

foi o de Diluição e Plaqueamento. No caso da lâmina testemu 

nha era feita contagem através de diluição e plaqueamento e 

através de lâmina de Neubauer. 

3.2. Métodos 

3.2.l. Cãlculos 

Para confirmação do funcionamento do equip� 

menta montado no sistema de aquecimento e resfriamentos ins 

tantâneos das amostras, foram feitos cãlculos descritos a 

seguir. 

Para calcular-se a velocidade de aqueci me!!_ 

to de um corpo mergulhado em um fluido, deve-se conhecer va 

rios dados bãsicos. No caso presente, o primeiro dado necessf 

rio foi a velocidade do ar dentro da câmara nas diversas tem 

peraturas estabelecidas de tratamento. Foi fixada a velocidade 
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do ar como 3 m/s, a qual permitia que o tratamento fosse fei

to, sem que se carregasse o material depositado nas lâminas (sus

pensão de conidiosporos previamente secos). 

3.2. 2. Cálculos dos tempos de aquecimento das lâmi

nas portadoras de conidiosporos 

Atraves de experimentos previos, feito com 

um anemômetro tecnico marca DWYER , as velocidades do ar 

na câmara de tratamento foram fixadas em 3 m/s e 4 m/s, sen

do calculado a partir dessas velocidades os numeros de REY-

NOLDS - Re, considerando o comprimento da lâmina portadora 

de conidiosporos como comprimento de referência e as tempera

turas entre so
º
c e 120

°
c.

Re = v.L v = velocidade do fluido 

v v = viscosidade cinemãtica 

L = comprimento de referência 

-

Os numeros de Reynolds calculados para a velo-

cidade fixada são mostrados na Tabela l. 

Os valores da Tabela 1 mostram que nas condi

çoes propostas não era �tingido o valor crltico Re > 10 4
•

Portanto, para o calculo do numero de NUSSELT - Nu - pode ser 

empregada a equação proposta por LONCIN (1969) para fluxo la

minar. 
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Nu = 0,664 Re 1 /2 Pr 1 /3 Nu = numero de NUSSELT 

Re = numero de REYNOLDS 

Pr = numero de PRANDT 

Os numeres de PRANDT utilizados nos cãlculos 

de Nu foram obtidos atrcaves da fõrmula 

Pr = c P. JJ 

K 

cp = calor específico 

µ = viscosidade absoluta 

K = condutividade térmica 

A partir dos valores citados por KREITH(l973) 

para ar aquecido. Os valores calculados para Re 1 1 2 , Pr 1 /3 e

Nu para as condições propostas são apresentados na Tabela 2. 

Nu = 

Como o numero de Nu e definido por 

h. L 

K 

h = coeficiente de transmissão de 
calor 

L = comprimento da lâmina 

K = condutibilidade térmica do ar 
superaquecido 

Rearranjando a equação citada podemos isolar 

h, que e o fator indispensãvel nos cãlculos de velocidade 

de aquecimento de corpos mergulhados em fluidos mais quentes 

que os mesmos. 

h = 

Nu.K 
L 

Tomando-se os valores de K para ar superaque

cido, tabelados em SILVA (1972), calculamos os valores de 

h nas temperaturas supra citadas, as quais são apresentadas 

na Tabela 3. 
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O tempo de aquecimento de um corpo, mergu1ha

do em um fluido de temperatura maior e constante, pode ser 

calculado por mais de um tipo de equação. O tipo de equaçao 

a ser utilizado e ditado por caracteristicas do próprio cor

po a aquecer. 

O numero de BIOT-BI - que estabelece a rela

çao entre a resistência interna e a externa de um corpo, COD 

diciona o tipo de equação a ser empregada no cãlculo do tempo 

de aquecimento desse mesmo corpo. 

esporos, 

B i = 

h L 

K 

No caso da 

tinhamos para a 

B i l
0,0027414 X 

= 

3,3055 

Bi n = 
0,0031822 X 

3,3055 

h = coeficiente de transmissão de 
calor e a uma temperatura con 
siderada 

K = condutibilidade têrmica do 
aluminio 

L = comprimento característico do 
corpo, igual volume/ãrea 

lâmina de alumínio portadora de 

temperatura de 100° c (212º F). 

3,281 X 1 o- 5 

2,72 10- 6= X 

X 1 o-
2 

3,281 X l O-
5

3,78 10- 6
= X 

X 1 o- 2 

Portanto, Bi << O,T 

Ficou evidenciado que para as demais tempera

turas a serem consideradas, Bi seria sempre menor que 0,1. 

Esta evidência permitiu no cãlculo do tempo de aquecimento da 
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lâmina o emprego da seguinte equaçao 

( l 9 7 3 ) :

proposta por KREITH 

T - T00 

= s
-(Bi) (Fo) 

To-T00 

onde temos: 

T = temperatura a ser atingida pelo corpo apos 

decorrido o tempo e 

To= temperatura do corpo no tempo e =  o, isto 

e, no in,cio do processo de aquecimento 

Tro= 

Bi= 

Fo= 

temperatura do fluido 

corpo a aquecer 

numero de BIOT 

numero de FOURIER 

o numero de FOURIER

Fo = 

K 9 

cp p. L 2 

e 

tomada distante do 

definido como 

K = condut i b.i 1 idade� termi ca do corpo a aquecer 

cp= calor espec1fico do corpo 

p = densidade do corpo 

L = comprimento caracter1stico 

e = tempo. 

Portanto: 

(Bi) (Fo) = 
h. L. K 9

K. cp. L2
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Simplificando e rearranjando a equaçao anterior 

podemos isolar o tempo 9 

9 = (Bi) (Fo) cp. p. L

h 

O valor do produto (Bi) (Fo) em função da ra

zao adimensional T - T00 /To-T00 é determinãvel por solução gr� 

fica apresentada por KREITH (1973). 

Para que a solução grãfica de (Bi) (Fo) seja 

aplicãvel, o termo T - T00 deve ser diferente de zero. Esco

lhemos 0,1 ° c, como valor limite suficiente, e a temperatura 

inicial To = 30° C.

Segundo a linha de cãlculo indicada acima, os 

tempos de aquecimento calculados para a lâmina de alumínio 

vistos portadora de conidiosporos, 

na Tabela 4. 

são os que podem ser 

3.2.3. Cãlculo dos tempos de resfriamento da lâmina 

portadora de conidiosporos apõs o tratamento 

térmico 

Para o cãlculo do tempo de resfriamento da 

lâmina portadora de conidiosporos apõs o tratamento térmico, 

temos que considerar transmissão de calor por convecção natu 

ral, enquanto que na fase de aquecimento a convecção é for

çada. 
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Na convecçao natural a força que move o flui 

do e o empuxo devido ã diferença de densidade causada por di 

ferenças de temperaturas dentro do mesmo. Quando o empuxo e a 

unica força motora, a velocidade de deslocamento do fluido e 

determinada inteiramente pelas grandezas contidas no 

de GRASHOF - Gr, sendo o numero de REYNOLDS supérfluo. 

numero 

O numero de GRASHOF e definido como: 

g • S • L 3 p 2 t,T 
Gr = onde, 

g = aceleração da gravidade 

s = coeficiente de expansao do fluido 
L = comprimento do corpo 

p
= densidade do flui do 

µ
= viscosidade do flui do 

t,T = temperatura do corpo mergulhado menos 
temperatura do flui do T - Too 

Os valores das grandezas envolvidas na deter 

minação de Gr devem ser tomadas a temperatura media 

Na convecção natural o escoamento e 

ate valores Gr ; 10 8, no intervalo 108 ; Gr ; 10 10 o 

T - Too 

2 

laminar 

escoa 

mente e intermediãrio, tornando-se turbulento quando Gr >1010 • 

Para o cãlculo do coeficiente de transmissão 

de valor no sistema laminar - fluido, podemos usar a equaçao 

de ECKERT, citada por KREITH (1973) para um Nu localizado. 

Pr2

Nu = 0,508 ( . Gr Pr) 1/4

0,952 Pr 
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ou a solução grãfica que fornece Nu medio como função do pr9 

duto Gr . Pr calculado na região laminar pela equação: 

Nu = 0,555 (Gr - Pr) 1/4

Esta solução apontada por KREITH (1973) foi 

mais interessante no caso em discussão. 

Como jã foi visto 

Nu = 
h • L 

K 

sendo, 

h = coeficiente de transmissão de calor 

L = comprimento do corpo 

K = condutibilidade termica do fluido 

Desta equaçao podemos isolar o coeficiente me 

dio de transmissão de calor h da lâmina para a ãgua fria. Os 

valores de h são apresentados na Talela 5. 

Para calcular h tivemos que estabelecer uma 

temperatura para a ãgua que recebia as lâminas aquecidas, 

apõs o termino do tratamento térmico. Por ser facilmente ati� 

glvel em refrigerador, sem maiores cuidados, consideramos uma 

temperatura de 10° c como satisfatõria. 

Sob esta condição pre-fixada, os valores cal 

culados do tempo de aquecimento, foi necessãrio determinar. 

a grandeza do nümero de BIOT para o processo de resfriamento. 

Bi = n L 

K 
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n = coeficiente médio de transmissão de calor 

L = comprimento característico do corpo, igual 

a volume/area 

K = condutibilidade térmica do alumínio. 

No caso da lâmina de alumínio no processo de 

resfriamento com uma temperatura inicial de 100° c e 10° c na 

agua de resfriamento, temos: 

Bi = 0,0023011 X 3,281 X 10- 5

3,3055 X 10- 2 

= 2,28 x 10- 5, portanto, Bi«O,l 

Evidentemente, para as demais temperaturas no 

presente processo de resfriamento, Bi foi sempre menor que 

0,1, o que nos permitiu empregar no calculo do tempo de res

friamento aja conhecida equação: 

T T co - ( B i ) (Fo) onde, = 

To - Too

T = temperatura a ser atingida pelo corpo apos decorri-

do o tempo e

To = temperatura do corpo no tempo e = o, isto e, no 

início do processo de resfriamento 

Too = temperatura do fluído, fixada no caso em 10° c 

Bi = numero de B I OT .. 

Fo = numero de FOURIER 

Para o calculo do tempo de resfriamento da 

lâmina portadora de conidiosporos, fixamos T = 2s º
c, como 
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uma que nao seria prejudicial aos conidiosporos, jã danifica 

dos no tratamento térmico. 

Então, tínhamos o caso em que, embora a temp� 

ratura do fluido fosse bem menor, sõ interessava o

tempo necessãrio para a lâmina atingir a temperatura estabe

lecida como não mais vital aos conidiosporos eventualmente 

sobreviventes, T = 25
°
c, e nao o tempo necessãrio para igua

lar a temperatura ãquela do fluido, T = 100c. 

-

Dando a equaçao 

T - Too =  
E-(Bi) (Fo)

To- Too 

empregada no processo de resfriamento, o mesmo encaminhamen 

to que lhe foi dado no processo de aquecimento obtivemos 

os tempos de resfriamento apresentados na Tabela 6. 

Por meio de experimentação foi determinado que 

o tempo mãximo necessãrio para que a amostra atingisse a agua, 

apõs a abertura do sistema de introdução, foi sempre menor 

que 1,5 segundos, descendo a menos de l,O segundo com treiname!} 

to. Por esse motivo, foi estabelecid-0 1,0 segundo como media 

de correção do tempo de resfriamento, caso tal correção do 

tempo se fizesse necessãria. 

E preciso frisar que durante esse tempo de 

transferência, a amostra jã começou a esfriar. Portanto, 1,0 

segundo em caso de correção jâ oferecia boa margem de segu -

rança. 
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3.2.4. Produção de conidiosporos 

Os conidiosporos foram produzidos em placas 

de Petri, utilizando o meio CZAPECK. As placas com meio de 

cultura eram inoculadas com o microrganismo e incubadas em 

estufa a 28
° c por uma semana. Os conidiosporos eram então 

retirados das placas através de uma leve agitação das mesmas 

com 5 a 10 ml de uma solução 0,1% de detergente TRITON x -100. 

Apõs a agitação, o material era recolhido em tubo. 

O volume total foi centrifugado (2. 100 G por 

5 minutos) separando-se a massa de conidiosporos. O precipitª 

do era retornado em 5-7 ml de ãgua destilada e de novo centri 

fugado. Essa operação foi repetida mais duas vezes, sendo 

- o 
que a temperatura nao ultrapassou a 10 C durante toda a lava-

gem dos conidiosporos. Executada a ultima centrifugação, os 

conidiosporos foram suspensos em cerca de 5 ml de solução 

TRITON X-100 e estocados ã cerca de 5
°

c ate sua utilização. 

3.2.5. Preparação das amostras para tratamento 

A preparaçao de cada amostra para 

era feita imediatamente antes do início do mesmo, 

o método descrito a seguir:

tratamento 

e seguia· 

Cinco lâminas de alumínio medindo l0xl5x0,02mm, 

fixadas em suportes de arame descritos por PRADO FILHO(l982) 
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eram colocadas em placas de Petri, apoiadas em canaleta de 

alumínio para não rolar e o conjunto era esterilizado por 

ocalor seco a 180 C por 3 horas. 

A suspensao de conidiosporos do microrganismo 

testado era agitada vigorosamente para homogeneização e com 

o emprego de uma pipeta de Pasteur marca SCIENTIFIC PR0DUCTS

cõdigo P5205-2 designação ASTM E 438-71, era depositado rapi 

damente uma gota de suspensao em cada lâmina. 

A seguir, a placa de Petri era transferi-

da para a estufa a vacuo com pressão residual ã cerca de 100 

milibares ate que a ãgua da gota evaporasse, deixando, con

tudo, os conidiosporos ainda reunidos. Neste ponto, admitia

se ar filtrado em algodão para a quebra de vacuo. 

Das lâminas prontas, três eram tratadas, uma 

era de reserva e uma usada para determinação do numero ini

cial de conidiosporos viãveis antes do tratamento têrmico. 

3.2.6. Condições de tratamento 

As temperaturas programadas de trabalho fo-

. 50º 60° 700 80º 90º 100 º 1os º 110º 115º 120° c ram. , , , , , , , , e . 

A atividade de agua nas temperaturas citadas 

foram calculadas atravês de carta psicrometrica, sendo conhg 

cido inicialmente a temperatura do ar e a umidade relativa 

desse ar. Como foi planejacb inicialmente trabalhar com uma 
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condição a mais prõxima da ambiental, a temperatura do ar 

era de 30 ° c e a sua umidade relativa 75%, umidade essa veri

fica da a traves de temperatura de bulbo umi do e d e bulbo seco. 
\ 

3.2. 7. Tratamento das amostras 

Escolhida a temperatura em que seria efetua

do o experimento, o equipamento era acionado para que atin -

gisse o equilíbrio. 

Atingidas as condições desejadas, com o auxi

lio de uma pinça flambada, era tomado um suporte com a lâmi

na respectiva, e o mesmo colocado na face superior da barra 

do sistema de introdução de amostra o qual sõ era aberto 

neste instante. A amostra era posicionada de modo que a lâmi 

na portadora de conidiosporos permanecesse na horizontal. 

Imediatamente o sistema era fechado e acionado um cronômetro 

elétrico �om marcação em segundos, e o interruptor e impres

são do registrador. 

De trinta a quarenta segundos antes do termi

no do tratamento, era posicionado um tubo na saída do siste

ma de transferência para receber a amostra tratada, terminan 

do o período estabelecido de tratamento, era aberto o sis-

tema de introdução e o suporte empurrado para a entrada do 

sistema de transferência, por meio de cabeçote de chapa de 

alumínio fixado embaixo da câmara. 
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3.2.8 . Manuseio das amostras apos o tratamento 

Terminado o tratamento e transferência da 

amostra, a mesma era recebida em tubo resfriado de 10 a 15°c,

contendo 10 ml de uma solução TRITON X-100 a 0,01% em agua 

e contendo cerca de 0,5 g de areia lavada, com granulação me 

nor que malha 100 TYLER. 

Apõs um intervalo de 15-20 minutos, por meio 

de agitação vigorosa, os conidiosporos aderidos ã lâmina eram 

suspensos no lltjuido. A seguir, eram feitas diluições conse 

cutivas em tubos com 9 ml de solução de TRITON X-100 sem 

conter areia, cada diluição era plaqueada em triplicata em 

meio CZAPECK e incubada a 28° c por 4 8 horas.

3.2.9. Amostras tratadas 

Para a determinação da resistência termica 

pelo cãlcu1o de D, que e o numero de unidades de tempo para 

reduzir 90% dos esporos viãveis de uma população tratada a 

uma temperatura fixa qualquer, foi empregada a fÕrmula: 

D = 
t 

log a - log b 

citada por STUMBO 

(1973). 

t = tempo total de tratamento da amostra a temperatura 

escolhida 

a = numero de conidiosporos no in,cio do tratamento 



b = numero de conidiosporos viãveis no fim do trata

mento. 
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Para aplicação da fÕrmula citada, foi tomado 

como numero inicial de esporos, o total germinado da lâmina 

de alumínio testemunha, numero esse que não diferia da conta 

gem feita por lâmina de Neubauer. O numero inicial de esporos p� 

ra cada temperatura pode ser visto na Tabela 9. 

A Tabela 7 mostra os valores en�ontrados para 

11 D'! bem com o as c o n d i ç õ e s o b s erva d a s par a a o b te n ç ão 

valores. 

desses 
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4. RESULTADOS

Os resultados serao apresentados em dois sub

i tens, sendo um sub-item relativo ao aparelho construido e 

o outro relacionado com a resistência térmica dos conidiosp9

ros de Aspergillus parasiticus 403. 

4.1. Resultados relativos aos cãlculos dos tempos de aque 

cimento e resfriamento da lâmina portadora de coni-

�iosporos 
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Tabela 1 - Numeró de REYNOLDS calculados para o ar fluindo na câmara de

tratamento 

Temperatura na Câmara 
Re1x 10- 3 ReII x 10- 3de Tratamento 

ºe 

50 2,50 3,34 

60 2,38 3, 18 

70 2,26 3 ,01 

80 2, 15 2,87 

90 2,06 2,74 

100 1,96 2,61 

105 1,90 2,54 

110 l ,87 2,49 

115 1,82 2,43 

120 l, 78 2,33 

Obs.: Rei x 10- 3 
- Para velocidade de 3 m/s {9,843 ft/s) 

Ren X 10- 3 
- Para velocidade de 4 m/s ( 13, 124 ft/ s) 



Tabela 2 - Valores de Re 1/ 2, Pr 1/ 3 e Nu no âmbito de temperatura

trabalho do equipamento 

Temperatura na Câmara 
Re11/2 ReII 1/2 Prl/3

de Tratamento Nu1 Nun
ºC 

50 50,00 57,79 0,89628 29,75 34,39 

60 48,78 56,39 0,89628 29,03 33,56 

70 47,53 54,86 0,89628 28,29 32,65 

80 46,36 53,57 0,89628 27, 59 31,88 

90 45,38 52,34 0,89628 28,01 31, 15 

100 44,27 51,08 0,89628 26,34 30,40 

58 

de 

105 43,60 50,39 0,89628 25,94 29,98 

110 43,24 49,89 0,89628 25,73 29,69 

115 42,65 49,29 0,89628 25,38 29,33 

120 42, 19 48,27 0,89628 25, 1 O 29,03 



59 

Tabela 3 - Valores calculados para o coeficiente de transmissão de calor 

h, no processo de aquecimento da lâmina portadora de esporos 

Temperatura na Câmara 
de Tratamento 

oc 

60 

100 

120 

h na interface-lâmina (B tu/ft2 ºF) 

0,0028209 

0,0027414 

0,0027143 

0,0031822 

0,0031639 

0,0031393 

Tabela 4 - Velocidades calculadas de aquecimento da lâmina portadora de 

esporos com temperatura inicial To = 30°C, sendo Bi « O, l 

T00 em ºe T em 0c T - Tco (Bi )(Fo) er eu 
To - Too em segundos 

60 59,9 0,0033 5,7 2,6 2,3 

100 99,9 0,00143 6,6 3, l 2,7 

120 119,9 0,00111 6,8 3,2 2,7 
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Tabela 5 - Valores calculados para o coeficiente medio de transmissão de 

calor h na fase de resfriamento da lâmina portadora de espo

ros. Câlculos com T00 = 10°c (50ºF) 

Temperatura na Câmara 
de Tratamento 

oc 

60 

l 00

140 

Gr.Pr 

l ,87 x l 06 

2,52 X 106

2,73 X 106

Nu 

20, 51 

22, 11 

22,55 

n para a ínterface-lâ
mina/ãgua 
Btu/s ft2 ºF 

0,0019864 

0,0023011 

0,0024386 

Tabela 6 - Velocidades calculadas de resfriamento da lâmina portadora de 

esporos ate a temperatura não letal T = 25°c sendo Bi << 0,1 

10 

10 

10 

To 

60 

100 

120 

T - Too 
To - T00 

0,300 

O, 166 

O, 136 

(Bi)(Fo) 

1,4 

l ,9

2,2 

B 

em segundos 

0,91 

1 ,07 

l, 18 
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4.2. Res ultados relacio n a do s  ao  estudo d a  res istênci a ter-

mica d e  con id iosporos d e  Aspergil 1us p aras iticus 403 

T abela 7 - Condições de temperaturas , atividade de agu a re in ante nos ex

perimentos e valores D calculados 

Temperatura de 
Tratamento 

oc 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

105 

110 

115 

120 

Tempo de tratamento 
de cada amostra 

segundo 

1.200 

l .200

900

900 

900 

3.600 

3.000 

3.000 

1.800 

600 

Atividade de ãgu a 
no experimento 

0,270 

o, 160 

O, l 05 

0,068 

0,046 

0,032 

0,027 

0,0211 

0,019 

0,017 

* Não ho u ve red ução n o  tempo d e  tratamento.
** Não ho u ve viãve is.

Valor D medio 

(p/ fÕrmula) 

* 

* 

* 

* 

* 

29,67 

20,79 

10,23 

6,97 

** 
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Tabela 8 - Tempos de redução decimal - D, de esporos de Asper9illus ��ra

siticus 403 

Temperatura de Atividade 
Tratamento de 

oc agua 

100 0,032 

105 0,027 

110 0,024 

115 0,016 

Tem�o de redu�ão decimal (minutos)
Calcula o por Calculado pela equação 
D - t d .,. . 

- log a - 1 og b e nn n, mos quadrados

29,67 24 

20,79 22,5 

10,23 11, 5 

6,97 9,0 

Tabela 9 - Contagens medias de conidiosporos inoculados nas l ãmi nas 

Temperatura de Conidiosporos contados 
Tratamento em placa 

oc (Testemunha) 

50 4,5 X 107

60 3 ,9 �X 107

70 1,0 X 107

80 9, 1 X 106 

90 1 , 1 X 107 

100 2,5 X l 07

105 l, 9 x 107

110 1 , l X 107

115 4,4 X 107

120 3,3 X 107
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5. DISCUSSAO

5. l. Equipamento montado

Os cãlculos dos parâmetros envolvidos no cãl

culo do tempo de aquecimento e resfriamento da lâmina porta

dora de esporos foram feitos apõs instalado o equipamento 

planejado e determinada sua caracteristica bãsica, que era 

o fornecimento de ar a uma velocidade fixa, com uma ativida

de de ãgua constante. 

A escolha da velocidade do ar variando entre 

3 m/s a 4 m/s, era necessãria para que não houvesse perda 

de conidiosporos durante o tratamento. 

Diversas particularidades do funcionamento do 

equipamento nao eram previsíveis 11a priori", e sõ foram cons 

tatadas durante o transcorrer dos experimentos. 
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Um primeiro problema observado foi que o ar 

c a r r e g a v a c o n s i g o "v a p o r1 d e N a C l . E s s e p r o b 1 em a f o i s a n a d o 

através do acoplamento entre o umidificador e o cotovelo (li 

gado ã secção de aquecimento) de um filtro contendo em seu 

interior 11 chicanas 11 juntamente com lã de vidro nos 

entre uma chicana e outra. 

espaços 

Outra particularidade observada experimental

mente foi a não necessidade de medir-se a temperatura antes 

e depois da lâmina portadora de conidiosporos com o equipa -

mente de medição utilizado, pois não foram detectadas dife 

renças de temperatura entre dois pontos situados no local 

de tratamento da amostra e distante 30 mm um do outro. Por 

esse motivo as temperaturas foram medidas apenas ã frente da 

lãmina, a uma distância de 4 a 7 mm. 

Outro detalhe importante observado experimen

talmente diz respeito ãs temperaturas das paredes da secçao 

de aquecimento e da câmara de tratamento. Não haviR necessi

dade de procurar-se igualar estas temperaturas ãquelas de 

tratamento. Diferenças de cerca de 10 ° c abaixo das temperat� 

ras de tratamento foram plenamente aceitãveis. 

Com base nos tempos calculados para resfria

mento das lâminas, foi evidenciado experimentalmente que a 

exceção dos tratamentos de curta duração, nos demais as lâ

minas portadoras podiam ser transferidas para os tubos 

receptores apõs o tratamento simplesmente com pinça flamba-
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da, sem passar pelo sistema de transferência, o que com al

gum treino consome cerca de 2 segundos no mãximo. 

Atraves dos cãlculos indicados na secçao 3.2.l. 

e cujos resultados podem ser vistos nas Tabelas 1, 2 e 3, 

chegamos aos tempos de aquecimento mostrados na Tabela 4. 

Esses tempos sao evidentemente calculados, nao 

tendo sido viãvel sua medição prãtica de maneira confiãvel. 

Um termoelemento encostado a uma lâmina portadora, não apre

sentava bom contato, alem de serem as massas e superf1cies 

diferentes daquelas usadas nos cãlculos, o mesmo era vãlido 

para um termoelemento colocado entre duas lâminas. 

KREITH (1973) afirma que a precisão de cãlcu

los de transmissão de calor não e melhor que ia%. 

Os tempos de aquecimento calculadose mostrados, 

na Tabela 4, mesmo considerando um desvio maior que 20%, não 

influenciam de maneira considerãvel os valores de D apresen

tados na Tabela 7. Contudo, tempos de tratamento mais curtos

podem ser influenciados mais marcadamente. 

Não foi necessãrio fazer correçoes nos tem

pos de tratamentos, pois essas correções eram pequenas, 

diante dos menores tempos de tratamentos empregados. Tam-

bém podemos fazer as mesmas considerações com relação ao 

tempo de resfriamento mostrados na Tabela 6, sendo que os 
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mesmos nao foram utilizados para quaisquer correçoes dos va

lores D encontrados. 

Pelos cãlculos efetuados fica evidenciado ma

tematicamente, que o equipamento montado no presente traba

lho, pode ser empregado seguramente para experimentos envol

vendo outros microrganismos, com a finalidade de determinar 

a inativação termica em ambiente de aw < 1,0. 

5.2. Experimentos de Resistência Térmica 

Para uma anãlise a respeito dos resultados ºº 

tidos nos experimentos realizados, faz-se necessãrio consid� 

rar possíveis parâmetros que influenciaram a obtenção dos 

valores 11D1

� bem como do valor 11 Z 11 encontrado para o microrga -

nismo em questão. 

Devido a inexistência de trabalhos semelhan

tes na literatura pesquisa�a, os dados obtidos têm um va-

lor relativo, servindo como ponto de partida, para estudos 

mais abrangentes sobre a resistência termica de esporos 

A. parasiticus.

Apesar das ·populações iniciais nos diversos 

experimentos serem originãrias de mais de uma suspensao de 

conidiosporos, suas variações são relativamente pequenas, co 

mo pode ser visto pela Tabela 9. o que permite considerar 

os valores D encontrados, como expressão media da resistên-
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eia termica de Aspergillus parasiticus 403 nas condições ex

perimentadas. 

Os valores D a temperaturas baixas nao pude-

ram ser determinados em vista de não ter havido reduções 

das populações no tempo empregado para tratamento. Provavel

mente estes valores D são bem maiores que o calculado para 

100° c. Contudo, uma extrapolação direta dos valores D a par

tir da reta calculada para determinação de 11Z 11 (Grãfico 5) po

de levar a erros bastante notaveis, uma vez que com o abaixª 

menta da temperatura aumenta o valor de aw da corrente de ar. 

A atuação conjunta do binômio temperatura-at! 

vidade de agua sobre uma população com resistência termica 

não uniforme pode levar ao aparecimento de resultados aleatõ 

rios, como foi constatado por COLLIER e TOWSEND (1956), QUAST 

et alii 

Bacillus. 

(1956) e PRADO FILHO (1977) em esporos do genero 

O emprego de um valor"Z11 para extrapolação so 

e viavel quando o valor de aw e mantido abaixo de um valor 

critico como foi preconizado por MOLIN (1977a). Este fenôme 

no estã bem caracterizado nos trabalhos de PRADO FILHO 

(1975b, 1982) nos quais esporos de B. subtil is var. niger ATCC 

9372 comportam-se completamente diferente em corrente de ar 

e co
2 

secos, e em corrente de vapor superaquecidos. Neste 

ultimo caso, houve variação de aw com o aumento da temperª 

tura, o que tornou totalmente inviãvel o cãlculo de um valor 
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1

1 Z 11 nos padrões tradicionais. 

Pelos motivos supracitados e possível que o 

valor D a 120° c seja menor que o que seria esperado pelo desen -

volvimento normal do valor 11 Z 1� determinado entre 100 e 115° c. 

Embora tal fato não tenha sido citado para Aspergillus para

siticus, MOLIN (1977b) cita variação do valor 11 Z 11 para Ba-

cillus stearolhermophilus em função da umidade 

durante o tratamento termico. 

reinante 

O mesmo raciocínio pode ser aplicado para a 

faixa de temperatura inferior a 100°
c. Um abaixamento da 

temperatura corresponde a um aumento da aw, sendo esperada 

uma maior eficiência do tratamento com calor mais Ümido, con 

tudo a temperatura baixa pode anular essa eficiência. 

Para esporos de bacterias, a faixa de maior 

resistência termica situa-se entre aw = 0,2 e aw = 0,4, e 

VON SCHELHORN e HEISS (1975) citam o mesmo fenômeno para 

conidiosporos de Aspergillus niger e clamidiosporos de Humí

cola fuscoatra, para os quais, aliãs, os valores 11 Z 1

1são com

pletamente distintos, 12° c e 28 ° c, respectivamente. 

Outros fatores podem influir sobre a resistên 

eia termica de esporos, causando irregularidades na determi

nação dos valores11 D 1 e 1

1 Z11

• Dentre eles podem ser destacados: o 

efeito da concentração da população testada (COLLIER e TOW-
li 

SENO, 1956; MOLIN e OSTLUND, 1976); ativação e inativação 

simultâneas (HAN, 1977); diferenças na relação constante de 
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ativação/constante de inativação a diferentes temperaturas 

(HERRMANN � a1ii, 1978); não homogeneidade das populações 

tratadas (SHULL � alii, 1963; EDWARD� alii, 1965; ALDER

TON e SNELL, 1970; OTDA, 1970; BERG e SANDINE, 1970; BOND 

et alii, 1971; ADAMS e BUSTA, 1972; STUMBO, 1973; PULEO et 
li 

alii, 1975; MOLIN e USTLUND, 1975; SHARPE e BEKTASH, 1977; 

PEELER et alii, 1977; PULEO � alii, 1978); diferentes meca 

nismos de ativação a baixas e altas temperaturas (BERG e 

SANDINE, 1970; ADAMS e BUSTA, 1972); eficiência diferente 

na ativação por choque têrmico umido e seco (FOX e EDER, 

1969); condicionamento prêvio intencional ou acidental 

(PRADO FILHO, 1975b; REYS et alii, 1981; PRADO FILHO, 1982). 

Em vista dos numerosos fatores que influem 

na resistência têrmica, algumas considerações devem ser 

feitas a respeito dos resultados obtidos no presente trabalho. 

Em ordem de grandeza, hã uma - concordância 

razoãvel entre os valores D encontrados pela_f5rmula 

D = 
t 

log a - log b 

e pela reta dos quadrados minimos, como pode ser visto pela 

Tabela 8. Contudo, os valores calculados pela fÕrmula estão 

mais sujeitos a desvios. 

A presença de fenômenos de ativação e inati

vaçao simultâneas, causadores de 11ombros 11
, bem como frações 

da população com resistências diferentes, não são detecta -
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dos e a1guns casos podem levar a desvios sérios como os cita 

dos por PRADO FILHO (1982). 

No caso especifico de conidiosporos de fungos, 

mais uma limitação e imposta pelo tamanho dos mesmos. 

Segundo PRADO FILHO (1975b), para que repre

sente uma media satisfatõria da resistência da população, e 

necessãrio que 0
11D 11 ca1culado seja resultante de uma redução 

de no mínimo 5 potências de 10 na placa inoculada. N o  caso 

de bactérias ·e possível inocular as p1acas com ate 10 9 espg 

ros, sem que haja despreendimento dos esporos ·durante 

manuseio e tratamento, o que permite contagens confiãveis 

nas di1uições menores. 

o

Jã no caso do fungo estudado e mais difícil 

conseguir valores tão altos de conidiosporos em uma simp1es 

gota, e o mãximo conseguido de conidiosporos em uma lâmina, 

sem perdas no manuseio e tratamento, foi 10 7 conidiosporos. 

Outra desvantagem do emprego da fõrmula, e a 

n e c essidade d e conhecer a p o p u 1 ação i n i c ia l a 3ª v e s d e c o n t �

gem microscõpica ou em p1aca. No presente trabalho, contudo, 

este prob1ema não apareceu, tendo havido concordância em 

ordem de grandeza entre as contagens em placas e microscõ

pio 

O cãlculo de valor D por meio de uma reta 

de quadrados mínimos apresenta algumas vantagens. Não hã 
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necessidade de uma contagem da população inicial, se houver 

uniformidade de inõculo, permite visualizar a ocorrência 

de fenômenos de ativação e inativação simultâneos, bem como 

a presença de frações mais resistentes na população tratada. 

Neste caso e vantajoso considerar a resistência da população 

como igual ãquela da fração mais resistente, o que em even

tuais aplicações prãticas constitui um fator de segurança. 

A principal desvantagem do metodo reside na 

maior exigência em trabalho e material. 

Nas condições experimentais do presente tra

balho, o prolongamento das retas de mínimos quadrados inter

ceptam as ordenadas em valores de yo igual a menores que o 

numero medio de conidiosporos inoculados, não sendo aparen

tes, portanto, fenômenos de ativação e inativação simultâ

neos. 

A 100° c (Grãfico l) o prolongamento da reta 

de mínimos quadrados mostra um Yo praticamente igual ao nume 

ro inicial de conidiosporos inoculados. O alto valor do coe

ficiente de correlação (r = -0,91793) reforça estatisticame� 

te a exatidão do valor D =  24 min como expressão da resistê� 

eia media dos conidiosporos de Aspergillus parasiticus 403. 

Nas condições estudadas, nas quais não houve indícios de fe

nômenos de ativação e inativação simultâneos, nem da presen

ca de fração mais resistente. 



77 

Jã a 105, 110 e 11s º c (Gráficos 2, 3 e 4) os 

valores de yo menores que os numeras médios dos conidiospo-

ros inoculados mostram a presença típica de duas frações 

de resistências medias diferentes, sendo quantificada ape

nas a mais resistente. 

Embora nao relatado especificamente para 

A. parasiticus 403, a presença de frações resistentes foi 

detectada em pesquisas com o gênero Bacillus por diversos 

autores (VAZ e PROSZT, 1957; ANGELOTTI � alii, 1968; LEVIN 

SON e HYATT, 1971; BOND � alii, 1971; REYNOLDS et alii, 

1974; MOLIN e ÜSTLUND, 1975; ORDONES e BURGOS, 1976; PULEO 

� alif, 1978; PRADO FILHO, 1982). A fração resistente den

tro de uma população não e quantitativamente igual em to

das as temperaturas, mas e a resistência dessa fração que 

deve ser considerada quando dã eventual iplicação prãtica 

de resultados de pesquisa. 

Em vista da deficiência das pesquisas no-cam 

po da inativação térmica de esporos de fungos, os valores 

encontrados no presente trabalho não podem ser comparados, 

devendo ser considerados como expressão da resistência ter

mica de conidiosporos de Aspergillus parasiticus 403 na fai 

xa de temperaturas testadas. 

O valor Z = 32 ° c calculado para o microrga-

nismo em estudo tem um valor relativo, podendo ser 

apenas em espaço muito limitado de temperatura, o 

vãlido 

que e 
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comprovado pelo fato de a 120�C o valor D nao ter podido ser 

determinado nas condições testadas. A validade limitada do 

valor 11 Z'1 tambem foi constatada por LICCIARDELLO e NICKERSON 

(1963), EDWARD JR. � alii (1965, ANGELOTTI et alii (1968), 

FOX e PFLUG (1968), HOFFMANN � alii (1968), FOX e EDER 

(1969), BURTON .!:,..!. alii (1977), DAUDIN e CERF (1977), JONSSON 

et alii (1977) e MOLIN (1977b). 

Em vista do que foi exposto e da limitação 

(exigüidade) de dados sobre a destruição termica de esporos 

fungicos por calor seco, a transposição direta de resultados 

de pesquisa para uma eventual aplicação prãtica deve ser en-
' 

carada com cuidados especiais. Fatores ambientais como super 

ficies diferentes, gordura, umidade, etc, podem causar em es 

poros na natureza, respostas diferentes daquelas obtidas 

com esporos produzidos em laboratõrio sob condições mais 

controladas. 

A exposiçã� mais ou menos prolongada a fato

res ambientais diferentes - um acondicionamento natural, po

de causar sensivel variação na resistência térmica de espo

ros em geral. Este fato foi constatado em diversas pesquisas 

(MURREL e SCOTT, 1966; FOX e PFLUG, 1968; ANGELOTTI .!:,..!. alii, 

1968; HOFFMAN � alii, 1968; SOPER e DAVIES, 1963; PRADO FI-

LHO, 1975b; MOLIN, 1977; KOOIMAN e JOCOBS, 1977; REYES et 

alii, 1981; PRADO FILHO, 1982). 
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Deste modo os valores D encontrados no preseD 

te trabalho para conidiosporos de�- parasiticus 403 servem 

como parâmetros bãsicos para eventuais futuros estudos sobre 

o assunto.
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6. CONCLUSÕES

6. l. Equipamento

6. l. 1. O equipamento satisfaz os objetivos propos

tos para sua montagem, funcionando segundo o principio de 

aquecimento e resfriamento instantâneos e possibilitindo o 

ajuste de uma UR desejada na corrente de ar de tratamento. 

6. 1.2. A variação da solução salina saturada permi

te uma variação limit�da da atividade de ãgua nas temperat� 

ras de tratamento. 

6. 1.3. O tempo mãximo calculado de aquecimento da 

amostra, na faixa 50 - 120 ° c, e de 3,2 segundos para um flu 

xo de 3 m/s e 2,7 segundos, para um fluxo de 4 m/s. 
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6. 1.4. O tempo mãximo calculado de resfriamento da

amostra ate 25 ° C e menor que 2,2 s-egundos, incluindo-se o 

tempo de transferência do canal da câmara de tratamento pa

ra a solução resfriadora. 

6.2. Microrganismo estudado 

6.2. l. Conidiosporos de Aspergillus parasiticus 403 

mostraram as seguintes resistências térmicas nas condições 

experimentadas: 

100° c e aw = 0,032 D = 29,67 min; 

1 os º c e aw = 0,027 D = 20,79 min; 

110° c e aw = 0,024 D = 10,23 min; 

11s º c e aw = 0,019 D = 6, 97 min. 

6.2.2. A resistência termica expressa em termos de 

v a l o r II D•� pode ser ma i s seguramente aval i a d a p e 1 o emprego 

de retas de mínimos quadrados, cujos coeficientes de corre-

lação mostraram alta dependência do numero de conidiosporos 

viãveis, como função do tempo de tratamento, dentro do âmbi 

to 100 - ll5 ° C. A fÕrmula D =

log a 

do, não permitindo a constatação de 

inativação simultâneos ou a eventual 

resistências medias diferentes. 

t 
log b

fenômenos 

presença 

tem uso limita 

de ativação e 

de frações de 
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6.2.3. Nas temperaturas de lü5° C, llO º C e 115º C, os 

conidiosporos de Aspergillus parasiticus 403 apresentaram 

duas frações de resistências medias diferentes. As frações 

mais resistentes da população nas três temperaturas, repre -

sentando em média são: 20% da população a 105° c, 20% a 110° c 

e 5% a 11s
º
c.

6.2.4. O valor Z = 32° c calculado a partir dos valo

res D das retas de mínimos quadrados, não e vãlido para âm

bitos amplos de temperatura, e a extrapolação de resultados 

de pesquisas para uma eventual aplicação prãtica pode ocasio 

nar desvios sérios dos resultados. 
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