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RESUMO 
 
 

ANÁLISE DE INOVAÇÕES EM MODELAGEM COMPUTACIONAL APLICADA A GESTÃO E 
CONTROLE DE RISCOS MICROBIOLÓGICOS NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA RESUMO A 
incessante busca em caráter mundial pela melhoria tanto da distribuição quanto na 
conservação de alimentos criou a necessidade da criação de novas técnicas e ferramentas 
para melhorar a gestão e previsão de riscos microbiológicos em produtos alimentares. No 
Brasil e no mundo todo quantidades expressivas de produtos são perdidas diariamente devido 
à deterioração causada por agentes microbianos. Além disso, as enfermidades causadas por 
tal contaminação geram consequências bastante graves tanto para a população quanto para os 
cofres públicos. A necessidade de minimizar custos e garantir a segurança microbiológica e a 
qualidade dos alimentos tem estimulado pesquisas sobre novas técnicas, metodologias e 
ferramentas de análise, gestão e controle de riscos na indústria alimentícia. Entre esses novos 
estudos, destaca-se a microbiologia preditiva: um sistema baseado em modelagens 
matemáticas e estatísticas, utilisado para avaliar e prever tanto a a vida-de-prateleira de um 
determinado produto (fresco ou processado) quanto a segurança ou risco alimentar que este 
produto pode oferecer. O novo método, já adotado por países como a Dinamarca, Reino Unido 
e outros países europeus, se apoia no princípio de que a capacidade de as bactérias e fungos 
se multiplicarem nos alimentos depende de relações matemáticas e estatísticas entre as 
propriedades do produto, como composição, acidez, umidade, teor de sal e de antimicrobianos 
presentes, e as condições de armazenamento, transporte e ambientais como, por exemplo, 
temperatura, tempo e umidade relativa do ar. Dessa forma, o efeito de cada um desses fatores 
na conservação/contaminação dos alimento pode ser modelado matematicamente e simulado 
computacionalmente por meio de diferentes modelos preditivos. Neste trabalho é feita uma 
análise e discussão sobre as ferramentas de simulação computacional aplicadas à 
microbiologia preditiva para modelos matemáticos de dois tipos: Primário (modelo de 
Gompertz, modelo Logístico e modelo Logístico modificado) e Secundário (modelo tipo 
Arrhenius, modelo de Raiz Quadrada e modelo de Weibull). O estudo dos softwares para 
estimativa dos parâmetros dos modelos Primários e Secundários citados, revelou a utilização 
principalmente dos métodos Euler e Runge-Kutta de quarta ordem para resolução das 
equações diferenciais resultantes para cada modelo. Além disso, foi verificado que no Brasil, 
um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, há poucos pesquisadores trabalhando 
nessa área, há inexistência de uma base de dados unificada sobre o comportamento de 
microrganismos sob diferentes condições ambientais e climáticas próprias de nosso país e 
necessidade de uma reavaliação quanto a cultura de conservação de alimentos estabelecida 
atualmente, baseada principalmente e quase que exclusivamente em análises laboratoriais. 
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