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AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE ESCHERICHIA COLI PRODUTORA 

DE TOXINA SHIGA O157:H7 SOB O EFEITO DO PH E TEMPERATURA 

 

RESUMO 

 

A avaliação do comportamento de bactérias patogênicas frente a fatores que 

controlam o desenvolvimento microbiano, tal como pH e temperatura pode gerar 

resultados aplicados na produção de alimentos seguros. Desta forma, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar o efeito individual e combinado de diferentes níveis de pH e 

temperatura sobre o comportamento de duas cepas selvagens EHEC O157:H7 em meio 

laboratorial e comparar com o comportamento de uma cepa EPEC O55:H7 (sorotipo 

precursor de O157:H7) e uma cepa de E. coli não patogênica (ECnp) isolada de queijo 

minas frescal. A predição do comportamento das cepas de E. coli foi avaliada a partir de 

um modelo polinomial com aplicação em iogurte ou em leite pasteurizado.A 

temperatura influenciou significativamente no comportamento das cepas estudadas, 

sendo a faixa ótima de desenvolvimento entre 20 e 35 °C, com redução decimal 

logarítmica (RD) a partir de 10°C. A maior RD foi observada em TSB com pH de 

5,5 a 6°C. O comportamento das cepas EHEC em TSB não sofreu efeito 

significativo do pH. As cepas EHEC apresentaram comportamento diferente de 

EPEC e ECnp.A avaliação dos efeitos foi determinada através do planejamento 

composto central, de onde foram geradas equações do modelo matemático preditivo 

do comportamento bacteriano. Os modelos foram validados matematicamente através 

de Af, Bf, %D, %B, ER. Ao aplicar o modelo matemático no leite pasteurizado (pH 6,7 

a6 °C) artificialmente contaminado com uma mistura de cepas EHEC 902 e EHEC 2004 

foi observado RD de 0,71 log UFC de EHEC O157:H7 após 48 h. No iogurte (pH 4,64) 

a RD foi de 4,85 log UFC/ml no 10° dia chegando a não detecção de células viáveis no 

14° dia. Os modelos de inativação de Weibull e log linear foram utilizados para 

descrever o comportamento da mistura das cepas EHEC 902 e EHEC 2004 no iogurte e 

no leite pasteurizado, porém no leite pasteurizado, o modelo de inativação não foi 

adequado. 

Palavras – chave: Escherichia coli O157:H7, pH, temperatura de armazenamento, 

modelo matemático, microbiologia preditiva, microbiologia dos alimentos; iogurte, 

leite. 



AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE ESCHERICHIA COLI PRODUTORA 

DE TOXINA SHIGA O157:H7 SOB O EFEITO DO PH E TEMPERATURA 

 

ABSTRACT 

 

Behavior evaluation of pathogenic bacteria through factors whose control the microbial 

development such as pH and temperature could generate results for safe food 

application production. Hence, the aim of this work was to evaluate the individual and 

combined effect of pH and temperature about two EHEC O157:H7 strains behavior and 

to compare with EPEC O55:H7 and non pathogenic E.coli (npEC) behavior isolated of 

minas frescal cheese. Behavior prediction of strains was evaluate from a polynomial 

model and was applied in yoghurt and pasteurized milk. The temperature influenced 

significantly in all strains behavior, the great range was between 20 and 35°C with 

decimal reduction (DR) from 10°C. The biggest DR was observed in TSB condition to 

pH 5.5 at 6°C. pH effect was not significantly in EHEC strains behavior in TSB. EHEC 

strains presented different behavior than EPEC and npEC. Effect evaluation was 

determined from central composite design (DOE), whose generated mathematical model 

equation to bacterial behavior. The models were mathematically validated for Af, Bf, 

%D, %B and RE. For model application yoghurt and pasteurized milk was artificially 

contaminated with EHEC O157:H7 mix.  EHEC O157:H7 DR about 0.71 log CFU was 

observed in pasteurized milk (pH 6.7 at 6°C) after 48 h. EHEC O157:H7 DR about 4.85 

log CFU was observed in 10
th

 day and no detection in 14
th

 day in yoghurt (pH 4.64 at 

6°C). Weibull and log linear models inactivation was used to describe EHEC 902 and 

EHEC 2004 behavior in yoghurt and pasteurized milk, however inactivation model was 

not suitable in pasteurized milk.         

Key – words: Escherichia coli O157:H7, pH, storage temperature, mathematical 

model, predictive model, food microbiology; yoghurt, milk. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 Escherichia coli enterohemorrágica (EHEC) é um importante patógeno 

veiculado por alimentos, podendo causar diarreia sanguinolenta, colite hemorrágica 

(CH) e síndrome hemolítica-urêmica (SHU) em humanos (BINDU KIRANMAYI et al., 

2010; PENNINGTON, 2010). Surtos epidêmicos ou casos esporádicos graves são 

causados principalmente pelo sorotipo O157:H7. No Brasil, EHEC O157:H7 tem sido 

descrita em casos esporádicos de doença humana (GUTH et al., 2010; DE SOUZA et 

al., 2011). 

Bovinos constituem o principal reservatório de EHEC, incluindo o sorotipo 

O157:H7 (PATON & PATON, 1998). O reservatório animal (bovinos), de diferentes 

regiões do Brasil, encontra-se intensamente colonizado por cepas EHEC potencialmente 

patogênicas (GUTH et al., 2010; MOREIRA et al., 2011; CARVALHO et al., 2012; 

FREITAS FILHO et al., 2014; NESPOLO et al., 2014; GONZALEZ et al., 2016). A 

transmissão de EHEC ocorre, principalmente, pela ingestão de alimentos de origem 

bovina ―in natura‖ (carne e leite) e água contaminada. No entanto, alimentos de origem 

vegetal também têm sido descritos em surtos da doença, como saladas e sucos ácidos 

(PENNINGTON, 2010; KARMALI et al., 2010). O isolamento de EHEC a partir de 

alimentos de origem bovina tem sido descrito no Brasil (BASTOS et al., 2006; 

CERGOLE – NOVELLA et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2008; BATISTA et al., 2014; 

CARVALHO et al., 2014; LOPES, 2016 ;CARDOSO & MARIN, 2016). O controle de 

EHEC O157:H7 em alimentos de origem animal está diretamente relacionado as 

práticas de higiene aplicadas durante o processamento do alimento e as condições de 

desenvolvimento da bactéria na matriz alimentar (BINDU KIRANMAYI et al., 2010).  
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O controle das doenças veiculadas por alimentos é um grande desafio, devido às 

mudanças no padrão humano de consumo e a globalização no comércio de alimentos 

(SCHELIN et al., 2011). Muitos fatores podem prevenir ou limitar o desenvolvimento 

microbiano em alimentos, sendo o potencial de hidrogênio (pH) e a temperatura os mais 

importantes (WARDA et al.,2015; BALAMURUGAN et al., 2014; BAKA et al., 2016; 

AKKERMANS et al., 2017). Avaliar o comportamento bacteriano, através da medição 

da taxa de multiplicação e capacidade de sobrevivência, em alimentos tem sido descrito 

na literatura (MCMEEKIN, 2007; MCMEEKIN et al, 2008; MCMEEKIN et al., 2013). 

A compreensão do comportamento bacteriano em uma matriz, frente aos fatores que 

controlam o desenvolvimento bacteriano pode levar ao controle de doenças veiculadas 

por alimentos. Desta forma, utilizar um método para predizer o comportamento de um 

microrganismo patogênico através de modelos matemáticos sem a necessidade de 

realizar inúmeras análises no alimento parece vantajoso, podendo garantir a saúde do 

consumidor (MCMEEKIN & ROSS, 2002). 

 É importante avaliar primeiramente o comportamento bacteriano em meio de 

cultura laboratorial, uma vez que a matriz alimentar é complexa, com muitas variáveis, 

dificultando a seleção do efeito de variáveis específicas. Vários estudos com modelos 

matemáticos têm utilizado meio de cultura laboratorial como substrato para avaliar o 

comportamento de EHEC, inclusive O157:H7, frente a fatores que controlam seu 

desenvolvimento (COLEMAN et al., 2003, VALERO et al., 2010; LINDQVIST & 

LINDBLAD, 2011; GABRIEL, 2012; HABERBECK et al., 2015). No entanto, a 

avaliação do comportamento de EHEC O157:H7 através do efeito combinado de pH e 

temperatura através da modelagem matemática é escassa na literatura. Além disso, a 

determinação do alcance e dos limites de desempenho aplicáveis aos modelos preditivos 
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deve ser testada na matriz alimentar, a fim de definir a confiabilidade deste na tomada 

de decisões (GABRIEL, 2012; CHIEN et al., 2016 a).  

2. OBJETIVOS 

2.1.OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito individual e combinado de diferentes 

níveis de pH e temperatura sobre o comportamento de duas cepas selvagens de EHEC 

O157:H7 em meio de cultura laboratorial e comparar com o comportamento de uma 

cepa EPEC O55:H7 (sorotipo precursor de O157:H7) e uma cepa de E. coli não 

patogênica (ECnp) isolada de queijo minas frescal. A predição do comportamento das 

cepas de E. coli foi avaliada a partir de um modelo matemático. 

 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Avaliar o comportamento de duas cepas selvagens de EHEC O157:H7 sob o 

efeito individual e combinado de diferentes níveis de pH e temperatura em meio de 

cultura laboratorial; 

  Comparar o comportamento das duas cepas selvagens EHEC O157:H7 com o 

comportamento das cepas EPEC O55:H7 e ECnp; 

  Utilizar um modelo matemático para predizer o comportamento de EHEC 

O157:H7, EPEC O55:H7 e ECnp, sob o efeito de diferentes níveis de pH e temperatura, 

em meio de cultura laboratorial; 

  Validar o modelo matemático 

 Aplicar o modelo matemático obtido em meio de cultura laboratorial no leite 

pasteurizado e no iogurte, artificialmente contaminados com as cepas EHEC O157:H7; 

  Descrever o comportamentos de EHEC O157:H7 no leite pasteurizado e no 

iogurte artificialmente contaminados. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. DESENVOLVIMENTO MICROBIANO 

O desenvolvimento microbiano é considerado o fundamento da microbiologia 

para estudar o comportamento de um microrganismo. É necessário conhecer os meios 

de cultivo ideais, os substratos, os metabólitos e as condições propícias para o 

desenvolvimento dos microrganismos (EGLI, 2015).  

 A taxa de crescimento microbiano pode ser definida como a produção de duas 

novas células a partir de uma. A partir deste conceito é possível elaborar uma curva de 

crescimento microbiano dividida em quatro fases: lag, exponencial ou logarítmica (log), 

estacionária e de declínio (Figura 1) (JAY et al., 2005; MASSAGUER, 2006; ADAMS 

& MOSS, 2008; PEPPER et al., 2009). A fase lag é caracterizada pela adaptação do 

microrganismo ao substrato. Portanto, quando o microrganismo se desenvolve em 

faixas que não sejam ótimas, a fase lag é mais longa (JAY et al., 2005; MASSAGUER, 

2006; ADAMS & MOSS, 2008; PEPPER et al., 2009). Na fase log ocorre maior taxa de 

crescimento microbiano, favorecida pela maior concentração de nutrientes e fatores que 

favorecem seu desenvolvimento. A multiplicação ocorre exponencialmente, de forma 

que o número de células no meio é proporcional ao número de células presente em um 

determinado tempo de geração (JAY et al., 2005; MASSAGUER, 2006; ADAMS & 

MOSS, 2008; PEPPER et al., 2009). Na fase estacionária ocorre exaustão dos nutrientes 

essenciais, a velocidade de multiplicação é semelhante ao estado de morte da bactéria. 

Nesta fase a bactéria está passando por um estado de estresse elevado iniciando o 

metabolismo endógeno, no qual células mortas são observadas. A taxa de crescimento 

nessa fase é prejudicada, pois as células competem entre elas por nutrientes que estão 

cada vez mais escassos (JAY et al., 2005; MASSAGUER, 2006; ADAMS & MOSS, 
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2008; PEPPER et al., 2009). A fase de declínio corresponde à morte da bactéria 

propriamente dita, no qual o número de células viáveis decresce exponencialmente, 

devido à depleção de nutrientes e acúmulo de substâncias que inibem seu 

desenvolvimento (JAY et al., 2005; MASSAGUER, 2006; ADAMS & MOSS, 2008; 

PEPPER et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Curva de desenvolvimento microbiano (MASSAGUER, 2006).  

3.2. FATORES QUE CONTROLAM O DESENVOLVIMENTO MICROBIANO EM 

ALIMENTOS 

O alimento é uma matriz complexa composta por fatores que influenciam 

diretamente nas fases de desenvolvimento microbiano. Estes são denominados fatores 

(ou parâmetros) intrínsecos ou extrínsecos. Os fatores intrínsecos são as características 

próprias do alimento, tais como pH, potencial de oxidação-redução (Eh), atividade de 

água, nutrientes, componentes antimicrobianos e estrutura biológica. Os fatores 

extrínsecos são caracterizados por propriedades do ambiente de armazenamento do 

alimento, tais como temperatura, umidade, presença e concentração dos gases (JAY et 

al., 2005; ADAMS & MOSS, 2008). 

 O controle dos fatores envolvidos no desenvolvimento microbiano é essencial 

para garantir um alimento seguro ao consumidor. Entre os fatores que influenciam 
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diretamente o comportamento microbiano no alimento,pH, temperatura e atividade de 

água se destacam (FORSYTHE, 2002).  

3.2.1. Potencial de hidrogênio (pH) 

 O pH é um dos principais parâmetros envolvidos no desenvolvimento 

microbiano em alimentos (AKKERMANS et al., 2017). Pode ser definido como a 

relação entre a atividade iônica do hidrogênio e a sua concentração, resultando em um 

valor de pH. É categorizado em três faixas: ácida, neutra e alcalina. O ácido 

corresponde a valores abaixo de 7,0, alcalino a valores acima de 7,0 e neutro, valor 

igual a 7,0 (JAY et al., 2005; ADAMS & MOSS, 2008).  

 De acordo com o valor de pH, os alimentos podem ser classificados em pouco 

ácidos (pH > 4,5), ácidos (pH 4,5 a 4,0), e muito ácidos (pH < 4,0). Os alimentos pouco 

ácidos são os legumes, as leguminosas, leites e derivados; as carnes, os pescados e 

frutos do mar possuem pH próximos à neutralidade; alimentos ácidos são as frutas em 

geral; e os alimentos muito ácidos são algumas frutas como maçã, limão, laranja e 

abacaxi (JAY et al., 2005; ADAMS & MOSS, 2008). 

As bactérias costumam ser mais exigentes em relação ao pH do que bolores e 

leveduras(JAY et al., 2005). Bactérias se desenvolvem em pH entre 6,0 e 8,0, leveduras 

entre 4,5 e 6,0 e bolores entre 3,5 e 4,0 (ADAMS & MOSS, 2008).Os microrganismos 

envolvidos nas doenças veiculadas por alimentos conseguem se desenvolver em valores 

de pH a partir da faixa de 4,0 e 5,5. 

3.2.2. Temperatura  

 A temperatura de armazenamento dos alimentos é um dos principais fatores que 

controlam o desenvolvimento microbiano. A literatura apresenta diversos estudos, tanto 

em matriz alimentar quanto em meio de cultura laboratorial, descrevendo a influência 
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da temperatura no desenvolvimento microbiano (VALERO et al., 2010; FARAKOS et 

al., 2013; CALDERA et al., 2014; TIMMERMANS et al., 2014; BALAMURUGAN et 

al., 2015; INATSU et al., 2015; JUNEJA et al., 2016; DUAN et al., 2016, KALAI et al, 

2017).   

 A partir da temperatura ótima de desenvolvimento é possível caracterizar os 

microrganismos em três grupos, psicrotróficos, mesófilos e termófilos (CHARLIER; 

DROOGMANS, 2005; JAY et al., 2005; ADAMS & MOSS, 2008). 

 Os psicrotróficos são microrganismos que se desenvolvem em temperatura 

mínima entre -5 e 5 °C, máxima entre 30 e 35°C e ótima entre 25 e 30°C. São 

importantes deteriorantes de alimentos refrigerados (ADAMS & MOSS, 2008). A 

membrana celular destes microrganismos é composta, predominantemente, por ácidos 

graxos insaturados, o que confere a capacidade de resistência à temperatura de 

refrigeração (NEDWELL, 1999). 

 Os mesófilos se desenvolvem em temperatura mínima entre 5 e 15°C, máxima 

entre 40 e 47°C e ótima entre 30 e 40°C (ADAMS & MOSS, 2008). Grande parte dos 

microrganismos comumente envolvidos em doenças transmitidas por alimentos são 

mesófilos (JAY et al., 2005).    

Os termófilos se desenvolvem em temperatura mínima entre 40 e 45°C, máxima 

entre 60 e 90°C e ótima entre 55 e 75°C. A capacidade de resistência a temperaturas 

elevadas é consequência da presença de uma membrana celular rica em ácidos graxos 

saturados (NEDWELL, 1999), além da presença de termossensores, que são capazes de 

induzir a sensibilidade das proteínas responsáveis pela ativação de seus fatores de 

virulência (CHARLIER & DROOGMANS, 2005; SHAPIRO &COWEN, 2012). 
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3.2.3. Interação entre os fatores que controlam o desenvolvimento microbiano 

Na matriz alimentar ocorre a interação entre os fatores que controlam o 

desenvolvimento microbiano. A combinação adequada destes fatores é de suma 

importância para evitar o desenvolvimento de microrganismos deteriorantes ou 

patogênicos no alimento(JAY et al., 2005). As principais interações são entre pH e 

temperatura (PEÑA et al., 2014; AKKERMANS et al., 2017), no entanto, outras 

interações também são importantes,como entre a atividade de água, pH, temperatura e 

sais (JUNEJA et al, 2016); entre pH, temperatura e atividade de água 

(BALAMURUGAN et al., 2014), entre temperatura e atmosfera modificada (BAKA et 

al., 2016),e entre pH, pressão atmosférica, concentração de óleos essenciais e tempo de 

armazenamento(CHIEN et al., 2016a; CHIEN et al., 2016b).      

 L. Leistner, em 1980, propôs o conceito da teoria dos obstáculos,no qual 

diversos fatores são aplicados simultaneamente no alimento para controlar o 

desenvolvimento dos microrganismos. Estes fatores são vistos como obstáculos, pois o 

microrganismo precisa se adaptar, superando os obstáculos (fatores) para se desenvolver 

no alimento (JAY et al., 2005; MASSAGUER, 2006; ADAMS & MOSS, 2008). A não 

sobrevivência ou não multiplicação do microrganismo significa que os fatores 

(extrínsecos e/ou intrínsecos) controlaram devidamente o desenvolvimento microbiano. 

A interação entre pH, temperatura e atividade de água é um bom exemplo para a teoria 

dos obstáculos contra microrganismos. Um alimento ácido associado a uma baixa 

atividade de água e armazenado à temperatura adequada dificulta a sobrevivência 

microbiana (JAY et al., 2005; MASSAGUER, 2006; ADAMS & MOSS, 2008). 

3.3. ESCHERICHIA COLI 

E.coli é uma bactéria gram negativa da família Enterobacteriaceae, anaeróbia 

facultativa(RORIGUES-ANGEL, 2002). E. coli é caracterizada pela presença de flagelo 
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(antígeno H), cápsula (antígeno K ou Vi), lipopolissacarídeo, polissacarídeo (antígeno 

O), lipídio A, lipoproteínas, peptídoglicanos e pili (HUNT, 2010). O polissacarídeo O e 

o antígeno H determinam os sorotipos (HUNT, 2010). E. coli são oxidase negativa, 

produzem indol; podem apresentar mobilidade a 36 °C, fermentam glicose e lactose 

com liberação de ácido e gás, além de fermentarem sacarose, manitol, sorbitol, mucato, 

dulcitol, salicina, adonitol, inositol, arabinose, rafinose, ramnose, maltose, xilose, 

celobiose, melobiose, manose, e reduzirem o nitrato a nitrito (RORIGUES-ANGEL, 

2002).  

E.coli é uma bactéria natural do trato gastrointestinal, porém pode ocorrer em 

diversos ambientes, tais como na água ou no solo (HUNT, 2010),neste caso, funciona 

como indicativo de contaminação fecal destes ambientes (TENAILLON et al., 2010). 

Alguns fatores podem influenciar seu desenvolvimento, tais como o pH,a temperatura, a 

disponibilidade de oxigênio e a atividade de água (ELSAS et al., 2011). E. coli pode se 

desenvolver em uma ampla faixa de pH desde os mais ácidos até os mais alcalinos 

(ELSAS et al., 2011).A temperatura ótima para seu desenvolvimento varia entre 35 e 

37°C, podendo se desenvolver em temperaturas mais baixas, entre 4 e 7°C (ELSAS et 

al., 2011).  

E. coli fazem parte da microbiota intestinal humana e de animais, não 

provocam doença no trato gastrointestinal e são benéficas para o hospedeiro,sendo 

denominadas de E.coli comensais (HUNT, 2010; TENAILLON et al., 2010). No 

entanto, algumas E. coli desenvolveram patogenicidade devido à presença de fatores de 

virulência (ELSAS et al., 2011). As E.coli patogênicas podem provocar doença 

extraintestinal (ExPEC; extraintestinal pathogenic E. coli ) ou doença intestinal (DEC; 

diarrehogenic E. coli) (SMITH et al., 2007). As ExPEC são caracterizadas por 

causarem meningite neonatal, infecção do trato urinário, sepse e pneumonia (SMITH et 
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al., 2007). As DEC são agrupadas em cinco categorias com base em características de 

virulência e diferenças quanto à epidemiologia e composição antigênica O:H 

(RODRIGUES-ANGELS, 2002; SADIQ et al., 2014). Estas categorias são E. coli 

enteropatogênica (EPEC); E. coli enterotoxigênica (ETEC); E. coli enteroinvasora 

(EIEC); E. coli enteroagregativa (EAEC) (RODRIGUES-ANGELS, 2002); E. coli 

produtora de toxina Shiga/ E. coli enterohemorrágica (STEC/EHEC) (SADIQ et al., 

2014). Uma sexta categoria, E. coli produtora de aderência difusa (DAEC), tem papel 

controverso enquanto agente diarreiogênico (RODRIGUES-ANGELS, 2002; NATARO 

& KAPER, 1998). Uma nova categoria foi descrita, E. coli entroagregativa produtora de 

toxina Shiga (EASTEC) (MORA et al., 2011) ( quadro 1). 

Quadro1. Fatores de virulência e doenças das diferentes categorias de E.coli 

Categoria Fatores de Virulência Doença 

EPEC Bundle forming pilus (BFP), adesina intimina (Eae) Diarreia em crianças < 5 anos 

ETEC Toxina termolábil (Lt), toxina termoestável (ST) Diarreia aquosa 

EIEC Invasão Diarreia com sangue e muco 

(disenteria) 

EAEC Adesina, aderência agregativa Diarréia crônica 

STEC Citoxina Stx e Eae CH, SHU, PTT 

DAEC Aderência difusa Papel controverso como 

patogenia, diarreia 

EASTEC Enteroagregativa  produtora de toxina Shiga CH, SHU 

E.coli comensal Não patogênica Habitat intestino 

ExPEC - Infecção intestinal 

EPEC: E.coli enteropatogênica; ETEC: E.coli enterotoxigênica; EIEC: E. coli 

enteroinvasora; EAEC: E. coli enteroagregativa; STEC: E. coli produtora de toxina 

Shiga; DAEC: E. coli produtora de aderência difusa;  EASTEC: E. coli entroagregativa 

produtora de toxina Shiga; ExPEC: E.coli patogênica extraintestinal.  
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3.3.1. Escherichia coli enterohemorrágica (EHEC) 

E. coli que elaboram exotoxinas pertencentes a família das toxinas Shiga são 

denominadas STEC (Shiga toxin-producing E. coli). Os sorotipos de STEC que 

produzem a adesina intimina e estão envolvidos em doenças humanas tais como diarreia 

sanguinolenta, CH, SHU e púrpura trombocitopênica trombótica (PTT) são 

denominados E. coli enterohemorrágica (EHEC), sendo portanto EHEC um subgrupo 

de bactérias estritamente patogênicas, dentro da categoria STEC (NATARO & KAPER, 

1998). 

EHEC é uma categoria de DEC que possui como principais fatores de virulência 

a produção de intimina, codificada pelo gene eae e produção de toxina Shiga (SADIQ et 

al., 2014). O gene eae está localizado em uma ilha de patogenicidade denominada 

região LEE (locus of enterocyte effacement), onde se encontram os genes responsáveis 

pela adesão e aplainamento das microvilosidades dos enterócitos, denominada lesão 

A/E (attaching and effacing) (SADIQ et al., 2014).A toxina Shiga (Stx) é o fator de 

virulência mais marcante de STEC/EHEC (HUNT, 2010).Stx é uma citotoxina 

codificada por um bacteriófago, é encontrada de duas formas, Stx1 e Stx 2, sendo a 

segunda considerada a mais virulenta (KYLE et al., 2012; FARROKH et al., 2013).Stx 

se liga ao receptor glicoesfingolípidio globotriaosilceramida (Gb3) na mucosa intestinal, 

sofrendo endocitose, no interior da célula eucariótica liga-se ao RNA 28S inibindo a 

síntese proteica, levando a morte celular (SAEEDI et al., 2017; PENNINGTON, 2010). 

Os principais sorotipos de STEC/EHEC envolvidos em casos de doenças em 

humanos são O157:H7, O157:NM, O26:H11, O103:H2, O11:NM, O121:H19, 

O145:NM, O91:H21, O104:H21, O113:H21 (FARROKH et al., 2013). No Brasil, 

foram descritos alguns casos de doença humana por STEC/EHEC (DE SOUZA et al., 

2011; BASTOS et al., 2006; CERGOLE- NOVELLA et al.,2006; BUERIS et al., 2007; 
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DE TONI et al., 2009; BISCOLA et al., 2011; GUIRRO et al., 2014; DIAS et al., 

2016). Surtos e casos esporádicos de STEC/EHEC tendo com veículos leite cru, leite 

pasteurizado e seus derivados têm sido descritos em vários continentes (MUNGAI et al, 

2015). No Brasil, STEC/EHEC tem sido isolada de leite e derivados(SANDRINI et al., 

2007; CARVALHO et al., 2014; LOPES, 2016), estando estes alimentos possivelmente 

envolvidos em alguns casos de infecção (DE SOUZA et al., 2011). 

A infecção por EHEC, incluindo o sorotipo O157:H7 decorre da ingestão do 

microrganismo, seguido de um período de 3 a 4 dias de incubação, quando a bactéria 

multiplica-se e coloniza o intestino. A doença inicia-se com diarreia não sanguinolenta e 

dores abdominais. Muitos indivíduos desenvolvem diarreia sanguinolenta no segundo 

ou terceiro dia da doença (OSTROFF et al., 1989), sem leucócitos fecais ou febre, 

distinguindo esta doença da disenteria clássica causada por Shigella e EIEC (RILEY et 

al., 1983). Os sintomas clínicos podem desaparecer dentro de uma semana, mas cerca 

de 6% dos pacientes evoluem para SHU (GRIFFIN,1998), sequela caracterizada por 

insuficiência renal, anemia hemolítica micro angiopática e trombocitopenia (KARMALI 

et al.,1983; KARMALI et al., 1985). Alguns indivíduos com SHU podem apresentar 

sintomas neurológicos (TESH & O'BRIEN, 1991). Embora SHU possa atingir todas as 

faixas etárias, a incidência é alta em crianças e idosos. PTT é mais comum em adultos e 

difere de SHU pela apresentação de febre e por processos neurológicos associados 

(KARMALI, 1989). Alguns indivíduos infectados com EHEC podem ser 

completamente assintomáticos (BRIAN et al., 1992), embora muito pouco seja 

conhecido sobre a incidência destes carreadores. 

EHEC pode ser ingerida, sobreviver ao pH adverso do estômago e chegar ao 

intestino. Geralmente pequenas doses são necessárias, sendo a dose estimada para os 

sorotipos O157:H7 e O111:NM entre 1 e 100 unidades formadoras de colônia (UFC)/g 
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ou mL do alimento (GRIFFIN & TAUXE, 1993; PATON & PATON, 1996). EHEC 

coloniza o intestino competindo com a microbiota intestinal, produzindo toxina Stx no 

lúmen, sendo esta absorvida pelas células do epitélio intestinal e indo em seguida para a 

corrente sanguínea. A toxina é então distribuída para os receptores das células alvo 

provocando efeitos locais e sistêmicos (PATON & PATON, 1998). 

3.3.2. Escherichia coli O157:H7 

E. coli O157:H7 é o protótipo da categoria EHEC, sendo primeiramente 

reconhecida como patógeno humano em 1982, devido a ocorrência de um surto de colite 

hemorrágica nos EUA resultante do consumo de hambúrguer mal cozido (RILEY et al., 

1983). Surtos epidêmicos ou casos esporádicos graves ocorreram em diversos países 

além dos EUA, como Argentina, Canadá, Singapura, Japão e alguns países da Europa 

(RILEY et al., 1983; GRIFFIN & TAUXE, 1991; NATARO & KAPER, 1998; DE 

SOUZA et al., 2011; WATAHIKI et al., 2014;PIANCIOLA et al., 2014; GAULIN et 

al., 2015; CHAU et al., 2016; CASTRO et al., 2017). No Brasil, EHEC O157:H7 tem 

sido descrita em casos esporádicos de doença humana (IRINO et al., 2002; DE SOUZA 

et al., 2011). A prevalência da CH e SHU é um problema de saúde pública em diversos 

países, devido ao grande número de pessoas infectadas e a elevada taxa de morbidade e 

mortalidade, gerando aumento dos custos relacionados ao tratamento e prevenção destas 

doenças (PENNINGTON, 2010). 

E. coliO157:H7 tem como precursor o sorotipoO55:H7 (ZHOU et al., 2010). No 

processo evolutivo de E. coli O157:H7, a primeira aquisição foi a habilidade de 

produzir Stx2, em seguida ocorreu a mutação do antígeno O de O55 para O157 e a 

aquisição do plasmídeo pO157 (HUNT, 2010; PENNINGTON, 2010). Em seguida, E. 

coli O157:H7 perdeu a capacidade de fermentar sorbitol e por ultimo adquiriu a 

capacidade de produzir Stx1 (SAEEDI et al., 2017).  
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A maioria das cepas de E. coliO157:H7 não fermentam sorbitol (WELLS et al., 

1983; MARCH et al.,1986; KRISHNAN et al., 1987) e são capazes de reduzir telurito 

(ZADIK et al, 1993), diferenciando assim este sorotipo de outros sorotipos de E. coli. 

Outra característica que distingue E. coliO157:H7 de outras E. coli é a ausência da 

produção da enzima -D-glicuronidase (KRISHNAN et al., 1987; RATNAM et al., 

1988). A produção de -D-glicuronidase pode ser observada na presença do substrato 4-

metilumbeliferil--D-glicuronideo (MUG), onde as bactérias produtoras desta enzima, 

na presença de luz UV, aparecem fluorescentes após a quebra deste substrato em um 

fluoróforo 4-metilumbeliferona (HEIZMANN et al., 1988). 

Diferente das outras E.coli, EHEC O157:H7 se desenvolve e sobrevive em 

diversos níveis de pH. Desta forma, é difícil precisar os pontos mínimo, máximo e 

ótimo, uma vez que dependerá da matriz alimentar e das condições de armazenamento 

(COLEMAN et al., 2003;VALERO et al., 2010; BALAMURUGAN et al., 2015). A 

partir de um surto veiculado por cidra de maçã (HILBORN et al., 2000), EHEC 

O157:H7 foi considerada um perigo biológico para alimentos ácidos e muito ácidos, 

devido sua capacidade de sobrevivência em meios ácidos (CHENG et al., 2003; YUK et 

al.,2004; KOUTSOUMANIS & SOFOS, 2004; STOPFORTH et al., 2007; DLAMINI 

& BUYS, 2009; YOUSSEF, 2013; BAE & LEE, 2017). Os principais fenômenos que 

explicam esta capacidade são a expressão do gene rpos; o sistema dependente de 

arginina e o sistema dependente de glutamato (FOSTER, 2004). Além destes 

mecanismos, o piruvato também pode induzir a ácido resistência em O157:H7 (WU et 

al., 2014).  

EHEC O157:H7 possui a mesma temperatura ótima de desenvolvimento das 

outras E.coli, mas sua sobrevivência é prejudicada em temperatura superior a 44°C 

(FERNANDEZ, 2008). Algumas cepas de O157:H7 podem desenvolver 
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comportamento psicotrófico (FROZI et al., 2015). Isto pode ocorrer devido às 

chaperonas que têm a habilidade de enovelamento, nesta conformação as proteínas 

conseguem realizar sua função que neste caso seria a de sobrevivência a baixas 

temperaturas (FERRER et al., 2003). Outro mecanismo que pode explicar a 

sobrevivência em baixas temperaturas é que E. coli em temperatura abaixo de 15°C, 

ativam as proteínas de membranas, Tsre Tar, que funcionam como termossensores, 

permitindo sua sobrevivência ainda que não haja multiplicação (SHAPIRO & COWEN, 

2012). Além disso, quando E. coli é submetida a baixa temperatura ocorre a expressão 

do termômetro de RNA, que regula a expressão gênica tanto em choque térmico quanto 

em choque frio, neste caso o termômetro de RNA responde ao choque frio, através da 

proteína CspA que traduz estruturas de forma mais eficiente do que quando submetidas 

a temperaturas superiores a 37°C (SHAPIRO & COWEN, 2012). 

Estratégias de controle de EHEC O157:H7 são importantes para diminuir a 

incidência da doença, principalmente CH e SHU. Uma das medidas de prevenção é a 

aplicação da Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) no fluxograma 

de produção de alimentos (PENNINGTON, 2010; KARMALI et al., 2010).  

3.3.3 Reservatório animal 

EHEC, incluindo o sorotipo O157:H7, tem como reservatório primário os 

animas e secundário os humanos (PENNINGTON, 2010). O principal reservatório 

animal é o bovino (FARROKH et al., 2013; SAEEDI et al., 2017). No Brasil, incluindo 

o estado do Rio de Janeiro, o reservatório bovino encontra-se intensamente colonizado 

por cepas STEC/EHEC potencialmente patogênicas (CERQUEIRA et al., 1999; 

MOREIRA et al., 2003; LIRA et al., 2004; VICENTE et al., 2005; IRINO et al., 2005; 

SALES et al., 2006; SANDRINI et al., 2007; TRISTÃO et al., 2007; OLIVEIRA et al., 

2008; VICENTE et al., 2010; DOS SANTOS et al., 2010; MOREIRA et al., 2011; 
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CARVALHO et al., 2012; FERREIRA et al., 2014; NESPOLO et al., 2014; FREITAS 

FILHO et al., 2014; GONZALEZ et al., 2016). 

De acordo com a concentração de células viáveis de EHEC O157:H7 nas fezes 

do animal pode ser classificada em no shedding, low sheddindg, shedding e super-

shedding (CASTRO et al., 2017). No shedding indica a ausência de O157:H7 nas fezes 

do animal, low shedding, presença de células viáveis de O157:H7 em uma quantidade 

menor que 10² UFC/g, shedding, entre 10² e 10
4
UFC/g e super-shedding maior que 10

4
 

UFC/g. As fezes dos bovinos são classificada como super-shedding, por conterem um 

elevado número de EHEC O157:H7 (SAEEDI et al., 2017). Alguns fatores podem 

explicar a elevada concentração de O157:H7 em bovinos, tais como a formação de 

biofilme no epitélio intestinal; dieta; a aquisição de animais contaminados,os quais 

podem transmitir EHEC O157:H7 para os já existentes na propriedade; e a falta de 

higiene no manejo e confinamento dos animais (PENNINGTON, 2010; CASTRO et al., 

2017; FARROKH et al., 2013; SAEEDI et al., 2017).  

3.3.4. Modo de transmissão 

 A transmissão ocorre a partir da ingestão de alimentos e águas contaminados 

(PENNINGTON, 2010). O animal contaminado com O157:H7 elimina fezes 

contaminadas que podem chegar a carne, leite e consequentemente seus derivados e 

vegetais. O homem ingere esses alimentos contaminados podendo desenvolver o quadro 

infeccioso (PENNINGTON, 2010; FARROKH et al., 2013).  

 A principal estratégia para o controle de EHEC O157:H7 é a prevenção de 

contaminação do alimento, que deve ocorrer a partir das boas práticas agrícolas (BPA) 

(SAEEDI et al., 2017). No alimento,fatores intrínsecos e extrínsecos, tal como pH, 

temperatura, atividade de água, podem ser utilizados para o controle de EHEC O157:H7 

(FARROKH et al., 2013).    
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3.4. MICROBIOLOGIA PREDITIVA  

A microbiologia preditiva é a ciência que pode predizer o comportamento de 

determinado microrganismo frente a diferentes fatores intrínsecos e/ou extrínsecos do 

alimento (MCMEEKIN, 2007; MCMEEKIN et al., 2013). Simultaneamente ao 

desenvolvimento da microbiologia preditiva, surgiu a preocupação por controlar os 

pontos críticos do alimento e deu-se mais importância ao conceito de alimento seguro 

(MCMEEKIN & ROSS, 2002). Desta forma, utilizar um método para predizer o 

comportamento de um microrganismo patogênico através de modelos matemáticos sem 

a necessidade de realizar inúmeras análises nos alimentos parece vantajoso para garantir 

a saúde do consumidor (MCMEEKIN et al.,2008; BARANYI& SILVA, 2017). 

 Um modelo matemático pode ser definido como a ―descrição de um sistema, 

teoria ou fenômeno que contabiliza suas propriedades conhecidas ou inferidas e podem 

ser utilizados para um estudo mais aprofundado das suas características‖ (MCMEEKIN 

et al., 2008). Os modelos matemáticos podem ser divididos em primários, secundários 

ou terciários. Os modelos primários são modelos que representam o número de células 

viáveis em função do tempo, são os Logístico, Gompetz, Roberts e Baranyi, Richard e 

linear de três fases (PLA et al., 2015; AKKERMANS et al., 2017). Os modelos 

secundários descrevem a dependência e interação entre fatores, são modelos 

multivariados, podem ser divididos em polinomiais e do tipo raiz e cardinal (ESSER et 

al, 2015; PLA et al., 2015; AKKERMANS et al., 2017). Os modelos terciários são a 

combinação entre primários e secundários, representados e/ou elaborados por softwares 

como GinaFIT, DMFIT, MicroFit, além de banco de dados como o ComBase 

(GEERAERD et al., 2005; ESSER et al, 2015; PLA et al., 2015) 

Para elaborar um modelo matemático é preciso utilizar técnicas matemáticas 

para resumir e identificar a relação entre variáveis independentes e dependentes e 
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converter em um desenho experimental. Portanto, é preciso conhecer o microrganismo 

em estudo e os fatores relacionados à sua proliferação em alimentos (MCMEEKIN et 

al., 2008). Os riscos microbiológicos são diferentes dos riscos matemáticos. Ao elaborar 

um modelo matemático é essencial avaliar os erros estatísticos para apostar na hipótese 

que melhor represente a realidade do desenvolvimento microbiano. A validação do 

modelo é de suma importância para a fidedignidade dos resultados obtidos através de 

equações matemáticas em comparação com resultados de bancada (BARANYI& 

SILVA, 2017). 

É importante conhecer as fases da curva de desenvolvimento dos 

microrganismos, para determinar a taxa de desenvolvimento através de um modelo 

matemático. Dada à importância de entender as fases de desenvolvimento, é preciso 

definir previamente o tamanho do inóculo, e as variáveis dependentes e independentes 

(HOROWITZ et al, 2010; MCMEEKIN et al, 2013; KHONSARI & KOLLMANN, 

2015). A temperatura é uma das mais importantes variáveis independentes para predizer 

o comportamento de um microrganismo no alimento. Os nutrientes utilizados, os 

produtos formados e os mecanismos metabólicos que ocorrem durante as fases de 

crescimento microbiano são fatores que precisam ser determinados com atenção tanto 

para a avaliação do desenvolvimento microbiano através de análises laboratoriais, 

quanto através da predição do comportamento por modelos matemáticos (HOROWITZ 

et al., 2010; MCMEEKIN et al., 2013; KHONSARI & KOLLMANN, 2015). 

A partir do conhecimento do comportamento do microrganismo frente aos 

principais fatores que influenciam seu desenvolvimento é possível elabora um alimento 

com maior tempo de vida de prateleira, ou avaliar o risco em potencial oferecido por um 

determinado microrganismo em um determinado alimento (MCMEEKIN & ROSS, 

2002; MCMEEKIN, 2007). A união entre a tecnologia, através da utilização de 
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softwares especializados em criar modelos matemáticos, e a ciência, através dos 

conceitos da microbiologia dos alimentos, auxilia na evolução do controle 

microbiológico dos alimentos (MCMEEKIN & ROSS, 2002; MCMEEKIN, 2007; 

MCMEEKIN et al., 2008; BARANYI & SILVA, 2017).  

 Um modelo preditivo necessita da avaliação do desempenho(performance) afim 

de garantir a confiabilidade e a sua adequação. Alguns índices são utilizados para 

avaliar a adequação do modelo, tal como fator de acurácia (Af), fator bias (Bf), 

percentual de determinação (%D), percentual bias (%B), erro quadrático médio (EQM), 

raiz quadrada do erro médio (RQEM) e o erro relativo (ER) (BARANYI et al., 1999, 

ROSS, 1996, OSCAR, 2005; WILLMOT& MATSUURA, 2005). O coeficiente de 

determinação (R²), o coeficiente de determinação ajustado (R²ajs) e o lack of fit são 

parâmetros relacionadas ao ajuste do modelo (RODRIGUES & IEMA, 2009). 

 Os fatores Af e Bf foram determinados por ROSS (1996) e ajustados por 

BARANYI et al. (1999). Af indica o quanto, em média, os valores observados estão 

espalhados em torno da predição. Bf demonstra se, em média, os valores observados 

estão acima ou abaixo da linha de equivalência e, o quanto é essa distância. Assim, 

avalia se o modelo é "à prova de falhas‖ (fail-safe). Ou seja, Bf e Af indicam a 

confiabilidade nas previsões do modelo (ROSS, 1996; BARANYI et al.,1999; LEE et 

al., 2013). Valores de Af e Bf equivalentes a 1 representam perfeita correlação entre os 

valores preditos e observados. Valor de Bf superior a 1 determina um modelo de 

predição ―fail-dangerous‖, ou seja, os valores preditos são menores do que os 

observados (subestima), indicando falha perigosa. Valor de Bf inferior a 1 indica que o 

modelo é ―fail-safe‖, ou seja, o modelo é seguro na predição, os valores preditos são 

maiores do que os valores observados (superestima). Os modelos devem prever, na 
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medida do possível, o comportamento observado do microrganismo, para evitar o 

desperdício de produto e para assegurar a saúde do consumidor (ROSS, 1996). 

 Dado o valor de Af é possível determinar o percentual de discrepância (%D)entre 

os valores preditos e observados ou entre dois modelos. Com isso, a interpretação 

do%D pode variar de acordo com o modelo não havendo um padrão pré-determinado 

(BARANYI et al., 1999). Quando o %D é 0, indica que os valores preditos são iguais 

aos observados, ou seja, perfeição do modelo. A partir de Bf é possível determinar o 

percentual de viés (%B), que determina o quanto os valores preditos podem descrever 

os valores observados, ou o quanto um modelo pode predizer o comportamento 

microbiano em relação a outros modelos (BARANYI et al., 1999), neste caso a 

interpretação é realizada de acordo com o sinal (positivo ou negativo). %B positivo 

superestima (predição fail-safe) e %B negativo subestima (predição fail-dangerous) 

(BARANYI et al., 1999).   

 A zona de predição é outro parâmetro importante na validação de modelos 

matemáticos. Ela é constituída pelos valores de erro relativos (ER) de cada experimento. 

O ER é a relação entre a diferença dos valores observados e preditos e os valores 

preditos (OSCAR, 2005). A zona de predição aceitável está entre o limite mínimo de -

0,3 (fail-safe) e máximo de 0,15 (fail-dangerous). São considerados aceitos modelos 

com pelo menos 70% dos ensaios dentro a zona de predição (OSCAR, 2005). Os 

valores de ER que são negativos indicam que a predição da resposta é maior do que 

valores observados (superestima), predição ―fail-safe‖. Valores de ER positivos indicam 

que a predição é menor do que os valores observados (subestima), predição ―fail-

dangerous‖ (OSCAR, 2005). 

 Quanto aos parâmetros EQM e RQEM, a interpretação é feita de acordo com 

cada tipo de microrganismo e não há valores determinados. No entanto, quanto menor 
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este valor, mais adequado está o modelo. É importante comparar os resultados obtidos 

com outros modelos da literatura (WILLMOT & MATSUURA, 2005).  

 O ―lack of fit‖ determina o ajuste do modelo. De acordo com o nível de 

significância, valores de P superiores a 0,05 indicam ajuste do modelo,valores de P 

inferiores a 0,05 indicam falta de ajuste de modelo. 

 O R² e o R²ajs representam a porcentagem da variação da amostra no modelo 

matemático, o quanto o modelo pode explicar o comportamento do microrganismo. São 

considerados adequados quando maiores do que 0,7 (RODRIGUES & IEMA, 2009).  

3.4.1.Aplicação do modelo matemático em uma matriz alimentar 

 A modelagem matemática utilizando meio de cultura laboratorial é essencial 

para o entendimento do comportamento microbiano (MCMEEKIN et al., 2002). No 

entanto, no meio de cultura são simuladas condições ótimas para o desenvolvimento do 

microrganismo,não sendo levadas em consideração as variáveis inerentes a matriz 

alimentar. Portanto, é importante aplicar o modelo matemático,construído a partir dos 

ensaios em meio de cultura laboratorial, em uma matriz alimentar (GABRIEL, 2012).  

 O primeiro passo antes da aplicação em uma matriz alimentar é a validação em 

meio de cultura laboratorial (BARANYI et al., 1999; ROSS, 1996), em seguida é 

preciso selecionar a matriz alimentar de acordo com as condições avaliadas 

laboratorialmente para que o modelo matemático possa ser utilizado como ferramenta 

no controle de riscos em alimentos (MCMEEKIN, 2007). Dado todas essas etapas, o 

desafio é tornar estes modelos disponíveis para serem usados no dia a dia dos 

estabelecimentos fornecedores de refeições e nas indústrias alimentícias. A criação de 

repositórios de modelos matemáticos de acordo com a matriz alimentar e o 

microrganismo é uma realidade que tende a tornar os modelos matemáticos cada vez 

mais aplicáveis no alimento (PLAZA-RODRÍGUEZ et al., 2015; FILTER et al., 2016).         
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3.4.2. Modelos de inativação e crescimento microbianos 

 Com o avanço da microbiologia preditiva e o pensamento em agilizar os 

processos de previsão de desenvolvimento microbiano sem a necessidade de ir para a 

bancada foram desenvolvidos modelos de predição, através da microbiologia preditiva 

como abordado anteriormente (MCMEEKIN, 2007; MCMEEKIN et al., 2008; 

HOROWITZ et al., 2010; MCMEEKIN et al., 2013; KHONSARI &KOLLMANN, 

2015; BARANYI &SILVA, 2017). Modelo de inativação é uma ferramenta capaz de 

prever o comportamento microbiano até a morte celular. Modelo de crescimento prevê o 

desenvolvimento do microrganismo ao longo de suas fases de desenvolvimento 

(GEERAERD et al., 2005). 

 A curva de regressão log-linear é a mais antiga em ilustrar a sobrevivência de 

um determinado microrganismo(BIGELOW & ESTY, 1920). O modelo de inativação 

de Weibull é comumente utilizado associado à aplicação do calor para inativação 

microbiana (MAFART et al., 2002).  

3.5. LEITE PASTEURIZADO E IOGURTE  

O leite pasteurizado de vaca é composto por proteínas de alto valor biológico 

(caseína, lactoglobulina e lactoalbumina), lactose e pode ser classificado quanto ao teor 

de gordura em desnatado (máximo de 0,5 %), semi desnatado (0,6 a 0,9 %) ou integral 

(mínimo de 3%), possui pH próximo à neutralidade e atividade de água elevada (>0,95) 

(BRASIL, 2011; FELLOWS, 2006). Já o iogurte é obtido pela fermentação do leite 

pasteurizado pelas bactérias láticas Streptococcus salivarus subsp. thermophilus e 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, outras bactérias láticas podem ser 

adicionadas ao iogurte (BRASIL, 2007). O processo da fermentação lática consiste na 

utilização da lactose como substrato para formação de ácido lático ou lactato pela ação 

de bactérias ácido láticas (BAL) com consequente redução do pH (LEROY & VUYST, 
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2004).O iogurte possui alto valor nutricional, rico em vitaminas e em minerais, 

principalmente vitamina B-12, riboflavina e cálcio (FERNANDEZ & MARETTE, 

2017), refletindo em benefícios a saúde do consumidor, auxiliando na prevenção de 

doenças cardiovasculares, neurológicas, diabetes, obesidade e cânceres intestinais 

(FERNANDEZ & MARETTE, 2017; DUMAS et al., 2017). O iogurte é um alimento 

pouco ácido (pH 4,6),com atividade de água elevada, superior a 0,90 (FELLOWS, 

2006).  

O iogurte foi descoberto no Oriente Médio, no período medieval. Naquele tempo 

não havia um modo de se refrigerar alimentos, então após a ordenha do leite este era 

deixado ao tempo a altas temperaturas como costuma ser no Oriente Médio. Logo foi 

observado que o leite mudou o seu aspecto e tinha um gosto agradável além de não estar 

estragado. A partir disso, iniciou-se o costume de elaboração do iogurte, no qual após a 

ordenha, o leite era transferido para sacos feitos da pele do animal e armazenado até que 

a fermentação ocorresse (FISBERG & MACHADO, 2015; GASBARRINI et al., 2016). 

A importância em controlar o desenvolvimento de EHEC O157:H7 em leites 

fermentados se deu a partir do primeiro surto pelo consumo de iogurte (MORGAN et al, 

1993).Além disso, o estudo da sobrevivência de O157:H7 em iogurte merece atenção 

pela sua capacidade de resistir em meios ácidos (FOSTER, 2004). A acidez associada à 

temperatura de armazenamento (4 a 10 °C) e de fermentação (35 a 45 °C) altera o 

desenvolvimento de O157:H7 no iogurte (GULMEZ &GUVEN, 2003; EVRENDILEK, 

2007; OSAILI et al., 2013; AL-NABULSI et al., 2016).   

4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. CEPAS BACTERIANAS E PREPARO DO INÓCULO 

O total de quatro cepas de E.coli foi utilizado no presente estudo,duas cepas 

EHEC O157:H7 selvagens, cepa RJ902/1 (EHEC 902) e cepa RJ2004/1 (EHEC 2004), 
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isoladas de fezes bovinas e carreadoras de um conjunto de importantes genes 

marcadores de virulência (Quadro2) (GONZALEZ et al., 2016), uma cepa EPEC 

O55:H7 (sorotipo precursor do sorotipo O157:H7) (ZHOU et al., 2010; KYLE et al., 

2012) e uma E. coli não-patogênica (ECnp), indicadora de contaminação de origem 

fecal, previamente isolada de queijo minas frescal. 

As culturas bacterianas armazenadas a -20°C foram ativadas em Trypticase Soy 

Broth (TSB; Himedia) incubado a 35°C por 18-20 h. Os inóculos bacterianos foram 

padronizados através da escala de Mac Farland de 0,5obtendo aproximadamente 1,5 x 

10
8 

células/mL.  

Quadro2. Características fenotípicas e genotípicas das cepas EHEC O157:H7 estudadas 

(cepas EHEC 902 e EHEC 2004). 

Genótipo 

stx1
 

stx2 Iha Asta E-hlyA espP saa eae Tir espA espB 

- + + + + + -     

Aderência 

HEp-2 Caco-2 

- AP 

FAS 

HEp-2 Caco-2 

- AP 

Fenótipo 

E-Hly Stx FS BG 

+ + - - 

Genótipo:stx1,stx2, toxina Shiga1 e 2; iha,adesina; astA, enterotoxina EAST-1; E-hlyA, 

enterohemolisina; espP, serina-protease extracelular; saa, adesina;eae, intimina; tir, 

receptor de intimina; espA, espB , proteínas secretadas EspA e EspB. Fenótipo: HEp-2: 

carcinoma epitelial de laringe humana; Caco-2: carcinoma de cólon humano;AP: 

aderência periférica;FAS: teste de agregação de actina; E-Hly: produção de 

enterohemolisina em agar-sangue; Stx: efeito citotóxico em células Vero (rim de 

macaco verde africano); FS: fermentação do sorbitol; BG: produção de -D-

glucuronidase. 
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4.2. DESENHO EXPERIMENTAL (DOE) 

Foram incluídas no DOE duas variáveis independentes que controlam o 

desenvolvimento bacteriano, pH e temperatura. As condições testadas foram 

determinadas pelo DOE do tipo delineamento composto central rotacional (DCCR)2
k
 + 

(2.k) + 3, onde 2 representa os dois níveis testados para cada uma das duas var iáveis 

independentes, k representa a quantidade de variáveis independentes (fatores) e 3 o 

número de repetições do ponto central (RODRIGUES & IEMMA, 2009).Assim foram 

realizados quatro ensaios fatoriais (2
2
), quatro ensaios nos pontos axiais para testar o 

modelo de segunda ordem, e três ensaios correspondentes às repetições do ponto 

central, para avaliar o erro experimental, ou seja, a falta de ajuste do modelo, 

totalizando 11 ensaios[2
2 

+ (2 . 2)+ 3]. Os níveis mínimos e máximos (-1 e +1) de cada 

variável, os pontos axiais mínimos e máximos (-1,41 e 1,41) e o ponto central (0) estão 

descritos na Tabela 1. A variável dependente (resposta), correspondente ao número 

de UFC por mL, foi convertido para log UFC por mL. O DOE foi gerado pelo 

software Statistica7 (STATSOFT, OK, USA). 

Tabela 1. Variáveis independentes (pH e temperatura) e seus níveis codificados e não 

codificados do delineamento composto central rotacional (DCCR). 

Fator Nível 

-1,41 -1 0 +1 +1,41 

Temperatura 6 10 20 30 35 

pH 4,0 4,5 5,5 6,5 7,0 

 

4.3. ENSAIO EM MEIO DE CULTURA LABORATORIAL 

Uma alíquota de 200 μL da suspensão bacteriana com aproximadamente 10
8 

células/mL foi semeada em 5mL de TSB com diferentes níveis de pH (Tabela 1), ao 
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qual foi denominado TSBpHm (TSB pH modificado), obtendo uma concentração final 

de aproximadamente 4x10
6
células/mL (6,6 log UFC/mL).O comportamento das cepas 

bacterianas foi estudado em TSBpHm nas combinações de pH e temperatura indicadas 

na Tabela 1, e valor de atividade de água  fixo de 0,98, no tempo de 26 h de incubação. 

O pH foi ajustado com solução 1 mol/L de HCl ou NaOH até atingir o valor desejado, 

tais valores foram aferidos através de pHmêtro eletrônico (modelo mPA-210). Os 

ensaios em temperatura de 6, 10 e 20°C foram realizados em estufa B.O.D. (MS Cultura 

- Eletrolux, modelo RE120) e os ensaios a temperatura de 30 e 35°C em estufas 

calibradas (Fanem LTDA®, modelo 002 CB). A atividade de água foi medida em 

aparelho de atividade (Aqualab,Pawkit, Decagon Devices) 

4.4. AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DAS CEPAS DE E.COLI 

O comportamento das cepas de E. coli foi avaliado a partir da enumeração das 

colônias bacterianas em placas contendo Trypticase Soy Agar (TSA; Biomerieux). Os 

resultados foram expressos em log UFC/mL e a alteração no número de células 

bacterianas foi calculada a partir do número de células finais (N), após 26 h, pelo 

número de células iniciais (N0) (Eq. 1). Resultados com valores numéricos negativos 

indicam inativação bacteriana, representado como redução decimal logarítmica (RD) e 

resultados com valores numéricos positivos indicam crescimento bacteriano, 

representado como crescimento decimal logaritmo (CD). Nos ensaios onde não foi 

possível observar a turvação bacteriana em meio TSBpHm, uma alíquota de 500 μL foi 

retirada e semeada em 5 mL de TSB incubado a 35ºC por 18-20 h, a fim de verificar a 

viabilidade das células bacterianas. 

RD ou CD=Log (N/N0) (Eq.1) 
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O diagrama de Pareto foi utilizado para ilustrar os efeitos individuais e 

combinados das variáveis independentes (pH e temperatura) sobre o comportamento das 

cepas de E. coli estudadas. 

4.5. MODELAGEM MATEMÁTICA 

O modelo matemático polinomial (Eq. 2) foi construído a partir da descrição dos 

efeitos individuais e combinados das variáveis independentes (pH e temperatura) sobre 

o comportamento das cepas de E. coli estudadas. A análise de regressão múltipla foi 

realizada utilizando o software Statistica7
®
 e a partir da análise da variância (ANOVA), 

fatores com nível de significância <0,05 foram selecionados para compor o modelo. 

Lack of fit do modelo foi usado, onde valores de P > 0,05 indicam o ajuste do modelo 

matemático.  

𝑌 =  0  +  𝑖𝑋𝑖
2
𝑖=1 +  𝑖𝑖𝑋𝑖

22

𝑖=1
+  𝑖𝑗𝑋𝑖

2
𝑖<𝑗 𝑋𝑖𝑗 ( Eq. 2)(1)Eq.2 E 

onde, Y é a resposta predita (log UFC/mL), α0é o coeficiente de interceptação, αi (i = 

X1,pH e X2, temperatura) é o coeficiente do modelo de primeira ordem, αii é o 

coeficiente do modelo quadrático (Xi
2
), e αij é o coeficiente do efeito da interação entre 

as variáveis. 

O modelo construído a partir dos fatores significativos, para cada cepa de E. 

coli, foi representado através de gráficos de superfície de resposta.O coeficiente de 

determinação (R
2
) e o coeficiente de determinação ajustado (R

2
ajs) foram calculados 

para avaliar o ajuste da equação de regressão representada pelo modelo.Valores de R
2
 e 

R²ajs superiores a 0,7 foram considerados adequados (RODRIGUES & IEMA, 2009). A 

normalidade dos dados dos resíduos do modelo matemático foi verificada através do 

teste de Shapiro-Wilk no softwareStatistica7
®

. 
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4.6. VALIDAÇÃO DO MODELO MATEMÁTICO 

 O modelo matemático foi validado matematicamente e experimentalmente. Para 

a validação matemática foram calculados a acurácia do modelo, através do Fator de 

Acurácia (Af) (Eq. 3), a precisão do modelo, através do Fator Bias (Bf) (Eq.4) 

(BARANYI et al., 1999), o percentual de discrepância (%D) (Eq. 5) e o percentual bias 

(%B) (Eq. 6) (BARANYI et al., 1999; OSCAR, 2005). Para avaliar a aceitabilidade da 

zona de predição, o erro relativo (ER) (Eq. 7) foi calculado (OSCAR, 2005). 

𝐴𝐹 = exp( 
( (𝐿𝑛𝑓 (𝑥  𝑘 𝑚

𝑘=1 )−𝐿𝑛µ 𝑘 )2

m
   (Eq. 3)                                                                              

𝐵𝑓 = 𝑒𝑥𝑝  
 (𝐿𝑛𝑓 (𝑥 (𝑘)𝑚
𝑘=1 )−𝐿𝑛µ(𝑘)

𝑚
       (Eq. 4)                                                                                           

onde,Ln f(x) são os valores preditos pelo modelo, Ln µ os valores observados 

experimentalmente, m é o número de ensaios. 

%𝐷 =  𝐴𝑓 − 1 . 100%   (Eq. 5) 

%𝐵 = 𝑠𝑔𝑛 𝐿𝑛𝐵𝑓 .  𝑒𝑥𝑝ǀ𝐿𝑛𝐵𝑓ǀ − 1 . 100%(Eq. 6) 

𝐸𝑅 =
𝜇𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 −𝜇𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜

𝜇𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜
         (Eq. 7) 

onde, µ observado são os valores obtidos experimentalmente através da contagem das 

UFC em log UFC e µ predito são os valores preditos pelo modelo.   

 A validação experimental foi realizada em meio TSBpHm em condições não 

incluídas no DOE (pH 5,0, 15°C e pH 6,0, 25°C), seguindo os mesmos procedimentos 

como descrito nas seções 4.2, 4.3 e 4.4. 
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4.7. APLICAÇÃO DO MODELO MATEMÁTICO 

 Para a aplicação do modelo matemático utilizou-se como matriz alimentar o leite 

pasteurizado de vaca integral comercial e o iogurte integral. O leite pasteurizado foi 

obtido no comércio e o iogurte foi produzido no laboratório a partir de leite UHT(ultra 

high temperature) integral. 

4.7.1. Avaliação da qualidade microbiológica das amostras de leite pasteurizado e 

iogurte 

A fim de garantir a utilização de produtos de qualidade, as amostras de leite 

pasteurizado e iogurte foram avaliadas quanto aos padrões microbiológicos 

estabelecidos pela legislação brasileira (BRASIL, 2007; BRASIL, 2011), através da 

contagem de coliformes totais, coliformes termotolerantes e contagem bacteriana total 

para o leite pasteurizado; e contagem de coliformes totais, coliformes termotolerantes e  

bolores e leveduras para o iogurte. Todas as análises microbiológicas seguiram o 

estabelecido pelo Compendium of Methodos for the Microbiological examination of 

foods (APHA, 2015). 

Para garantir que as EHEC O157:H7 presentes no leite pasteurizado e no iogurte 

obtiveram origem na contaminação artificial dos mesmos, antes da contaminação 

artificial, todas as amostras de leite pasteurizado e leite UHT integral, utilizado na 

produção do iogurte, foram avaliadas quanto a presença de EHEC O157:H7. Uma 

alíquota de 5mL do leite pasteurizado e do leite UHT não contaminados foi transferida 

para 5 mL de TSB em concentração dupla e incubado a 35°C por 24h. Uma alíquota de 

200 µL do TSB foi semeada em placas secas de Agar MacConckey Sorbitol (SMAC; 

Himedia), em duplicata e incubado a 35°C por 18-24 h. A leitura foi realizada através 

da identificação de colônias típicas de EHEC O157:H7 (colônias claras, não 

fermentadoras de sorbitol). 
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4.7.2.Contaminação artificial das amostras de leite pasteurizado e iogurte 

As cepas EHEC O157:H7 (EHEC 902 e EHEC 2004), armazenadas a -20°C, 

foram ativadas em meio TSB e incubadas a 35°C por uma noite. As amostras de leite 

pasteurizado e o leite UHT, utilizado como matéria prima para o preparo do iogurte, 

foram artificialmente contaminados com uma mistura (1:1) da cultura bacteriana 

contendo as duas cepas O157:H7 (EHEC2004 e EHEC902), com concentração final de 

10
5 

células/mL. 

4.7.3. Avaliação do comportamento da mistura de EHEC O157:H7 no leite pasteurizado 

e no iogurte 

O leite pasteurizado artificialmente contaminado com a mistura de EHEC 

O157:H7 e o leite pasteurizado não-contaminado (controle) foram armazenados a 6 

°C.A contagem de EHEC O157:H7 no leite pasteurizado artificialmente contaminado 

foi realizada imediatamente após a contaminação artificial (adição do inóculo) (T0), no 

dia da contaminação do leite pasteurizado após 2 h de armazenamento a 6°C (T1), após 

24 h (T2) e após 48 h (T3)de armazenamento a 6 °C.  

Para a elaboração do iogurte, 160g de iogurte natural, contendo a cultura 

iniciadora (Streptococcus salivarus subsp. thermophilus e Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgaricus) foram homogeneizadas a 1 L de leite UHT integral artificialmente 

contaminado com a mistura de cepa EHEC O157:H7, mantido a 45°C por 4 a 8 horas ou 

até o pH atingir 4,7 (Figura 2). Como controle foi preparado iogurte a partir do leite 

UHT integral não contaminado. As amostras de iogurte foram armazenadas a 6 °C por 

até 14 dias.  
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Figura 2. Fluxograma de elaboração do iogurte artificialmente contaminado 

A contagem de EHEC O157:H7 no iogurte artificialmente contaminado foi 

realizada após a adição do inoculo da mistura de EHEC O157:H7 ao leite UHT integral 

(etapa 1), após a adição da cultura iniciadora ao leite UHT integral (etapa 2), ao final da 

fermentação (etapa 3), e durante o armazenamento do iogurte a 6 °C, no dia da 

produção, após o iogurte atingir 6 °C (T0), após 24 h(T1), 48 h (T2), 4 dias (T4), 7 dias 

(T7), 10 dias (T10) e 14 dias (T14).  

Dez mL das amostras de leite pasteurizado e iogurte, artificialmente 

contaminadas, em cada etapa/tempo, foram transferidos para 90 mL de água peptonada 

tamponada (BPW) (diluição de 10
-1

). As demais diluições foram realizadas em salina a 

0,85% (m/v). Cem µl de cada diluição foram semeados na superfície de placas de 

SMAC, em duplicata, e incubados a 35°C por 24 h, para posterior contagem das 

UFC/mL. 

1 L de leite UHT integral artificialmente contaminado 

↓ 

Aquecimento a 45 °C (banho-maria) 

↓ 

Adição de 160 g de iogurte natural (em banho-maria a 45 °C) 

↓ 

Fermentação (45 °C por4 a 8 horas) 

↓ 

Embalagem 

↓ 

Resfriamento (6 °C)
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Para avaliar a presença de células viáveis de EHEC O157:H7, 

5mLdohomogeneizadoem BPW foram transferidos para 5 mL de caldo TSB, 

concentração dupla, incubado a 35°C por 18-24 h. Uma alíquota de 200 µl da cultura   

foi semeada em placas de SMAC, em duplicata, incubadas a 35°C por 18-24 h. A 

presença de colônias típica de EHEC O157:H7 indica células viáveis na amostra 

artificialmente contaminada, na etapa/tempo avaliada. 

 O pH das amostras de leite pasteurizado e iogurte foi determinado em todas as 

etapas/tempos, imergindo o eletrodo em 50 mL de amostra (IAL, 2008). 

4.7.4. Modelos de inativação de EHEC O157:H7 no leite pasteurizado e no iogurte 

  O comportamento da mistura de EHEC O157:H7 no leite pasteurizado e no 

iogurte foi descrito através de modelos de inativação disponíveis no GInaFIT versão 

1.4(GEERAERD et al., 2005). No leite pasteurizado foi aplicado o modelo do tipo 

regressão log linear (Eq. 8) e no iogurte o modelo regressão log linear e o modelo de 

Weibull (Eq. 9) (BIGELOW & ESTY, 1920; MAFART et al., 2002). 

Regressão log linear: 𝑙𝑜𝑔10 𝑁 = 𝑙𝑜𝑔10 𝑁 0  −
𝑘𝑚𝑎𝑥 𝑡

ln 10 
 (Eq. 8) 

onde, N é a densidade celular microbiana final, N(0), a densidade celular microbiana 

inicial em UFC/ml, kmax, a constante de inativação de primeira ordem, ln tempo de 

redução decimal (D), t, tempo em dias. 

Weibull: 𝑙𝑜𝑔10 𝑁 = 𝑙𝑜𝑔10 𝑁 0  −  
𝑡

𝛿
 
𝑝

(Eq. 9) 

onde, N é a densidade celular microbiana, N(0), a densidade celular microbiana inicial 

em UFC/ml, t é o tempo em dias, δ é o tempo para a primeira redução decimal e p é o 

valor de p. 
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 Para avaliara a adequação do modelo foram utilizados os parâmetros R
2
, R

2
ajs, 

RSMEQ e SMEQ gerados pelo GInaFIT. 

5 . RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1.COMPORTAMENTO BACTERIANO EM MEIO DE CULTURA 

LABORATORIAL 

A resposta obtida em cada ensaio determinado pelo DOE, em TSBpHm com 

valor de Aa de 0,98, após 26 h, está apresentada na Tabela 2. Foram observados valores 

de CD entre 0,22 e 1,40 log UFC/mL e RD entre -0,34 e -3,60 log UFC/mL(Tabela 2; 

Figura 3). As quatro cepas de E. coli estudadas apresentaram CD nos ensaios 2, 4, 6, 8, 

9, 10 e 11 e RD nos ensaios 1, 3 e 7. No ensaio 5 as cepas EHEC 2004 e ECnp 

apresentaram CD e as cepas EHEC 902 e EPEC O55:H7 apresentaram RD (Tabela 2; 

Figura 3). Com exceção do ensaio 5, o CD das cepas de E. coli ocorreu em temperaturas 

de 20, 30 e 35°C e a RD em temperaturas de 6 e 10°C (Tabela 2). E.coli é uma bactéria 

mesófila, com temperatura ótima de desenvolvimento em aproximadamente 37°C, sua 

sobrevivência é prejudicada em temperaturas abaixo de 10°C e superiores a 45°C 

(ELSAS et al., 2011). Ukuku et al. (2013) descreveram a redução da população de E. 

coli K-12 (ATCC 23716), artificialmente inoculada em produto de milho e proteína de 

soro de leite, armazenado a 5°C. No entanto, Frozi et al.(2015) observaram 

comportamento psicrotrófico entre cepas EHECO157:H7, as quais foram capazes de se 

multiplicar em queijo minas frescal (pH 6,19, Aa 0,96) armazenado a 8°C. Hsin-Yi et 

al. (2001), observaram que a sobrevivência de E. coli em sucos ácidos (pH 3,2-3,6) foi 

melhor em temperatura de 7°C do que a 25°C. Os diferentes substratos podem 

influenciar no comportamento mesófilo ou psicrotrófico das cepas EHEC O157:H7. 

No ensaio 7 (pH 5,5; 6°C) a RD das duas cepas EHEC foi 2,5 vezes maior do 

que a RD das outras cepas de E. coli (Tabela 2; Figura 3). Em temperatura de 6°C a 
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situação de estresse aumenta. O gene stx, presente em todos os isolados STEC/EHEC, 

está codificado em um fago lambdóide, e o estresse pode induzir o ciclo lítico deste 

profago (IMAMOVIC et al., 2012; SCHMIDT, 2001) acelerando a morte bacteriana. 

Xing et al. (2019) observaram que STEC persiste por menos tempo no solo com pH 

baixo, do que o mutante STEC desprovido do gene stx. Isso sugere que as cepas EHEC 

O157:H7 podem ser mais afetadas em situação de estresse do que as outras E. coli 

desprovidas do gene stx.Através do método de contagem de células por absorbância, 

Valero et al. (2010) também observaram maior redução de EHEC O157:H7 em meio 

TSB com pH de 5,5 em temperatura de 8°C. 

 

 

Figura 3. Efeito do pH e temperatura sobre as cepas de E. coli EHEC 902, EHEC 2004,  

EPEC O55:H7 e E. coli não-patogênica (ECnp), de acordo com o delineamento 

composto central rotacional (DCCR). 
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Tabela 2. Valores preditos e observados e redução ou crescimento decimal logarítmico (LogN0/N) de EHECO157:H7 (EHEC2004,EHEC902)  

EPEC O55:H7 e E. coli não patogênica (ECnp), sob o efeito do pH e temperatura de acordo com o delineamento composto central rotacional 

(DCCR) e índices de validação do modelo. 

Ensaio pH T°C 

EHEC 902 EHEC 2004 EPEC O55:H7 ECnp 

Predito Observado* 
Log 

N/N0 
Predito Observado* 

Log 

N/N0 
Predito Observado* 

Log 

N/N0 
Predito Observado* 

Log 

N/N0 
1 4,5 10 4,8 5,4 ±0,06 -1,16 4,8 5,5±0,08 -1,06 4,9 5,1±0,95 -1,54 5,4 5,2±0,15 -1,43 

2 4,5 30 7,3 7,1 ±0,07 0,54 7,5 7,3±0,11 0,73 6,8 7,1±1,32 0,47 7,2 7,2±0,10 0,64 

3 6,5 10 4,8 4,5 ±0,05 -2,09 4,9 4,6±0,07 -1,97 5,7 5,1±0,96 -1,47 5,8 5,1±0,09 -1,50 

4 6,5 30 7,3 7,2 ±0,02 0,62 7,6 7,5±0,11 0,91 7,6 7,5±1,41 0,94 7,6 7,4±0,06 0,76 

5 4,0 20 7,0 6,3 ±0,13 -0,34 7,2 6,9±0,10 0,28 5,7 5,4±1,01 -1,20 6,8 6,8±0,11 0,22 

6 7,0 20 7,0 7,2 ±0,13 0,59 7,3 7,3±0,11 0,70 6,8 7,2±1,35 0,64 7,4 8,0±0,00 1,40 

7 5,5 6 3,3 3,0 ±0,00 -3,60 3,3 3,0±0,00 -3,60 4,8 5,1±0,95 -1,54 4,6 5,2±0,11 -1,40 

8 5,5 35 7,0 7,2 ±0,13 0,60 7,1 7,3±0,11 0,71 7,6 7,4±1,39 0,83 7,2 7,2±0,07 0,64 

9 5,5 20 7,0 7,0 ±0,13 0,40 7,2 7,2±0,10 0,58 7,4 7,5±0,13 0,92 7,4 7,4±0,02 0,75 

10 5,5 20 7,0 7,1 ±0,13 0,55 7,2 7,4±0,11 0,78 7,4 7,5±0,13 0,87 7,4 7,4±0,02 0,77 

11 5,5 20 7,0 7,3 ±0,13 0,66 7,2 7,3±0,11 0,72 7,4 7,3±0,13 0,67 7,4 7,4±0,02 0,80 

Af 1,43 1,32 1,30 1,41 

Bf 1,00 1,00 1,00 1,00 

%D 42,77 31,92 30,20 41,17 

%B 0 0 0 0 

T°C: temperatura em graus Celsius; N:número de células finais; N0: número de células iniciais; Af: fator acurácia; Bf: factor bias; %D: percentual 

de discrepância; %B: percentual bias. *Média e desvio padrão de três repetições analíticas. 
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Para comparação da resposta de todas as cepas foi realizado a sobreposição dos 

gráficos de superfície de resposta gerados (Figura 4). Em geral, as duas cepas EHEC 

O157:H7 estudadas apresentaram comportamento semelhante nos 11 ensaios realizados 

em meio TSBpHm (Tabela 2; Figura 3; Figura 4; Figura 5), a única diferença observada 

foi no ensaio 5 (pH 4.0 a 20°C) onde a cepa EHEC 902 apresentou RD de -0,34 log 

UFC/mL e a cepa EHEC 2004 apresentou CD de 0,28 log UFC/mL (Tabela 2; Figura 

3). As cepas EHEC 902 e EHEC 2004 são cepas selvagens, isoladas de fezes bovinas, 

em diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro (GONZALEZ et al., 2016), podendo 

responder de forma diferente aos fatores indutores de estresse  ao qual foram expostas 

(pH e temperatura). Apesar de ser o sorotipo precursor de EHEC O157:H7 e possuir 

características genéticas em comum bem expressivas com EHEC O157:H7 (ZOU et al., 

2010; KYLE et al., 2012), EPEC O55:H7 apresentou comportamento em TSBpHm 

mais semelhante à cepa ECnp do que com as cepas EHEC O157:H7  (Figura 3; Figura 

4; Figura 5). 

O diagrama de Pareto ordenou de modo decrescente os efeitos individuais e 

combinados das variáveis independentes (pH e temperatura) sobre o comportamento das 

cepas de E. coli estudadas, descrevendo os valores absolutos de t calculado (tCalc). A 

linha tracejada que corta o diagrama de Pareto indica a significância (P < 0,05) do efeito 

das variáveis (Figura 5). A partir da ANOVA do modelo matemático, foi possível 

observar que tanto o efeito linear quanto o efeito quadrático da temperatura influenciou 

significativamente (P < 0,05) o comportamento de todas as cepas de E. coli estudadas 

(Figura 5). 
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A     B 

C D 

Figura 4. Sobreposição dos gráficos de superfícies de respostas das cepas (A)EHEC 902 

e EHEC 2004; (B) EPEC O55:H7 e ECnp;(C) EHEC 2004 e EPEC O55:H7;(D): EHEC 

902 e ECnp. 

A temperatura é o principal fator que atua no desenvolvimento microbiano 

(FARAKOS, et al., 2013; CALDERA & FRANZETTI, 2014). Balamuragan et al. 

(2014) e Wang et al. (2012), também observaram efeito significativo da temperatura no 

comportamento de EHEC O157:H7 em meio de cultura laboratorial e no espinafre, 

respectivamente. 

 Além da temperatura, as cepas EPEC O55:H7 e ECnp também sofreram efeito 

significativo linear e quadrático do pH (P < 0,05) (Figura 5). No ambiente ácido o pH 

no interior da célula bacteriana é reduzido, levando a degradação do DNA ou a 

desnaturação de enzimas (FOSTER, 2004). O efeito individual do pH sobre o 

comportamento das cepas EHEC 907 e EHEC 2004 não foi significativo (P> 0,05). 

EHEC O157:H7 é capaz de se adaptar a ambientes com pH ácido (FOSTER, 2004; 
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FERNANDEZ, 2008; ELSAS et al., 2011). Vários estudos têm reportado a 

sobrevivência de EHEC O157:H7 em ambientes ácidos (KOUTSOUMANIS & SOFOS, 

2004; BJORNSDOTTIR et al., 2006; STOPFORTH et al., 2007; SKANDAMIS et al., 

2009), sendo descrito seu envolvimento em surtos veiculados por alimentos ácido 

(BESSER et al., 1993; WEAGENT et al., 1994; MCCARTHY, 1996; CODY et al., 

1999). Glass et al. (1992) observaram crescimento de EHEC O157:H7 em TSB com pH 

entre 4,0 e 4,5, ajustado com HCl. 

 

Figura 5. Diagrama de Pareto representando o efeito individual das variáveis 

independentes e sua interação sobre o comportamento de (A) EHEC 902; (B) EHEC 

2004; (C) EPEC O55:H7 e (D) E. coli não-patogênica, de acordo com o delineamento 

composto central rotacional (DCCR).(1)pH(L): efeito linear do pH. pH(Q): efeito 

quadrático do pH. (2)T(L): efeito linear da temperatura. T(Q): efeito quadrático da 

temperatura. 1Lby2L: interação entre os efeitos lineares de pH e temperatura. a: valor 

de T calculado 
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 O efeito combinado do pH e temperatura influenciou significativamente 

(P=0.035407) somente no comportamento da cepa EHEC 2004 (Figura 5). A interação 

entre pH e temperatura é um dos obstáculos mais importantes para o controle de E.coli 

(AKKERMANS et al., 2017). Balamurugan et al. (2014) também observaram o efeito 

significativo na interação entre pH e temperatura sobre o comportamento de EHEC 

O157:H7 em TSB nas faixas de pH de 4,8, 5,4 e 6,0 e temperatura de 5, 20 e 30°C. 

Clavero & Beuchat (1996) estudaram a sobrevivência de cinco cepas EHEC O157:H7 

em TSB nas condições de temperatura  de 5, 20 e 30°C, pH 6,0, 5,4 e 4,8 e Aa de 0,99, 

0,95 e 0,90, e observaram a influência significativa destes fatores no comportamento de 

todas as cepas O157:H7, em todas as combinações. 

 Os ensaios determinados pelo DOE foram realizados em TSBpHm, 

artificialmente contaminado com 6,6 log UFC das cepas EHEC O157:H7(EHEC 902 

e EHEC 2004). Levando-se em consideração que a microbiologia preditiva é uma 

ferramenta criada para atuar em conjunto a outras ferramentas de gestão de 

qualidade, como boas práticas de fabricação (BPF) dos alimentos e APPCC 

(NAKASHIMA et al., 2000), não se espera na realidade uma contaminação inicial do 

alimento tão elevada (6,6 log UFC). Então, por proporcionar a maior RD das cepas 

EHEC O157:H7 estudadas, o ensaio 7 (pH 5,5 a 6°C) foi selecionado para a 

avaliação do comportamento de uma mistura com as cepas EHEC 902 e EHEC 2004, 

partindo de um inoculo baixo (2 log UFC/mL) e um inoculo médio (4 log UFC/mL). 

No ensaio com inoculo de 2 log UFC/mL ocorreu a ausência de células viáveis da 

mistura de EHEC, após 26 h de incubação. No ensaio com inoculo de 4 log UFC/mL 

foi observado RD de 1,74 ±0,07 log UFC/mL da mistura de EHEC, após 26 h de 

incubação. Valero et al. (2010), também observaram ausência de O157:H7 em meio 
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de cultura laboratorial (TSB) com pH 5,5 a 8°C, artificialmente contaminado com 2 

log UFC/mL. 

5.2.MODELO MATEMÁTICO E VALIDAÇÃO MATEMÁTICA 

A partir dos efeitos significativos (P <0,05) individuais e combinados, de pH e 

temperatura, o modelo matemático gerou, através da análise de regressão múltipla, as 

equações que descrevem o comportamento das cepas EHEC 902 (Eq.8), EHEC 2004 

(Eq. 9), EPEC O55:H7 (Eq. 10) e ECnp (Eq. 11).Valores de R
2
e R²ajs acima de 0,7 são 

considerados adequados (RODRIGUES & IEMMA, 2009). As equações que modelam 

o comportamento de todas as cepas de E.coli apresentaram R
2
 entre 0,88 e 0,97 e R

2
ajs 

entre 0,80 e 0,96 (Tabela 3), indicando a confiabilidade do modelo, ou seja, o modelo 

explica mais de 80% da variabilidade na resposta (log UFC/mL). Resultados 

semelhantes foram encontrados na literatura com variação de R² entre 0,81 e 0,99 em 

matrizes alimentares (RUBIO et al., 2018; JUNEJA et al., 2016; CHIEN et al., 2016a; 

CHIEN et al., 2016b, NYHAN et al., 2018) e em meio de cultura laboratorial (PEÑA et 

al, 2014). 

Y= 6.98087+2.58911.X2 – 1.85508. X2² (8) 

Y= 7.22765 + 2.69089. X2  - 2.03102. X2² + 0.54403. X1². X2² (9) 

Y= 7.42230 + 0.78707. X1 – 1.14610.X1² + 1.94504.X2 – 1.21633.X2² (10) 

Y= 7.37367 + 0.43169. X1 – 0.26138.X1² + 1.80286.X2 – 1.45119. X2²(11) 

onde, Y é a resposta predita (log UFC de cada cepa bacteriana por mL de TSBpHm); 

X1,pH; e X2,temperatura. 
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Tabela 3. Valores de R² e R² ajs da equação construída a partir de todos os efeitos e a 

partir dos efeitos significativos do pH e temperatura, sobre o comportamento das cepas 

EHEC 902, EHEC 2004, EPEC O55:H7 e ECnp. 

Cepa 
Todos os efeitos Efeitos significativos 

R² R² ajs R² R² ajs 

EHEC 902 0,95214 0,90429 0,93069 0,91336 

EHEC 2004 0,97527 0,95054 0,97391 0,96273 

EPEC O55:H7 0,94255 0,88511 0,93931 0,89885 

ECnp 0,88395 0,76791 0,88318 0,80531 

 

O gráfico de superfície de resposta ilustra as equações geradas (Figura 6).  

 

 

Figura 6. Gráficos de superfície de resposta do comportamento de(A) EHEC 902, (B) 

EHEC 2004, (C) EPEC O55: H7 e (D) E. coli não-patogênica, sob o efeito do pH e 

temperatura (°C), em meio de cultura laboratorial, de acordo com o delineamento 

composto central rotacional (DCCR). 

A B 

C D 
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O teste Shapiro-Wilk demonstrou a normalidade de dados dos resíduos para 

todas as cepas(Figura 7), com valores de P de 0,78650, 0,09199, 0,88867 e 

0,14420,para as cepas EHEC 902, EHEC 2004, EPEC O55:H7 e ECnp, 

respectivamente. 

 

Figura 7. Gráfico da normalidade dos resíduos das cepas (A) EHEC 902; (B) EHEC 

2004; (C) EPEC O55:H7 e (D) E. coli não-patogênica. 

A partir da ANOVA, o Lack of fit do modelo foi avaliado e valores não 

significativos de P (> 0,05) indicaram o ajuste do modelo matemático para as cepas 

EHEC 902 (P = 0.050676), EHEC 2004 (P = 0.061158) e EPEC O55:H7 (P = 

0.069308)(Tabela 4). A cepa ECnp apresentou valor de P=0.001406 (Tabela 4), 

indicando a falta de ajuste do modelo, no entanto, outros parâmetros como R
2
, R²ajs, Bf, 

Af, %D, %B e ER indicaram a adequação do modelo para esta cepa (Tabela 2), como 

A B 

C D 
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será descrito adiante. O DCCR leva em consideração apenas os fatores matemáticos e 

não leva em consideração o fator biológico, limitação observada para ECnp.Por isso é 

importante utilizar mais de um parâmetro para avaliação do desempenho de modelos 

matemáticos. 

 O modelo de predição utilizado neste estudo foi validado através dos parâmetros 

Af, Bf, %D, %B e ER. A validação indica o quanto o modelo pode ser confiável e 

consequentemente usado na tomada de decisões (ROSS, 1996; JAGANNATH & 

TSUCHIDO, 2003). Os valores preditos e observados de cada cepa estudada para todos 

os ensaios determinados pelo DOE resultaram em valores de Af entre 1,32 e 1,43 e Bf 

1,00 para todas as cepas (Tabela 2). O índice Af indica que apesar das predições não 

estarem tão próximas entre si, estão bem próximas do real, ou seja, do valor observado, 

isso é confirmado através do valor Bf que indica a perfeita adequação do modelo para 

todas as cepas de E. coli estudadas. As E. coli avaliadas apresentaram %D entre 30,20 e 

42,77% e  %B = 0 (Tabela 2). Skandamis & Mycha (2000), ao avaliarem a influência do 

óleo essencial de orégano associada ao pH e temperatura sobre o comportamento de 

EHEC O157:H7, encontraram valor de Af de 1,03, Bf de 1,23,%D de 23,3% e %B de 

3,3. 

Todos os ensaios realizados com todas as cepas E. coli apresentaram ER dentro 

da zona de predição (-0,3 a 0,15) (Figura 8). ER menor que 0 indica que a predição da 

resposta do modelo é maior que os valores observados (fail-safe), ER maior que 0, 

significa que a predição do modelo é menor que os valores observados (fail-dangerous) 

(OSCAR, 2005).pER é a proporção de ER, e é calculado a partir do número de ER na 

zona de predição aceitável pelo número total de casos de predição (OSCAR, 2005). O 

modelo matemático, para todas as cepas de E. coli, apresentou pRE = 1, aceitando os 

valores de Af e Bf (OSCAR, 2005). Modelos matemáticos com ER dentro da zona de 
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predição e pRE> 0,7 são considerados validados (OSCAR,2005).Todos os índices de 

validação indicaram a adequação do modelo para predizer o comportamento das cepas 

de E. coli sob o efeito individual e combinado do pH e temperatura em TSB. 

 

Figura 8. Gráfico do erro relativo com a zona de predição aceitável entre-0,3 (fail-safe) 

e 0,15 (fail-dangerous),para comparação dos valores preditos e observados em relação 

ao comportamento de (A) EHEC 902, (B) EHEC 2004, (C) EPEC O55:H7 e (D) E. coli 

não patogênica, sob o efeito do pH e temperatura (°C), de acordo com o delineamento 

composto central rotacional (DCCR). 

A concordância entre os valores preditos e observados para todas as cepas de E. 

coli pode ser visualizada na Figura 9, onde os pontos representando os valores 

observados estão próximos a linha de predição (valores preditos). Pontos abaixo da 

linha de predição representam predições ―fail-dangerous‖, ou seja, o modelo não é a 

prova de falhas, não é seguro em sua predição, e pontos acima da linha representam 

previsões ―fail-safe‖, ou seja, o modelo é a prova de falhas, seguro em sua predição.  
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Tabela 4. Análise da variância(ANOVA)do comportamento das cepas EHEC O157:H7 (EHEC 902 e EHEC 2004), EPEC O55:H7 e não 

patogênica E. coli (ECnp), sob o efeito individual e combinado do pH e temperatura, de acordo com o delineamento composto central rotacional 

(DCCR). 

Fatores 

EHEC 902 EHEC 2004 EPEC O55:H7 npEC 

SS GL QM F P SS GL QM F P SS GL QM F p SS GL QM F P 

pH 0,03 1 0,03 1,70 0,32 0,00 1 0,00 0,22 0,69 1,24 1 1,24 73,10 0,01 0,37 1 0,37 611,72 0,00 

T 13,41
 

1 13,41 817,25 0,00 14,48 1 14,48 1308,96 0,00 7,57 1 7,57 446,41 0,00 6,50 1 6,50 10669,09 0,00 

pH x T 0,25 1 0,25 15,52 0,06 0,30 1 0,30 26,75 0,04 0,04 1 0,04 2,42 0,26 0,01 1 0,01 14,12 0,06 

pH
2
 0,15 1 0,15 9,09 0,09 0,27 1 0,27 2,45 0,26 1,85 1 1,85 109,41 0,01 0,10 1 0,10 158,30 0,01 

T
2
 5,37 1 5,37 327,45 0,00 6,06 1 0,30 26,75 0,04 2,09 1 2,09 123,23 0,01 2,97 1 2,97 4879,59 0,00 

Lackoffit 0,93 3 0,31 18,90 0,0506 0,51 3 0,17 15,52 0,061 0,69 3 0,23 13,59 0,069 1,30 3 0,43 710,18 0,001 

Total SS 20,1 10 
   

21,7 10 
   

12,6 10 
   

11,2 10 
   

SS: soma dos quadrados; GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio, pH: potencial de hidrogênio, T: temperatura, pHxT: interação entre pH e 

temperatura.
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Figura 9. Valores preditos versus valores observados do comportamento de (A) EHEC 902, (B) 

EHEC 2004, (C) EPEC O55: H7 e (D) E. coli não patogênica, sob o efeito do pH e temperatura 

(°C), de acordo com o delineamento composto central rotacional (DCCR).Pontos acima da linha 

vermelha indicam valores de predição fail-safe, pontos abaixo da linha vermelha indicam valores 

de predição fail-dangerous. 

 Além da validação matemática também foi realizada a validação experimental. Foram 

realizados dois ensaios não determinados pelo DOE, porém dentro da faixa de pH e temperatura 

estudados. Os ensaios foram realizados com uma mistura das cepas EHEC 902 e EHEC 2004. A 

diferença entre os valores preditos, obtido a partir da equação matemática e os valores 

observados, obtido a partir do ensaio experimental, foi de apenas 0,48 log UFC/mL, para a 

condição de pH 5,0 a 15°C (valor observado 5,92 log UFC/mL ±0,77; valor predito 6,41 log 

UFC/mL) e 0,87 log UFC/mL para a condição de pH 6,0 a 25°C (valor observado 8,43 log 

UFC/mL ± 0.93;valor predito 7,56 log UFC/mL). Os ensaios em TSB nas condições de pH 5,0 

a15 °C e pH 6,0 a 25°C apresentaram ER de -0,08 e 0,12,  respectivamente, dentro da zona de 

predição. 
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 Os parâmetros matemáticos e experimentais indicaram a validação do modelo para todas 

as cepas de E. coli estudadas. Os índices que avaliaram a desempenho do modelo indicaram que 

o modelo matemático apresenta predição segura (fail-safe). As equações matemáticas podem ser 

utilizadas para predizer o comportamento das cepas de E. coli estudadas, dentro dos níveis de pH 

(4,0 a 7,0) e temperatura (6 a 35°C) avaliados. O uso de modelos que fornecem predições 

seguras (fail-safe) garante a destruição de alimentos que apresentam o patógeno, pois os valores 

preditos são maiores que os valores observados. Falhas em modelos fail-safe levam a destruição 

de alimentos seguros, gerando perda econômica, mas garantindo a saúde do consumidor. Por 

outro lado, o uso de modelos que fornecem predições perigosas (fail-dangerous) pode resultar no 

consumo de alimentos inseguros, com a presença do patógeno, pois os valores preditos são 

menores que os valores observados (ROSS, 1996; Oscar, 2005). 

A aplicação deste modelo em uma matriz alimentar pode ser avaliada, no entanto, é 

preciso cautela, uma vez que a matriz alimentar apresenta outras variáveis não incluídas no meio 

de cultura laboratorial. O modelo matemático validado pode ser utilizado como ferramenta de 

avaliação de risco, em associação as BPF e APPCC (MCMEEKIN & ROSS, 2002). 

5.4.APLICAÇÃO DO MODELO MATEMÁTICO 

 Os ensaios em meio de cultura laboratorial comprovaram que o modelo é capaz de 

predizer o comportamento das cepas EHEC O157:H7 estudadas. No entanto, faz-se necessário a 

aplicação deste modelo em uma matriz alimentar. O leite pasteurizado e o iogurte foram 

escolhidos para aplicação do modelo matemático. A qualidade microbiológica do leite e do 

iogurte foi investigada a fim de verificar se as matrizes alimentares utilizadas na aplicação do 

modelo matemático apresentavam condições sanitárias adequadas. Todas as amostras de leite 

pasteurizado e iogurte avaliadas estavam de acordo com os padrões microbiológicos 

estabelecidos pela legislação vigente (BRASIL, 2001), sendo classificadas em condição sanitária 

satisfatória. 
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A contagem de células viáveis da mistura de EHEC O157:H7 e os valores de pH durante 

todas as etapas de armazenamento a 6°C do leite pasteurizado de vaca estão representadas na 

Tabela 5. A média do número final de células da mistura de EHEC O157:H7 no leite 

pasteurizado durante o armazenamento (T0, T1 e T2) a 6 °C foi de 4,38 log UFC/mL (Tabela 

5).Houve redução de 0,81 log UFC entre a contagem final (4,19 log UFC) e a contagem inicial 

(5,0 log UFC) de EHEC O157:H7 após 48 h de armazenamento do leite pasteurizado, 

artificialmente contaminado, a 6°C. O leite apresentou pouca variação de pH durante o 

armazenamento a 6°C, com valor médio de pH de 6,78 (Tabela 5). Al-Nabulsi et al.(2016) 

também observaram redução de EHEC O157:H7e pouca variação de pH no leite de camelo 

armazenado a 4 e 10°C durante 14 dias.Estes resultados indicam que EHEC O157:H7 pode 

sobreviver em amostras de leite de vaca pasteurizado armazenados em temperatura de 

refrigeração (6°C) por 48 horas, porém não ocorre multiplicação microbiana. Diferente do 

presente estudo, Mamani et al. (2006) ao avaliarem a sobrevivência de EHEC O157:H7 no leite 

UHT integral inoculado com 4,6 log UFC/mL de EHEC O157:H7 observaram crescimento deste 

patógeno após 24 horas de armazenamento a 4°C. Esta diferença pode estar relacionada a 

variáveis intrínsecas do substrato. 

Tabela 5. Contagem de células viáveis (log UFC/mL) e pHdo leite pasteurizado artificialmente 

contaminado com 5 log UFC da mistura de EHEC O157:H7 (EHEC 902 e EHEC 2004), durante 

as etapas de armazenamento a 6°C. 

Etapa/ tempo de armazenamento Células viáveis de O157:H7 
a
 pH

 

Leite 5,00 ± 0,01 6,80 

T0 4,71 ± 0,13 6,70 

T1 4,24±0,08 6,90 

T2 4,19± 0,07 6,71 

Média
 

4,38±0,34
b
 6,78±0,07

c
 

aMédia em log UFC de três repetições e desvio padrão. 
b
Média em log UFC do número final de células durante o armazenamento (T0, T1 e T2) a 6°C e 

desvio padrão. 
c
Média da etapa/tempo de armazenamento a 6°C e desvio padrão. 
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Ao aplicar a equação que modela o desenvolvimento das cepas EHEC O157:H7, nas 

condições de pH e temperatura do leite pasteurizado (pH 6,8, temperatura 6°C) obteve-se o valor 

predito de 3,0 log UFC de EHEC O157:H7/mL, menor do que o valor observado (4,38 log UFC/ 

ml), com ER de 0,50.Estes resultados indicam que o modelo subestima os valores observados, ou 

seja, o modelo de predição é fail-dangerous. A aplicação do modelo no leite pasteurizado pode 

gerar falhas perigosas, não garantindo a saúde do consumidor em relação a EHEC O157:H7. 

Durante o preparo do iogurte, a fermentação do leite UHT ocorreu no período de 4 a 8 h, 

sendo possível observar aumento médio de 0,69 log UFC da mistura de EHEC O157:H7/mL em 

T0 em relação ao inoculo inicial médio (5,16 log UFC/mL). No iogurte pode-se observar uma 

grande variação no número médio de células em T0 (5,85 log UFC/mL) em relação ao número 

de células em T14 (ausência). A média de células da mistura de EHEC O157:H7 durante o 

armazenamento do iogurte (T0 a T14) a 6°C foi de 3,30 log UFC/mL(Tabela 6).Durante o 

armazenamento do iogurte a 6°C a contagem média de células viáveis reduziu de T0 para T1, 

mantendo-se na mesma faixa logarítmica de T1 a T4, reduzindo quase 2 log de T4 para T7 e 

mais de 1 log de T7 para T10, até chegar a ausência de células viáveis em T14. A literatura 

descreve que a população de EHEC O157:H7 no iogurte pode diminuir ou deixar de ser viável 

durante o tempo de armazenamento em temperaturas entre 4 e 10°C (GULMEZ &GUVEN, 

2003; EVRENDILEK, 2007; OSAILI et al., 2013; AL-NABULSI et al., 2016). Bachrouri et al. 

(2002) demonstraram que temperaturas entre 4 e 22°C de armazenamento levam a redução de 

EHEC O157:H7 no iogurte. Semelhante ao presente estudo, estes autores observaram que após 

13 dias de armazenamento do iogurte a 4°C não foram detectadas células viáveis de EHEC 

O157:H7.  

 Os valores de pH em todas as etapas de produção e tempos de armazenamento do iogurte 

estão representadas na Tabela 6.Durante os 14 dias de armazenamento os valores de pH(4,77 a 

4,64) apresentaram pouca variação assim como observado por Al-Nabulsi et al.(2016). Arican & 

Andic (2011) observaram que além da temperatura de armazenamento e de fermentação, o pH 
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também pode afetar a sobrevivência de EHEC O157:H7 no iogurte. Na condição de pH 4,6 a 

partir de um inoculo inicial de 5 log UFC, Arican & Andic (2011) observaram 2,25 log UFC de 

EHEC O157:H7 no décimo quarto dia de armazenamento do iogurte a 4° C, indicando redução 

deste patógeno. No presente estudo, com o mesmo inoculo inicial, em condição semelhante de 

pH 4,71, não foi detectado células viáveis de EHEC O157:H7 no décimo quarto dia de 

armazenamento do iogurte a 6°C. Este fato sugere que apesar de EHEC O157:H7 ser um 

microrganismo capaz de sobreviver em meios e alimentos ácidos (KOUTSOUMANIS & 

SOFOS, 2004; BJORNSDOTTIR et al., 2006; STOPFORTH et al., 2007; SKANDAMIS et al., 

2009; WU et al., 2014; HSIN-YI et al., 2001), no iogurte, armazenado a 6°C, este patógeno não 

foi capaz de sobreviver por mais do que 10 dias. 

 Ao aplicar a equação que modela o desenvolvimento das cepas EHEC O157:H7 no 

iogurte, nas condições de pH 4,7 e temperatura de 6°C, obteve-se o valor predito de 3,7 log UFC 

de EHEC O157:H7/mL, maior do que o observado (3,3 log UFC/ml), com ER de -0,11.Estes 

resultados indicam que o modelo superestima os valores observados, ou seja, o modelo de 

predição é fail-safe. A aplicação do modelo no iogurte pode gerar falhas seguras, garantindo a 

saúde do consumidor em relação a EHEC O157:H7. 

 Tanto no leite pasteurizado quanto no iogurte foi observado RD da mistura de EHEC 

O157:H7, nas condições intrínsecas e extrínsecas estudadas. Assim, foram utilizados modelos de 

inativação, obtidos a partir do GInaFIT versão 1.4 (GEERAERD et al., 2005), para descrever o 

comportamento da mistura de EHEC O157:H7 nestes substratos. Para o leite pasteurizado, o 

GInaFIT versão 1.4 gerou apenas o modelo de regressão log linear (BIGELOW & ESTY, 

1920).Para o iogurte, o GInaFIT versão 1.4 gerou o modelo de regressão log linear e o modelo 

Weibull(MAFART et al., 2002) (Figura 10). 
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Tabela 6. Contagem de células viáveis em Log UFC da mistura de EHEC O157:H7 e pH  do 

iogurte, durante as etapas de elaboração e armazenamento a 6°C do iogurte artificialmente 

contaminado (5,0 log UFC/mL). 

Etapa/ tempo de armazenamento Células viáveis de O157:H7 
a
 pH

b
 

Leite UHT 5,16±0,10 6,22 ± 0,84 

Cultura 5,00±0,23 6,33±0,29 

Pós-fermentação 5,75±1,14 4,77±0,06 

T0 5,85±1,22 4,77±0,06 

T1 4,70±1,69 4,64±0,24 

T2 4,57±2,22 4,74±0,14 

T4 4,13±1,86 4,66±0,23 

T7 2,26±2,40 4,71±0,14 

T10 1,06±1.83 4,64±0,17 

T14 0,00±0.00 4,65±0,05 

Média
 

3,30±2,15
c
 4,68±0,14 

aMédia em log UFC de três repetiçõese desvio padrão. 
b
Médiada etapa/tempo de armazenamento a 6°C e desvio padrão.  

c
Média em log UFC do número final de células durante o armazenamento (T0 aT14) a 6°C e 

desvio padrão. 

  

 Ao avaliar os parâmetros estatísticos dos modelos de inativação de EHEC O157:H7 no 

leite pasteurizado e no iogurte, observou-se que o erro médio quadrático (EMQ) e a raiz 

quadrada do erro médio (RQEM) foram baixos para todos os modelos e matrizes (Tabela 7; 

Tabela 8). Não há uma interpretação específica para EMQ e RQEM, mas estes índices precisam 

ser os mais baixos possíveis, pois estão relacionados com o erro quadrático total, então quanto 

menor o erro do modelo, menor será RQEM (WILLMOTT & MATSUURA, 2005). 
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Tabela 7. Validação dos dados do modelo de inativação log linear de EHEC O157:H7 e L. 

monocytogenes no leite pasteurizado,no iogurte e no kefir. 

Alimento/ 

microrganismo 

Método de 

inativação 
R² R²ajs EMQ RQEM 4D(dias) Referência 

Leite 

pasteurizado/EH

EC O157:H7 

Nenhum 0,8171 0,6342 0,0300 0,1731 ND 

Este estudo 

Iogurte/ 

EHEC O157:H7 
Nenhum 0,9766 0,9719 0,1299 0,3605 ±9,8 

Este estudo 

Kefir/  

EHEC O157:H7 

Choque 

térmico 

45°C/ 2h 

0,97 ND ND 0,31 ±9,5 
COSANSU, 

2018 

Kefir/ 

L.monocytogenes 

Choque 

térmico 

45°C/ 2h 

0,93 ND ND 0,63 ±6,85 
COSANSU, 

2018 

EMQ: erro médio quadrático. RQEM: raiz quadrada do erro médio. R: coeficiente de 

determinação. R²ajs: coeficiente de terminação ajustado. 4D: 4 vezes o tempo de redução 

decimal. ND: não descrito. 

 

O modelo log linear de inativação da mistura de EHEC O157:H7, no leite e no iogurte, 

apresentou EMQ entre 0,03 e 0,1731 e RQEM entre 0,1299 e 0,3605, respectivamente (Tabela 

7).O modelo Weibull, no iogurte, apresentou valores de EMQ e RQEM de0,1200 e 0,3464, 

respectivamente (Tabela 8). Estes dados foram semelhantes aos observados por Cosansu (2018) 

que avaliou a inativação EHEC O157:H7 e L.monocytogenes no Kefir, através do choque 

térmico na condições de 45°C por 2 h e Saucedo-Reys et al.(2017) que avaliaram o 

comportamento de E.colie Salmonella spp, no Sapote mamey,uma espécie de abacate, sob alta 

pressão hidrostática (Tabela 8). 
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Tabela 8. Validação dos dados do modelo de inativação Weibull de EHEC O157:H7, L. monocytogenes, L. innocua e Salmonella, no iogurte, no 

kefir e no Sapote mamey.      

Alimento/ 

microrganismo 

Método de 

inativação 
R² R²ajs EMQ RQEM 4D(dias) 

δ 

(dias) 

p 

(-) 
Referências 

Iogurte/ 

EHEC O157:H7 

Nenhum 
0,9827 0,9740 0.1200 0,3464 ±8,82 1,62±0,60 0,82±0,13 

Este estudo 

Kefir/ EHEC O157:H7 Choque térmico 

45°C por 2h 
0,99 ND ND 0,26 ± 10 3,4 1,31 

COSANSU, 2018 

Kefir/  

L.monocytogenes 

Choque térmico 

45°C por 2h 
0,96 ND ND 0,57 ± 5,81 1 0,75 

COSANSU, 2018 

Iogurte/  

L.monocytogenes 

Alta pressão, 

óleo essencial 

de hortelã e 

tempo 

0,92 ND ND 96 ND 1,938 2,43 

EVRENDILEK& 

BALASUBRAM

ANIA, 2011. 

Iogurte/ L.innocua Alta pressão, 

óleo essencial 

de hortelã e 

tempo 

0,92 ND ND 91,7 ND 1,722 1,3596 

EVRENDILEK& 

BALASUBRAM

ANIA, 2011. 

Sapotemamey/E.coli Alta pressão 

hidrostática 
ND 0,974 ND 0,221 ND ND ND 

SAUCEDO-

REYS et al., 2017 

Sapotemamey/ 

Salmonella 

Alta pressão 

hidrostática 
ND 0,984 ND 0,216 ND ND ND 

SAUCEDO-

REYS etal., 2017 

EMQ: erro médio quadrático. RQEM: raiz quadrada do erro médio. R
2
: coeficiente de determinação. R²ajs: coeficiente de terminação ajustado. 4D: 

4 vezes o tempo de redução decimal (ln). δ: tempo para a primeira redução decimal. P: valor de p. ND: não descrito. 
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 Os valores de R² e R²ajs dos modelos log linear aplicados no leite pasteurizado (0,8171 e 

0,6342, respectivamente) e no iogurte (0,9766 e 0,9719, respectivamente) estiveram adequados 

com exceção do R²ajs (0,6342) do leite pasteurizado que pode ser justificadopelo número de 

pontos utilizados para a aplicação do modelo (Figura 10A). Para um modelo de predição 

adequado é aceitável pelo menos 7 pontos avaliados, sendo o ideal acima de 10 pontos 

(MCMEEKIN, 1993).No leite pasteurizado foram obtidos apenas 3 pontos e no iogurte, 7 

pontos. A discrepância entre o R²ajs em relação ao R
2
, no modelo log linear no leite pasteurizado 

demonstra a importância da obtenção do número mínimo de pontos para gerar uma curva de 

inativação adequada.Os valores de R²0,9827 e R²ajs0,9740do modelo Weibull (Tabela 

8)indicaram a adequação deste modelo de inativação de EHEC O157:H7 no iogurte.Alguns 

trabalhos descritos na literatura que utilizaram o modelo Weibull para descrever a inativação de 

E.coli (SAUCEDO–REYS et al., 2017), EHEC O157:H7 (COSANSU, 2018), Salmonella spp 

(SAUCEDO–REYS et al.,2017), L. monocytogenes (COSANSU, 2018; EVRENDILEK& 

BALASUBRAMANIAM, 2011) e L. innocua (EVRENDILEK& BALASUBRAMANIAM, 

2011) apresentaram valores de R² e R²ajs semelhantes ao presente estudo (Tabela 8). De acordo 

com os parâmetros estatísticos EQM, RQEM, R² e R²ajs, os modelos log linear e Weibull foram 

adequados para descrever o comportamento de EHEC O157:H7 no iogurte. Apesar de os 

parâmetros estatísticos EQM, RQEM e R² do modelo log linear terem sido adequados no leite 

pasteurizado, o R²ajs não foi, este é um parâmetros importante para a avaliação da adequação de 

um modelo, logo o modelo log linear não foi adequado para descrever o comportamento de 

EHEC O157:H7 no leite pasteurizado, de acordo com os parâmetros estatísticos.   

 Os parâmetros 4D, δ e p dos modelos também foram observados. Não existem valores 

específicos para estes parâmetros, desta forma é necessário comparar com os dados apresentados 

na literatura. O 4D determina o tempo que um microrganismo leva para reduzir em 4 vezes o 

número de células viáveis (MAFART et al., 2002; GEERAERD et al., 2005). O 4D do modelo 

log linear para o leite pasteurizado não foi gerado pelo GInaFIT versão 1.4 (GEERAERD et al., 
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2005), provavelmente por não ter pontos suficientes para ser calculado.O 4D do mistura de 

EHEC O157:H7 foi ± 9,8 dias para o modelo de regressão log linear, no iogurte, isto indica que 

as cepas EHEC O157:H7 estudadas demoram aproximadamente 9,8 dias para que ocorra RD em 

quatro vezes(Tabela 7). Através do modelo Weibull, o 4D da mistura de EHEC O157:H7 foi ± 

8,82 dias(Tabela 8). A mistura de EHEC O157:H7 levou menos tempo para reduzir 4 vezes o 

número de células viáveis no iogurte, do que o observado por Cosansu (2018), com EHEC 

O157:H7 no kefir (Tabela 8).  

δ é um parâmetro do modelo Weibull e determina o tempo que o microrganismo leva 

para a primeira RD(MAFART et al., 2002). A mistura de EHEC O157:H7 apresentou δ de 1,62 

dias (Tabela 8), ou seja, demorará 1,62 dias para a primeira RD no iogurte. Ao estudar a 

inativação de EHEC O157:H7 no kefir, Cosansu (2018) obteve δ muito superior a este estudo 

(Tabela 8). No presente estudo não foi utilizado nenhuma tecnologia de inativação, além das 

tecnologias utilizadas no processamento do iogurte.A temperatura apresentou efeito significativo 

no comportamento de EHEC O157:H7, em meio de cultura laboratorial, ocorrendo RD em 

temperaturas< 10°C. Talvez no iogurte a temperatura e o pH tenham se comportado como 

obstáculos para o desenvolvimento de EHEC O157:H7. Evrendilek & Balasubramaniam (2011) 

avaliaram o comportamento de Listeria spp utilizando alta pressão, óleo essencial de 

hortelã,associados ao tempo, como métodos de inativação e encontraram valores de δ próximo 

ao obtido no presente estudo (Tabela 8).  

O valor de p determina a forma da curva de Weibull que é adimensional(sem unidade; 

número puro). Se p> 1 indica forma côncava da curva, se p< 1, indica forma convexa e p=1 

indica linha reta (GEERAERD et al., 2005). No presente estudo, o valor de p foi 0,82, indicando 

a tendência de linha reta, por estar muito próximo a 1, com uma leve inclinação côncava (Figura 

10 C).  

 Os modelos de inativação de regressão log linear aplicado no leite pasteurizado (Eq.10) e 

no iogurte (Eq.11) e o de Weibull, no iogurte (Eq.12) para descrever o comportamento de EHEC 
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O157:H7 geraram curvas que ilustram as equações que predizem a inativação das cepas EHEC 

O157:H7 estudadas em função dos dias de armazenamento a 6°C (Figura 10). Entretanto, para o 

leite pasteurizado a equação (Eq.10) não é confiável devido ao pequeno número de pontos 

avaliados, o que pode ter gerado o baixo valor de R²ajs.  No leite pasteurizado não foi observado 

inativação completa da mistura de EHEC O157:H7,levando-se em consideração que o tempo de 

análise de 48 horas.O mistura de EHEC O157:H7 no iogurte levou 14 dias para chegar a 

inativação. 

LOG10(N) = 4.64 –(0.60t) ( Eq.10) 

LOG10(N) = 5.46-(0.95(t/2.49)) (Eq.11) 

LOG10(N) = 5.74-((t/1.62)0,82) (Eq.12) 

Onde,Log 10 (N): log da densidade celular final. T: tempo em dias.  
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(A) 

 (B)

(C) 

Figura 10. Curva gerada a partir do modelo de inativação de regressão log linear da mistura de 

EHEC O157:H7 (A) no leite pasteurizado, e (B) no iogurte. Curva gerada a partir do modelo de 

inativação de Weibull da mistura de EHEC O157:H7 (C) no iogurte.Tempo em dias 
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6.  CONCLUSÕES 

 A temperatura foi o principal fator que influenciou no comportamento das cepas EHEC 

O157:H7 (EHEC902 e EHEC2004), EPEC O55:H7 e coliformes. Independente do valor de pH, 

a temperatura entre 20 e 35 ºC favoreceu o desenvolvimento de todas as cepas, no meio de 

cultura laboratorial utilizado, enquanto temperatura < 10°C controlou o desenvolvimento destes 

microrganismos. As cepas EHEC O157:H7(EHEC902 e EHEC2004) não sofreram efeito 

significativo do pH sobre seu comportamento em meio de cultura laboratorial. As cepas EHEC 

O157:H7 (EHEC902 e EHEC2004) apresentaram comportamento semelhante em TSB, sob o 

efeito do pH e temperatura, diferenciando do comportamento de EPEC O55:H7 e ECnp. O 

modelo matemático apresentou qualidade no ajuste, sendo capaz de predizer o comportamento 

de todas as cepas de E. coli estudadas em meio TSB.O modelo matemático foi capaz de predizer 

o comportamento da mistura EHEC O157:H7 (EHEC902 e EHEC2004) no leite pasteurizado e 

no iogurte,apresentando falha perigosa (fail-dangerous) de predição no leite pasteurizado e falha 

de predição segura (fail-safe) no iogurte.  

 O comportamento da mistura EHEC O157:H7 (EHEC902 e EHEC2004) no iogurte pode 

ser descrito a partir dos modelos de inativação log linear e Weibull. O pequeno número de 

pontos avaliados não permitiu aplicar os modelos de inativação para avaliar o comportamento da 

mistura EHEC O157:H7 no leite pasteurizado.Conhecer o efeito individual e combinado do pH e 

temperatura sobre o comportamento de EHEC O157:H7 pode ajudar a avaliar o risco deste 

patógeno em vários alimentos. 
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