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1. Resumo 

Os produtos cárneos processados, como Patê de Peito de Peru Sabor 

Defumado, têm sido consumidos cada vez mais pela população. A preocupação da 

indústria com a qualidade de seus produtos vem crescendo cada vez mais e fez com 

que fossem estudados meios de prolongar a vida de prateleira dos mesmos. Com 

isso, a microbiologia preditiva se apresenta como uma ferramenta no estudo do 

crescimento dos microrganismos a fim de descrever seu comportamento em 

diferentes condições e prever a vida-de-prateleira dos produtos. Assim, o objetivo 

deste trabalho foi ajustar e analisar um modelo matemático para verificar o 

desenvolvimento de bactérias láticas em diferentes condições de temperatura (4ºC, 

6ºC e 8ºC) em Patê de Peito de Peru Sabor Defumado. As amostras de Patê, de 

mesmo lote, foram estocadas nessas temperaturas, retirando-se 1 amostra a cada 7 

dias por um período de 45 dias, estas, sofreram análises microbiológicas utilizando o 

método de plaqueamento em profundidade em ágar MRS. Os resultados finais 

apontaram que o número de dias que o produto levou para chegar à concentração 

microbiana de 109 UFC/g foram de 75, 54 e 59 dias, nas temperaturas de 4ºC, 6ºC e 

8ºC, respectivamente. Estes dados foram obtidos através de modelos matemáticos. 
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2. Introdução 

A análise microbiológica é de extrema importância na avaliação da qualidade 

dos alimentos uma vez que fornece informações quanto as condições de 

processamento, armazenamento, distribuição, validade comercial e risco a saúde 

dos consumidores. O comportamento das populações microbianas é determinado 

pelas características dos alimentos como atividade de água, potencial redox e pH, 

além das condições de armazenamento, como temperatura, umidade relativa e 

atmosfera. A microbiologia preditiva está baseada na hipótese de que o efeito 

dessas propriedades pode ser previsto por modelos matemáticos derivados de 

estudos quantitativos dos microrganismos, o que torna a microbiologia preditiva uma 

área promissora da microbiologia de alimentos. As vantagens dos modelos 

preditivos são inúmeras e incluem avaliar a validade comercial, eficiência da higiene 



durante o processamento e distribuição de alimentos, determinar o efeito dos lapsos 

das condições de armazenamento e predizer a segurança microbiológica do mesmo. 

 

3. Objetivo 

Verificar em diferentes condições de temperatura o desenvolvimento de 

bactérias láticas em Patê de Peito de Peru Sabor Defumado no decorrer de 45 dias. 

 

4. Desenvolvimento 

Os produtos cárneos são contaminados com grande facilidade por 

microrganismos durante a manipulação e o processo, por ser um meio de cultura 

que apresenta fatores intrínsecos e extrínsecos que favorecem o seu crescimento 

como alta atividade de água, pH favorável e alto teor de nutrientes.  

As bactérias láticas se encontram principalmente na pele e nas mucosas de 

animais, e em produtos cárneos crescem em seu interior por serem anaeróbias 

facultativas. O elevado crescimento destas bactérias provoca mudanças sensoriais 

adversas, tais como odores ácidos indesejáveis. O grande número de bactérias 

láticas se dá por condições inadequadas de processo, contaminação cruzada, 

matérias primas contaminadas, limpeza e sanitização inadequada dos equipamentos 

e utensílios. (ALCANTARA et al., 2002) 

 

5. Metodologia 

Amostras: Foram coletadas 21 amostras de Patê de Peito de Peru Sabor 

Defumado de um mesmo lote em comércio local. As mesmas seguiram até o 

laboratório de análises refrigeradas em caixa de isopor até seu armazenamento em 

diferentes temperaturas. Para as análises microbiológicas, posteriores, as amostras 

formam incubadas nas seguintes temperaturas: 7 amostras armazenadas em 4°C, 7 

amostras armazenadas em 6°C e 7 amostras armazenadas em 8°C.  

Microrganismos de estudo: Bactérias láticas 



Metodologia de análise microbiológica: A cada sete dias, durante um período 

de 45 dias uma amostra de cada temperatura sofreu análise microbiológica para 

verificar a quantidade de bactérias láticas. Para tais análises foi utilizado cem 

gramas de amostra (uma unidade de produto) diluídas assepticamente em 900 mL 

de solução salina 0,85%. Foram realizadas as diluições seriadas de 10-1 até 10-7, 

das quais retiraram-se 1 mL para inoculação em placas pelo método de 

plaqueamento em profundidade em ágar MRS (Man, Rogosa e Sharp). Após a 

secagem do meio com inóculo, uma sobrecamada foi adicionada visando a criação 

de uma atmosfera microaerófila. As placas foram incubadas invertidas em estufa a 

30°C por 48 horas em atmosfera normal. 

 

6. Resultados e discussões 

Após a incubação de 48 horas, realizaram-se as contagens e o levantamento 

de dados para a determinação da vida de prateleira, foram montados os gráficos 

verificando em qual das diferentes temperaturas o desenvolvimento das bactérias 

láticas atinge uma concentração de 109 UFC/g, por exemplo, levando mais tempo 

para isso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Contagem semanal das bactérias láticas referente à temperatura de 

4°C. 

 

 

Gráfico 1: curva de crescimento das bactérias láticas à 4°C 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Contagem semanal das bactérias láticas referente à temperatura de 

6°C. 

 

 

Gráfico 2: curva de crescimento das bactérias láticas à 6°C 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Contagem semanal das bactérias láticas referente à temperatura de 

8°C. 

 

Gráfico 3: curva de crescimento das bactérias láticas à 8°C 

 

De acordo com os modelos matemáticos obtidos, a seguir encontram-se os 

valores da vida de prateleira do produto, de acordo com as concentrações e as 

temperaturas que este foi submetido no decorrer do seu armazenamento. 



 

Tabela 4: Número de dias que o produto leva para chegar à concentração 

microbiana de 109 UFC/g às diferentes temperaturas. 

 

7. Considerações Finais 

 Os produtos cárneos são excelente meio de cultura para os microrganismos, 

por isso são de fácil contaminação por manipulação e processamento inadequados. 

Conforme foram analisados os dados a melhor temperatura de armazenamento, 

considerando o crescimento de bactérias láticas, é a de 4°C, uma vez que para a 

concentração microbiana atingir 1.109 UFC/g demoraria cerca de 75 dias, com base 

nos modelos matemáticos criados. 
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