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Tipos de alterações dos alimentos 

• Alterações benéficas ou desejáveis  

– Amadurecimento de frutos, fermentação de vinho 

  

• Alterações maléficas ou indesejáveis 

– Indesejáveis deterioradoras 

– Indesejáveis patogênicas 



“O papel dos infinitamente pequenos na 

natureza é infinitamente grande.” 

Louis Pasteur 



Como ocorre o desenvolvimento de 
microorganismos? 

Fase lag - Adaptação 
• Rearranjo do sistema enzimático (síntese de enzimas);  
• Traumas físicos (choque térmico, radiação, entre outros);  
• Traumas químicos (produtos tóxicos, meio de cultura).  
Fase intermediária  
• Aumento gradativo da concentração celular 



Como ocorre o desenvolvimento de 
microorganismos? 

Fase log ou exponencial 
•Células plenamente adaptadas; 
•Velocidades de crescimento elevadas; 
•Consumo de substrato; 
•Interesse prático. 

•Fase de redução de velocidade 
•Diminuição da concentração de substrato 
limitante; 
•Acúmulo de produto(s) no meio 



Como ocorre o desenvolvimento de 
microorganismos? 

Fase estacionária 
•Término do substrato é limitante; 
•Acúmulo de produtos; 
•Concentração celular constante em seu valor máximo.  



Como ocorre o desenvolvimento de 
microorganismos? 

Fase de declínio 
•Redução do crescimento celular; 
•Consumo de material intracelular (lise).  



Fatores que influem no crescimento e 
atividade microbiana 

Associações: 
 

• Simbióticos onde se ajudam mutuamente 

• Sinergicos quando ocorre crescimento em 
conjunto e ocasiona certas transformações que 
não poderiam ser realizadas isoladamente 

• Metabiótico onde um microrganismo fornece 
condições favoráveis para o crescimento de 
outro.  

A maioria das fermentações e decomposições são 
exemplos de metabiose.  



Efeito do meio sobre os microrganismos 

• Propriedades físicas e químicas do produto 

• Oxigênio disponível  

• Temperatura 

• pH 



Propriedades físicas e químicas do produto 

• Água 

Água ligada x Água livre 

x 

~ 38% água 



Atividade de água 

Definida como a relação existente entre a pressão de vapor de 
uma solução ou de um alimento com relação à pressão de vapor 
de água pura a mesma temperatura. 

 

Aw=
Pressão de vapor da água na amostra a ºC

Pressão de vapor da água pura ºC
 



Atividade de água 

Grupo microbiano Aw mínima 

Maioria das bactérias 0,88 – 0,91 

Maioria das leveduras 0,88 

Maioria dos fungos 0,80 

Bactérias halofílicas 0,75 

Fungos xerotolerantes 0,71 

Funfos xerófilos e leveduras osmofílicas 0,60 – 0,62 

Fonte: Farkas, 1997 

Tabela 1 - Valores mínimos de Aw permitindo desenvolvimento microbiano a 25ºC 

Bactéria > Fungos > Leveduras 



Atividade de água 

Tabela 2 - Valores de Aw em alguns alimentos 

Valores de Aw Tipos de alimentos 

 0,98 Carnes e pescados frescos, leite, frutas e hortaliças frescas 

0,93 a  0,98 Carnes e pescados curados, concentrados de tomates, 

queijos, embutidos, pão 

0,85 a 0,93 Leite condensado, salame, queijos duros, produtos de 

confeitaria 

0,60 a  0,85 Geléias, farinhas, frutas secas, goiabada, coco ralado, 

pescado muito salgado 

 0,60 Doces, chocolates, mel, macarrões, batata frita, ovos e leite 

em pó 



Exemplo 

Os microrganismos que crescem nos alimentos podem mudar a 
quantidade de água disponível, liberando-a de seu metabolismo 

ao atuar sobre o substrato. 

Bacillun subtilis 
 
Ao metabolizar o amido libera água  criando condições mais favoráveis 
para o seu próprio desenvolvimento. A destruição de tecidos que retém a 
água, como ocorre nas frutas, pela ação dos fungos, pode liberar água, 
que desta maneira torna-se disponível para leveduras e bactérias. 
 
 



Grupos de microrganismos que são resistentes 
a baixas Aw.  

- Osmofílicos: necessitam de ambiente com baixa Aw, como produtos 

açucarados, para se desenvolver. 

- Osmodúricos: suportam, mas não necessitam de ambientes com elevada 

concentração de açúcar. 

- Halofílicos: necessitam de ambientes com elevada concentração salina para 

se desenvolver 

- Halodúricos: suportam ambientes com alta concentração de sal 

- Xerofíticos: possuem afinidade com ambientes secos. 

 



Estrutura biológica 



Composição química 

– Carboidratos complexos dificultam o acesso de alguns microrganismos 

– Poucos microrganismos obtém energia a partir de lipídios e proteínas 

Carboidratos 
Principal fonte 

de energia 

Exemplo: Carne 
Pseudomonas spp, são liberados peptídios e aminoácidos, que serão utilizados 
com fins energéticos. 
 



Composição química 

• Minerais 
– Geralmente presentes em níveis requeridos 

 

• Vitaminas 
– sintetizadas por alguns microrganismos 

– podem faltar ou estar em excesso de quantidade 

–  Carnes são ricas em vitaminas do complexo B, e as frutas em 
geral, pobres.  

– A clara do ovo contém biotina, assim como avidina, que se liga a 
biotina, sendo que os microrganismos não podem dispor da 
mesma, eliminando-se possibilidade de existência de 
microrganismos que necessitam de biotina. 

 



pH 

• Fungos conseguem crescer numa faixa ampla 

de pH 

• Microrganismos crescem próximo a 

neutralidade 

• As leveduras fermentativas crescem bem em 

pH de 4,0 a 4,5 e as formadoras de película 

suportam pH mais baixo. 

• Efeito tamponante de alguns alimentos 

 



Nos alimentos com pH < 4,5 os microrganismos presentes 
se acham na forma vegetativa  mais vulneráveis aos 
métodos de conservação.  

 

 

sempre que possível, recomenda-se o abaixamento de 
pH dos alimentos, para melhorar a sua conservação do 

ponto de vista microbiano. 

 
 

Influência do pH nas atividades microbianas 



pH 



pH 



Substâncias inibidoras 

• Lacteninas e o fator anticoliforme do leite recém 
ordenhado 

• Lizosima da clara do ovo 

• Produzir substâncias tóxicas 

– Alcoois, ácidos, peróxidos, antibióticos 

Queijo Gruyere  
Produz ácido propiônico que inibe o crescimento dos fungos 
A nisina produzida por certas cepas de Streptococcus lactis é 
capaz de inibir bactérias do gênero Clostridium que 
fermentam a lactose e produzem gases durante a cura do 
queijo. 

 



Disponibilidade de oxigênio 

• Do ponto de vista da capacidade de 
aproveitamento de O2  livre, os 
microorganismos se classificam em: 

•  aeróbicos 

• anaeróbicos  

• anaeróbicos facultativos 



Disponibilidade de oxigênio 



Temperatura 
Tabela 3 - Classificação dos microrganismos quanto à temperatura 

Temperatura °C 

Grupo Mínima Ótima Máxima 

Termófilos 40 – 45 55 – 75 60 – 90 

Mesófilos 5 – 15 30 – 45 35 – 47 

Psicrófilos -5 – +5 12 – 15 15 – 20 

Psicrotróficos -5 – + 5 25 – 30 30 – 45 Fonte:ICMSF, 1980 

Variação da flora microbiana – LEITE 
Temperaturas baixas: crescimento de Pseudomonas spp e Achromobacter spp 
Temperatura ambiente: Streptococus lactis e as bactérias coliformes 
40-45ºC : S. thermophillus e S. faecalis 
55-60ºC: Lactobacillus thermophillus 



Temperatura 

Relação da temperatura com as taxas de crescimento. As  temperaturas ótimas de cada 
organismo estão indicadas.(Fonte: Madigan et al., 2004). 



Aplicação desejável dos microrganismos 

A mais prometedora das fontes produtoras de enzimas 

industriais é a fonte microbiana 

• Invertase a partir de S. cerevisae 

• Amilases e proteinases de diversas fontes microbianas como 

pelo Bacillus subtilis e o fungo Aspergillus oryzae,  

• Amiloglucosidade, pectinases, catalase se obtém 

industrialmente a partir do Aspegillus niger. 

 

 



Aplicação desejável dos microrganismos 

• Fermentação 

• Melhora a conservação do produto 

• Modifica o aroma, sabor e cor 

• Produzir substâncias de grande importância para a Tecnologia 

Agroindustrial.  

 



Aplicação indesejável dos microrganismos 

Os microrganismos podem causar doenças, utilizando-se do alimento como 

veículo de transmissão e/ou meio de crescimento 

• Fungos silvestres venenosos confundidos com cogumelos comestíveis; 

• Alcalóides produzidos por mariscos; 

• Consumo de leite de animais alimentados com plantas tóxicas; 

• Presença de inibidores enzimáticos como o inibidor da tripsina presente 

nos grãos de soja; 

• Presença de substâncias tóxicas como o gossipol da semente do algodão 

e a solanina da batatinha. 



Doenças ocasionadas por microrganismos que 
usam o alimento como veículo de transmissão 

Entre os casos mais comuns podemos citar: 
 

a) brucelose ocasionada pelo gênero Brucella;  

b) desinteria amebiana, ocasionada por Entamoeba 
hystolistica;  

c) tuberculose, ocasionada por Mycobacterium 
tuberculosis;  

d) cólera ocasionada por Vibrio comma;  

e) tifo ocasionada por Salmonella typhi; 

 



Doenças ocasionadas por microrganismos que 
usam o alimento como meio de crescimento 

Intoxicação alimentar 

Resulta  do crescimento 
de microrganismos nos intestinos após a 
ingestão de alimento por eles 
contaminado (exemplos de bactérias: 
Listeria monocytogenes, Campylobacter 
jejuni, Vibrio parahaemolyticus e Vibrio 
vulnificus, Yersinia enterocolitica) 

Infecção alimentar 

É ocasionada por toxinas elaboradas por 
certos microrganismos depois que o 
alimento foi ingerido.  



Doenças ocasionadas por microrganismos que 
usam o alimento como meio de crescimento 

Intoxicações alimentares 

 São doenças causadas pela ingesta de 
toxinas produzidas pelos microrganismos 
contaminante dos alimentos. 



Clostridium botulinum (Botulismo) 

• Ingesta de neurotoxinas  

• 7 toxinas diferentes 

• Destruídas  durante uma exposição de 15 
minutos  em água fervente 

• Os esporos são altamente resistentes,  
– condições desfavoráveis  

– pH  4,5 

– temperatura próxima ao congelamento e aerobiose 

– Taxa de mortalidade desta doença esta em torno de 
50 a 65%. 

 



Clostridium botulinum (Botulismo) 

• 12 a 36 horas após a ingesta  
–  náuseas, vômito, distúrbios neurológicos, como visão dupla, pupilas 

fixas e dilatadas, dificuldade de falar e engolir, boca, garganta e língua 
secas, cansaço, perda da coordenação muscular e falência respiratória.  

 

Temperatura ºC Tempo (min) 

100 360 

105 120 

110 36 

115 12 

120 4 

Tabela 5 - Temperatura x tempo necessários para destruir os esporos de Clostridium 
botulinum 
 



Staphylococcus aureus 

• A intoxicação (toxinose) estafilocócica é uma das 
causas mais frequentes de gastroenterite no mundo 

•  A doença possui um curto período de incubação, 
normalmente dentro de 6 horas após a ingesta do 
alimento 

• Períodos mais curtos , cerca de 30 minutos a 3 horas, 
assim como mais longos, até 10 horas, já foram 
observados 

• Os sintomas mais comuns são vômitos, náuseas, dor 
abdominal, diarreia, dor de cabeça e dor muscular 

 



Doenças ocasionadas por microrganismos que 
usam o alimento como meio de crescimento 

Infecções alimentares 

 São doenças ocasionadas por toxinas elaboradas 
por certos microrganismos depois que o alimento foi 
ingerido. Há necessidade da ingestão de células viáveis 
do microrganismo. Entre os microrganismos causadores 
de infecções alimentares salientamos a Salmonella sp e 
a Listéria monocytogenes 



Salmonella sp 

• Carne de aves, suínos, bovinos e vegetais 

• Provoca náuseas e vômito, dores abdominais e febre.  

• Período de incubação varia de 5 a 72 horas  

• Os sintomas persistem por 3 a 14 dias.  

• Medidas preventivas mais empregadas através do aquecimento dos 

alimentos a temperatura acima de 74ºC, manutenção dos mesmos a 

temperaturas abaixo de 5ºC, prevenção de contaminação cruzada 

pós-cocção. 

 



Salmonella sp 

Parâmetro Valores 

Temperatura mínima   5,2ºC 

Temperatura máxima 46,2ºC 

pH mínimo   3,7 

pH máximo   9,5 

Aa mínima   0,94 

% máximo de NaCl   8 

Tabela 6 - Fatores que controlam o desenvolvimento de Salmonella sp 

Fonte: Price, 1997; ICMSF,1996. 



 Listéria monocytogenes 

• Afeta principalmente indivíduos imunocomprometidos  

• Pode provocar aborto, meningite, septicemia e outros quadros, podendo 
levar à morte 

 

Parâmetro Valores 

Temperatura mínima 0ºC 

Temperatura máxima 45ºC 

pH mínimo 4,3 

pH máximo 9,6 

Aa mínima 0,83 

% máximo de NaCl 20 

Tabela 7 - Fatores que controlam o desenvolvimento de L. monocytogenes 
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