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USO DE RADIAÇÃO GAMA DO COBALTO-60 PARA AUMENTAR

A VIDA DE PRATELEIRA DE PfóS DE PORMA FATIADOS E EMBALADOS

Autora: ROSANA ELISA SPERANDIO NAZATO

Orientador: Prof. Dr. FREDERICO MAXIMILIANO WIENDL

RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a conservação

de pães de forma fatiados produzidos por cinco panificadoras de

Piracicaba, através da irradiação gama e do uso de embalagens de

polietileno de baixa densidade, com duas diferentes espessuras 47,6 e

86 fim. „ - -

Os pães de forma fatiados, foram embalados e termosselados,

manualmente, simulando as mesmas condições de higiene observadas nas

panificadoras, e irradiados à temperatura ambiente (28°C), em

condições aeróbicas, Para a irradiação foi usada uma fonte de

cobalto-60, cuja atividade em janeiro de 1990 era de 135 TBq e uma

taxa de dose de 2,68 kGy/h. As doses usadas foram: 0,0; 2,0; 4,0;

6.0; 8,0 e 10.0 JcGy. 7
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Apôs a irradiação as amostras foram armazenados em

prateleiras em condições ambientais de temperatura (26 a 34°C) e

umidade relativa, semelhantemente as condições em que ficam a

disposição em supermercados. panificadoras e estabelecimentos

comerciais. As amostras foram avaliadas visualmente todos os dias.

sendo que ao apresentarem quaisquer sinais de contaminação eram

consideradas inadequadas ao consumo e desprezadas.

Pol observado que os p3es tiveram aumentos variados de

vida de prateleira nas doses de irradiação de 2.0 e 4.0 kCy. A

partir da dose de 6.0 kGy foi possível obter dez dias de conservação

para todos os pães de forma fatiados e embalados.
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USE OP *°Co GAMMA RADIATION TO EXPEND THE SHELP UPB OP

PACKAGED SUCED LOAVES

Author. ROSANA EUSA SPERANDIO NAZATO

Adviser: Prof. Dr. PREDERICO MAXIM1UANO WIENDL

SUMMARY:

The main objective of the present work vas the evaluation of

conservation of sliced loaves (bread cut into slices), baked by five

bakeries of Piracicaba, after gamma Irradiation and maintained into

polyethylene bags of low density, of 47.6 and 85 JOB of thicknesses.

The sliced loaves were put Into the bags and thermo-sealed

by hand, like they were handled by the bakers. After this, they were

Irradiated with doses o:f 0.0; 2.0; 4.0; 8.0; 8.0 and 10.0 kGy of

gamma radiation In a Irradiation chamber of Cobalt-60 at a dose rate

of 2.68 kGy per hour, at the environmental temperature (28°C).

After irradiation the samples were maintained under at the

environmental temperature (26 - 34°C). and humidity, as similar as

possible to the conditions of the markets, bakeries and shops they

were sold. The samples were evaluated every days and if any of them
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presented signs of contamination, it was threw away because it was

Inappropriate for human consumption.

It was observed that, the bread slices had diverse shelf

life extension by the doses of 2.0 and 4.0 kGy of Irradiation. From

the dose of 6.0 kGy was possible to have ten days of conservation for

all of packaged sliced loaves.
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1. INTRODUCXO E OBJETIVO

Os produtos de panificaçâo tem presença constante na vida da

maioria das pessoas, participando da dieta alimentar como fonte . de

energia de custo relativamente baixo.

Dentre os produtos de panificação. os pães brancos e de forma

vêm apresentando várias formas de uso na alimentação, desde um

pãozinho com margarina até as sobremesas requintadas, sendo consumido,

especialmente, por aqueles que trabalham o dia todo e não dispõem de

tempo ou condições econômicas para adquirir cutros alimentos

energéticos de custo mais elevado.

Os pães de forma fatiados são produtos facilmente perecíveis

devido sua composição química e sensibilidade às práticas de

distribuição e estocagem, as quais afetam suas características mais

atrativas, como sabor, aroma e aparência externa, responsáveis por sua

aceitação junto aos consumidores.

, - Dentre os métodos de conservação, na área de panificação, os

mais usados são a adição de conservantes químicos ã massa e a

preservação dos produtos a baixas temperaturas. Visto que os

inibidores possuem efeitos colaterais eventualmente tóxicos, e a

refrigeração onera o custo final do produto, as panificadoras optam

por diminuir a produção de pães, tornando-a diária, procurando

contornar tais problemas.
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Porém com um método de conservação eficiente como a aplicação

de radiações lonlzantes, na qual os produtos podem ser tratados depois

de embalados e. via de regra, a vida de prateleira é maior , em

relação a outros processamentos, seria possível organizar os programas

de paniflcaç&o durante a semana, propiciando melhorar a qualidade e

aumentar a dimensão, dos lotes. Além disso, mantém o alimento sem o

risco das recontaminaçSes, quando exposto em prateleiras, mesmo se,

somente embalado com filmes plásticos convenientemente selados.

O objetivo do presente trabalho foi determinar a dose de

radiação gama do cobalto-60. que quando aplicada, proporcionasse

aumento de vida de prateleira aos pães de forma fatiados e embalados

em embalagens de polletileno de baixa densidade, de uso comum no

comércio local.
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2. REVISXO DA LITERATURA

Estudiosos de todas as nacionalidades buscam incessantemente

processos de prcdução e conservação de alimentos que mantenham suas

características fislco-quimlca6, organolépticas e nutrlcionais.

proporcionando-lhes o máximo de vida de prateleira e, evitando

quaisquer alterações Indesejáveis. Entretanto, como nenhum desses

objetivos foi alcançado na plenitude, as pesquisas continuam.

Bons processos de conservação aplicados a matérias primas de

boa qualidade geram bons produtos. Assim pressup5e-se constante

controle do processo e da matéria prima como condição sine qua /ton

para assegurar o sucesso de Indústria panaderll (EMULZINT. 1985).

Quaisquer métodos de conservação de alimentos dependem dos

ingredientes, da formulação, do tipo de acondidonamento, do método de

preservação, da temperatura, da circulação de ar, entre outros

(MARTINELLI FILHO, 1987).

Dentre os alimentos construtores e energéticos de grande

consumo com rápida e fácil absorção e utilização pelo organismo,

destacam-se os produtos de panlficação, que ganham constantemente mais

adeptos, e participam na dieta de faixa considerável da população

nacional.

Segundo EL-DASH et &W (1982) e POMERANZ (1987). as

características internas e externas dos produtos de panificacao

dependem da qualidade, quantidade e tipo dos ingredientes da fórmula,

\
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tipo de fermentação, tempo e temperatura de cozimento e praticas

complementares do processamento. Dentre os Ingredientes básicos, o

fundamental é a farinha, que pode derivar de vários cereais,

especialmente do trigo, sua principal fonte de proteínas, contendo

também enzimas, aminoacidos. vitaminas - principalmente do complexo B.

minerais - caldo e ferro - . e carboldratos. No caso da farinha de

trigo o carboldrato mais importante é o amido, pollssacarideo

responsável, junto com o glúten, pelo "corpo" dos produtos de

panlflcação.

Conforme MART1NELLI PILHO (1987). os gr3ot> de cereais, as

-farinhas, seus farelos e alimentos derivados não são susceptíveis a

deterioração microbiana. se preparados e armazenados adequadamente.

Seus conteúdos de umidade são. geralmente, muito baixos, mesmo para

permitir o crescimento de fungos. Porém, havendo absorção de umidade

a um nível critico, isto propiciará ataque de fungos, leveduras e/ou

bactérias, dependendo da atividade de água atingida pelo sistema.

A água, além de solubilizar os ingredientes e uni-los à

farinha, é essencial para fermentação da massa, pois permite o

crescimento do fermento, controla a temperatura, facilita etapas do

processamento e regula a umidade e durabilidade dos produtos prontos.

A levedura Saccharomyoes éerevlsae propicia, através da

fermentação, crescimento da massa, elasticidade, textura e

consistência típicas dos produtos. O cloreto de sódio é um nutriente

essencial, que realça sabor e aroma, regula periodos de fermentação.
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estabiliza e reforça o glúten, dando melhor desenvolvimento as massas,

melhora a digestlbilidade e facilita o corte dos produtos de

panlficação. óleos e gorduras são constituintes opcionais, muito

usados, que contribuem para aumentar o volume da massa, devido a maior

retenção de ar. melhorando a maciez, o paladar. e as propriedades de

conservação e manuseio, além de enriquecê-la em valor energético.

:> cozimento da massa é o tratamento térmico do amido e da

proteína, responsável pela inatlvação das enzimas e da fermentação.

Permite também a formação da crosta e o desenvolvimento de sabor e

aroma.

Os pães ao saírem do forno estão multo quentes e devem ser

esfriados adequadamente antes de serem submetidos ao corte em fatias,

e embalagem. O fatiamento. em geral, é limitado ao p3o de forma,

sendo feito com lâminas ou correias cortantes, que devem estar afiadas

e limpas para evitar o rasgamento e a contaminação do produto. A

embalagem comumente é manual, sendo os pães colocados dentro de sacos

plásticos que serão selados, posteriormente.

, - Segundo EL-DASH et alJJ (1982), os sacos plásticos

usualmente empregados são de polietileno ou poJípropileno. vendidos a

preços relativamente baixos e considerados excelentes materiais de

embalagem. Para UBRAC t GARCIA (1984) e GARCIA et aJii (1989). o

polietileno é o mais usado, devido apresentar boa resistência à

tração, flexibilidade, inércia química, excelente transparência e

baixa permeabilidade ao vapor d'agua, fator importante para pães e

derivados. ^



Para PENCE (1968). os produtos de panif(cação frescos s3o

facilmente perecíveis e multo sensíveis às práticas dos métodos de

conservação, estocagem e distribuição. As características dos

produtos de paniflcação, tipo pão fresco, declinam rapidamente a

partir do momento que são retirados do forno.

FARKAS & ANDRASSY (1981). £>»'ULZINT (1985). POMERANZ (1987) e

MARTINELLI FILHO (1987). afirmaram que os principais tipos de

deterioração em pães são o "emboloramento" e a "vlscosidade*.

aparecendo dentro de três dias após o cozimento. A "viscosidade" é

uma alteração comumente observada em pães de fabricação caseira,

especialmente durante estações quentes e úmidas. É causado por

esporos de bactéria do gênero Bacillus contaminando os ingredientes,

principalmente a farinha, equipamentos e lâminas cortadoras.

Os contaminantes podem ser trazidos pelo ar e penetrar na

massa devido a práticas inadequadas como aquecimento Insuficiente do

forno, esfriamento prolongado e armazenamento em locais quentes e

úmidos. A falta de acidez na massa é um fator que facilita o

desenvolvimento de microrganlsmos. O "rope", contaminação por

Bacillus mesentoricus, causa destexturizaçâo do pão. atingindo o miolo

e tornando-o mole e pegajoso, formando fios sinuosos e vlscosos pela

ação da faca. As vezes também aparecem manchas amarelas e narrons,

além de um forte e desagradável odor. Esta bactéria, dtstrutível pela

temperatura do forno, como as outras, pode formar esporos resistindo á

\
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temperatura de 100-101 C. ponto de assamento da massa, que normalmente

é atingido durante a panificação.

Ainda segundo PARKAS & ANDRASSY (1981). o tratamento térmico

produz uma ativação em vez de lnatlvação de esporos termorresistentes

que est3o presentes dentro das partes dos pães. Se a atividade de

água e o pH do miolo do pio são maiores que o nível critico para

germinação de esporos e crescimento dessas bactérias, e a temperatura

de estocagem é relativamente alta. tanto quanto se observa em muitos

estabelecimentos. particularmente no verão. esta deterioração

desagradável de pães desenvolve-se freqüentemente e rapidamente.

O "emboloramento" é o tipo de deterioração mais importante

nos pães e produtos de panificação, sendo causado pelo crescimento de

fungos. Dentre os quais, os mais freqüentes são: Rhizopus nigricans,

PenlcllJium expansum, AspergWus niger e Neurospora setophiUa. De

maneira geral, os fungos suportam umidade relativa mais baixa que as

leveduras e bactérias. Existindo fungos mesofilicos. capazes de

crescer â temperatura ambiente, entre 25 e 37°C. e p6icrofílicos, que

crescem em temperaturas próximas ou abaixo de zero grau centígrado. A

deterioração fúngica sô é prevenida eficazmente para muitos alimentos,

se a umidade for bloqueada pelo congelamento,

A deterioração por fungos é favorecida por:

1) pesada contaminação apôs o produto pronto, devido fatores

como intensa e desnecessária circulação na sala, tempo de esfriamento

prolongado e contaminação muito densa no ar;

\



2) fatlamento: operação na qual maior quantidade de ar ê

Introduzida no pão;

3) acondlcionamento de pães ainda quentes, e com posterior

evaporação de água e condensação nas superficies Internas da

embalagem;

4) armazenamento em locais frescos e secos para evitar o

desenvolvimento de possíveis contamlnantes presentes.

Para EMULZINT (1986) e GARCIA1 os excessos de água durante a

produção e devido a retrogradação podem ocasionar o crescimento de

mlcrorganismos em produtos embalados sem o correto esfriamento, pois a

água que evapora do Interior do produto pode condensar dentro da

embalagem e umedecer a crosta dos pães. mantendo alta a umidade

relativa no interior da embalagem.

PENCE (1968) afirma que o único método para impedir ou

retardar significativamente mudanças indesejáveis em produtos de

panificação e do pão branco em particular, é o congelamento.

Entretanto, sua aplicação esta Umltada a pequenos volumes de

produção.

Conforme MATZ (1972) os métodos de preservação para produtos

de panificação que tem recebido substanciais referências são:

estocagem a baixas temperaturas (resfriamento e congelamento),

exposição a radiações ionlzantes, desidratação, tratamento térmico ou

1 GARCIA, E.E.C. (ITAL/CETEA, Campinas) Comunicação Pessoal. 1990.
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embalagens hermetlcamente fechadas (latas metálicas ou cartuchos de

filmes) e inlblçao química.

Para POMERANZ (1987). os métodos físicos e o uso de agentes

químicos nas farinhas reduzem o perigo de bolor.

Segundo MATZ (1972) e PENCE (1968), boa parte da alteração

de qualidade dos produtos durante a estocagem por congelamento é

atribuída a perda de umidade pelos produtos. O ressecamento tem

efeito adverso na cor. textura, sabor e aroma. A migração da umidade

do interior do p3o de forma é apreciável, particularmente a partir do

centro do miolo, num raio de 25mm. O interior tende a perder a

elasticidade e tornar-se duro e áspero ou friável. A crosta torna-se

fosca e as vezes muda de cor. A soma destas mudanças é chamada de

dormêncla. Popularmente esse termo refere-se somente a mudanças

físicas, possivelmente devido as alterações na firmeza serem medidas

com um grau regularmente bom de objetividade e devido ao consumidor

estar acostumado a julgar o frescor de pies de forma embalados, na

hora da compra, apertando-os. A transferência de umidade pode ser

amplamente prevenida pelo empacotamento. Porém, até o momento, nenhum

dos processos de preservação ou suas comblnaçSes tem resultado em

total controle. f

Ainda segundo PENCE (1968) e GARCIA1, as alterações ocorridas

sobre a textura do miolo são decorrentes do envelhecimento e da

1 GARCIA. E.E.C (1TAL/CETEA, Campinas) Comunicação Pessoal, 1990.
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retrogradaçao das moléculas de amido. Esse fenômeno é explicado pela

Interação dos segmentos lineares das ramificações das moléculas de

amllopectlna e raramente de amilose - componentes do amido - com

liberação de moléculas de água ligada, a qual pode ou nao ficar retida

pela embalagem plástica.

Para prevenir o aparecimento ou o desenvolvimento de

contaminações em pães. inicialmente, foi usado vinagre, devido suas

propriedades ácidas. Posteriormente foi constatado que outros ácidos

possuem ação mais eficiente para controlar o problema. Entre eles. o

ácido propiônico, e seus derivados, propionato de sódio e propionato

de cálcio. Outros ácidos, como lático, cltrico e tartàrico e sais

como fosfato ácido de cálcio e diacetato de sódio têm considerável

ação conservante (EMULZINT, 1986).

Preservativos s2o substâncias orgânicas e inorgânicas e

podem agir também como antioxldantes. neutrallzadores,

estabilizadores, fixadores, umidificadores. Inibidores do crescimento,

bloqueadores de reaç5e6 químicas e enzlmãticas indesejáveis, etc.

Teoricamente, o conservante mataria os microrganismos. ao invés de

inibi-los; evitaria o crescimento de microrganismos contaminantes,

especialmente os envenenadores , mas não os fermentatlvos adicionados

intencionalmente; não seria inatlvado pelo alimento ou qualquer

substância que este contenha, ou produto do metabolismo microbiano. Se

germlcida. deveria decompôr-se ou tornar-se inócuo ou destrutível pela

coccSo, não encorajaria cepas resistentes, nao deveria ser de uso
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comum para rações animais e terapias; se usado com calor, seria

termorresistente. para garantir segurança contra o CJostrídJum

botulinum. Porém, hoje os agentes químicos vem sendo proscritos por

serem carcinogênicos, potenciais ou tóxico* aos homens e plantas.

Conforme FARKAS A ANDRASSY (1981). a indústria de

panlficação tenta prevenir o "ropiness" (destexturização causada pelo

"rope"), do pão pela adição de proplonato e acetato ou pelo decréscimo

do valor do pH da massa. Contudo, de acordo com o gosto da maioria

dos consumidores, a qualidade organoléptica do produto é com

freqüência adversamente afetada por estas medidas.

Existem fatores internos que influenciam no crescimento

bacteriano e fúngico, como: umidade, temperatura, concentração

hldrogenlônica, potencial de oxi-redução e presença de substâncias

inibidoras. Embora cada um desses fatores seja Importante, a

combinação de todos eles é que determina quais microrganismos deverão

crescer e quanto rápido serão seus crescimentos, quais mudanças

produzidas e em qual grau. Existem também fatores externos, como:

conservantes químicos ou tratamentos físicos e químicos.

A decomposição microbiana dos alimentos será evitada se

todos os microrganismos detcioradores forem mortos ou removidos,

sendo a recontamlnação impedida (MARTJNELLI FILHO, 1987). A mera

interrupção da multiplicação não impede a decomposição por organismos

viáveis presentes, ou seus ènzimos ativos. A remoção dos

contamlnantes é muito importante, porém a assepsia da área de

fabricação é fundamental para reduzir o nível Inicial de contaminação.
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diminuindo os riscos de deterioração. A manutenção de condições

anaeróbicas é letal a vários mlcrorganismos. e o uso de temperaturas

altas pode causar a morte dos mesmos, pela inatlvaçlo das suas

proteínas e das enzimas necessárias ao seu metabolismo. O tratamento

pelo calor necessário para matar os mlcrorganismos e seus esporos

varia com o tipo destes, seu estado, ambiente e tipo de tratamento

térmico empregado (seco ou úmido, com ou sem pressão).

Os fungos e seus esporos são menos resistentes ao calor que

as leveduras, que s3o prontamente destruídas pelo cozimento de pão. A

resistência bacteriana ao calor varia cora a espécie c o gênero, mas os

esporos s3o mais resistentes, principalmente em meios cuja atividade

de água ê menor que 1.0.

O tempo e a temperatura, a serem usados no processamento de

alimentos, dependerão do efeito que este binômio terá sobre o

alimento, e dos outros métodos de conservação que serão empregados.

Alguns alimentos podem sofrer alterações significativas de - sabor,

aroma e aparência devido a tratamentos prolongados ou altas

temperaturas. Quanto maior a aplicação do bin&mio tempo-temperatura.

maior número de organismos destruídos até a esterilização do produto.

Porém, se nem todos organismos forem destruídos, ao menos os que

causam deterioração o serão, sendo os outros, possivelmente, inibidos

por processos adicionais.

Durante o assamento a temperatura Interna de pães e outros

produtos de panlficação. aproxima-se, mas nunca atinge 100°C. uma vez

\
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que existe unidade presente. Isto mesmo que a temperatura do forno

teja muito Mais elevada (MAKTINELLI PILHO. 1987).

A preservação de albaentos por enlataMento é feita usando

recipientes fechados e geralmente associada ao tratamento pelo calor.

O» recipientes s9o feitos com folhas de flandres. zinco, estanho ou

outros Materiais Metálicos e taiabé» vidro, CMbora Modernamente se use

UM grande nàmero de outros Materials, incluindo plásticos. O processo

de aqueciMento visa una completa esterilização da Maioria dos

alimentos, porte nem sempre se atinge essa Meta. O objetivo é Matar

cs microrganlsmos que deterioram os alimentos em condições normais de

armazenamento e tornar o alimento "comercialmente" estéril ou

"bacteriologlcamente" Inativo. Após o aqueciMento. os recipientes sao

esfriados o Mais rápido possível, evitando deformações, quebras e

deteriorações ocasionadas por UM vedamento imperfeito.

A preservação pelo uso de baixas temperaturas esta associada

a diminuição no metabolismo e desenvolvimento dos mlcrorgànismos.

tomando mais lentas as reaçòes químicas e enzimatlcas. Em

temperaturas ligeiramente próximas ao ponto de congelamento da água.

os alimentos manterão suas condições originais; sem a necessidade de

pre-tratamentos. Porém, o tempo de armazenamento nessas condições é

limitado; sendo a refrigeração critica para alguns alimentos, pois o

congelamento e o armazenamento sJo onerosos e causam alterações

Indesejáveis, interferindo na firmeza, frescor, e odor. £ bom lembrar

que quanto mais baixa a temperatura, mais alto o custo do processo,

\
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Ape tar de serein negligenciâveis durante o congelamento, as

perdas de umidade podem causar significativas mudanças durante a

estocagem. Ainda que o produto esteja adequadamente embalado, a

umidade evaporada poderá condensar sobre as suppificies internas da

embalagem formando goticulas. que durante ocasionais variações na

temperatura da sala de estocagem mover-se-ão para superficies de

temperaturas inferiores. Se a estocagem for maior que uma semana os

pSes de forma embalados congelados sofrerão pronunciada redução de

tamanho (PENCE. 1968).

Aumentos na firmeza do miolo dos pães descongelados a

temperatura ambiente parecem ser pouco toleráveis na prática. O uso

de ar aquecido para descongelamento tem como vantagens maior rapidez e

redução na umidade relativa, diminuindo problemas com condensação de

umidade em produtos e embalagens.

Acredita-se que o efeito letal do congelamento seja causado

pela desnaturaçâo e floculação das proteínas celulares devido ao

aumento na concentração de solutos na água não congelada. Apesar de

depender, também, do tipo e estado fisiológico dos microrganismos, da

temperatura do processo, do tempo de armazenamento, do tipo de

alimento e do procedimento de congelamento e descongelemento

alternados. Normalmente quanto maior o tempo de armazenamento, maior

o número de microrganismos mortos.

O sistema de atmosfera controlada possibilita o

armazenamento de alimentos com alta umidade, com menores danos, porém
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com custos maiores. Com ventilação controlada para manutenção da

umidade relativa uniforme, são removidos odores e prevenidos sabores

"choco".

O uso de radiações ultra-violetas preservam alimentos com

umidade relativa alta ou. em temperaturas de armazenamento mais

elevadas. Seu efeito porém é superficial e em pães e bolos, agem

6obre os grupos purlna e pirimidina dos ácidos nucleicos das células

mlcrobianas causando morte ou mutação. A indústria de alimentos, faz

uso de lâmpadas ultra-violetas germlcldas para tratar o ar nas salas

de armazenamento e processamento, prevenindo o crescimento de fungos

em paredes, armários e nas lâminas de cortar pães (MARTINELLI FILHO.

1987).

Em vista dos custos e contra-indicações dos métodos usados

convencionalmente, faz-se mister adotar processos alternativos para

prolongar a vida de prateleira dos pães de forma fatiados, que

ofereçam diversas vantagens e inovações para as indústrias de

panlficação.

As radiações ionizantes. ralos gama e elétrons acelerados,

têm alto poder de penetração, permitindo tratamentos homogêneos, e

ausência de resíduos tóxicos, além de evitar a elevação da temperatura

dos produtos a níveis prejudiciais, durante o tratamento (MARTINELLI

FILHO, 1987). Com o uso de um procssso de conservação como o da

radiação gama, para controlar as contaminações, obtem-se aumentos na

durabilidade, menores perdas, maior rendimento, melhor qualidade,

\
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propiciando organização e padronização dos produtos, tornando viável a

mecanização na indústria panaderll. Isso conduzindo a redução no

tempo de processamento, maior eficiência, higiene e economia final

(PENCE. 1968; EMULZINT, 1985).

Um dos principais objetivos do processamento da irradiação

com cobalto-60 é o controle da deterioração microbiana. sendo para

Isso. um tratamento útil e eficiente. O alto poder de penetração e

tonização na matéria, tornam-no especialmente recomendável para

alimentos em grandes volumes, ou para aqueles passíveis de

alterações prejudiciais quando tratados pelos processos convencionais,

além do que. a radiação gama do cobalto-60 não Induz nenhuma

radioatividade aos materiais tratados.

DIAS FILHO (1988) cita que a ação das radiações ionizantes é

conseqüência dos efeitos primários e secundários, sobre as moléculas

de água, dos alimentos e organismos contaminantes, lonizando-as, e dos

ions formados se recombinando ou interagindo com outros componentes.

Para INGRAM & ROBERTS (1966) é freqüentemente possível

duplicar, no mínimo, a vida de prateleira de vários alimentos, através

da aplicação de doses de radiação na faixa da radurlzação. São doses

Inferiores àquelas que causariam quaisquer mudanças significativas em

qualidade organoléptica. Isto torna a irradiação um processo atrativo

para alimentos altamente perecíveis, com moderado ou alto teor de

água. O resultado da maior ou menor destruição pela radiação depende

da composição da microflora inicial.

\
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A irradiação de alimentos é uma técnica de preservação que

tem fornecido resultados favoráveis a sua implantação; porém a

aceitação dos alimentos irradiados no comércio necessita ser

legalmente reconhecida e submetida à aprovação popular (DU PLESSIS &

NIEMAND. 1985).

Como quaisquer outros métodos de conservação, a irradiação

apenas conserva as qualidades que o alimento possui anteriormente ao

tratamento, sendo portanto fundamental para o êxito do processo,

trabalhar com produtos de boa qualidade e nas melhores condições

higiênicas possíveis.

As radiações ionizantes têm alto poder de penetração

favorecendo o tratamento de produtos embalados o que evita

recontaminaçSes. Entretanto também é mister armazenar cuidadosamente,

respeitando a natureza e a composição do produto, o tratamento e o

objetivo do processamento.

Os materiais de embalagem devem satisfazer a princípios

essências como: proteção a fatores externos, contenção e preservação

de produtos, além de atrair e persuadir o consumidor a adquiri-lo e

informá-lo como consumir. • *

KILLORAN (1983) considera que os materiais de embalagem

devem comportar-se adequadamente não interferindo na qualidade do

produto ou no resultado do processamento, nem ser afetado por estes,

A seleção de materiais para embalagem de alimentos irradiados foi

baseada nos princípios da engenharia de polímeros, com parâmetros

\
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moleculares de crlstalinldade. "cross-linking" e endurecimento da

cadela molecular, para avaliar as propriedades químicas, térmicas e

mecânicas, tais como 63o requeridas para os materiais com tal

finalidade. Dentre os aprovados pela Administração de Alimentos e

Drogas, documentados no Código de Regulamentação Universal, consta o

polletileno. passível de receber uma dose de até 60 kGy de radiação

gama, sem perda de suas propriedades fislcas ou químicas.

MOORE (1985) e URBAIN (1986. cap 14). consideram permissivel

a aplicação de uma dose de 60 kGy a polímeros sintéticos, como os

filmes de polietileno. Esta dose causaria mudanças negligiveis na

permeabilidade, flexibilidade e resistência ao rasgo. Como a dose

maxima comumente usada no tratamento de alimentos, para extensão da

vida de prateleira tem sido de 10 kGy, os autores concluíram que as

propriedades físicas e mecânicas de muitos materiais para embalagem de

alimentos sSo mensuravelmente afetadas pelas doses de Irradiação

usadas no tratamento de alimentos, entretanto essas mudanças, com

poucas exceções, são insuficientes para impedir seu uso.

PABLO et alll (1973). observaram três a quatro semanas de

extensão na vida de prateleira de cavalas listradas (RestreWger

chrysozomus. Ruppel) do comércio de Viena, dessecadas. salgadas e

colocadas em sacos de polietileno com ar. tratadas com 1 kGy de

radiação gama do cobalto-60 e estocadas a 30 ± 2°C e 6 ± 2°C.

respectivamente. Foi avaliada a vida de prateleira das amostras em

vários intervalos de tempo e examinadas visualmente quanto ao
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crescimento de bolores e outros sinais de contaminação. O ataque de

bolores n3o ocorre antes de uma a duas semanas nas amostras controle,

em condições ambientais.

Segundo PARKAS (1978). IAEA (1985). ELIAS (1965) e DIAS

PILHO (1988). uma Junta de especialistas da Administração de Alimentos

e Drogas/Organização Mundial da Saúde/Agència Internacional de Energia

Atômica - PAO/WHO/IAEA - em reuni So em 1980 avaliou os dados de

adequação nutriclonal, mlcrobiológica e toxlcológica. Concluiu que

com uma dose média absorvida de até 10 kGy de radiação ionlzante. os

alimentos não carecem de testes para novas liberações legais. No

entanto, os alimentos irradiados devem estar sujeitos às normas gerais

ou padrões relativos à qualidade, higiene, contaminantes químicos,

peso e medidas, como os demais produtos de consumo alimentar. Em

1982, essa junta analisou todas as Informações disponíveis e concluiu

que não há diferenças quantitativas entre o tipo de mutações genéticas

induzidas pela radiação ionizante e aquelas induzidas por quaisquer

outros processos de pasteurização ou preservação parcial, tais como:

tratamento térmico ou secagem 4 vácuo.

A IAEA (1986) cita que com a adoção do Código Geral

Universal, entre todos os países, que têm ou não facilidades para

irradiar alimentos. est*beler-se-ia um consenso técnico, facilitando o

intercâmbio de alimentos e seus produtos, tratados por irradiações.

Esse código coloca como requisito, que o alimento esteja em condições

higiênicas aceitáveis antes do processo, tal como é de praxe para

\
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outros processamentos.

RITACCO (1977). NADKARNI (1987) e DIAS FILHO (1988). citam

que o tratamento com radiações ionlzantes combinado aos outros

processos convencionais, como por exemplo aquecimento ou resfriamento,

s9o mats promissores que quando aplicados separadamente, com a

vantagem adicional de alterarem em menor grau os caracteres

organolépticos e a estabilidade geral dos alimentos, visto que, quando

s9o usados em conjunto, as doses 69o menores, assim como a intensidade

dos outros tratamentos.

Para IAEA (1985). ELIAS (1986) e NADKARNI (1987). aos

governos cabe legislar e estabelecer facilidades para aceitação de

alimentos tratados por irradiação, sendo deles a funçSo de assegurar

um suprimento alimentar adequado, saudável e nutritivo a suas

populações. A legislação existente nesses paises regulamenta sobre a

salubridade de todos alimentos, exercendo fiscalização sobre as

cadeias de industrialização, distribuição, estocagem e venda,

garantindo a qualidade do produto que chega ao consumidor. Nesse

ponto, a irradiação traria como benefício técnico, melhorar o

suprimento alimentar, a um custo menor e com melhor qualidade.

Segundo URBAIN (1986 cap.9), a irradiação pode ser usada

para beneficiar os produtos de panificação através de dois caminhos:

1) irradiação dos ingredientes; e

2) irradiação do produto final de panificaçao.

Os objetivos podem ser radurlzação ou desinsectação, A

\
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radurizaçào de Ingredientes pode ser direcionada a lnatlvaçao de

bactérias e fungos. A deslnsectaçao ê a eliminação de pragas, tai6

como: traças, carunchos e acaros. A bactéria Bacillus subtiJJs ocorre

em produtos de panlficaçSo como um contaminante de farinha de trigo.

Seus esporos tennorreslstentes podem sobreviver ao processo de

panlficação. A germinação, o crescimento e a conseqüente deterioração

dos p3es podem ocorrer quando o p3o é retirado do forno após cozimento

e causar deterioração. A dose de 0.75 kGy aplicada a farinha de trigo

usada para produzir p3es que tèm uma vida de prateleira cerca de 50%

maior que o normal, mesmo à temperatura ambiente de 30°C.

A irradiação de p3o com a dose de 5 kGy elimina o

crescimento de bolores por muitas semanas. Irradiando o pSo a 65°C.

ou aquecendo -o. imediatamente antes ou após a irradiação, a dose pode

ser reduzida a 0.5 kGy.

HARTUNG et alii (1973), aplicaram doses baixas de radiação

gama em farinha de trigo e p3es frescos fatiados, objetivando o

aumento da vida de prateleira dos p3es para uso em vôos espadais

tripulados. Ot tipos de p3es frescos - branco e escuro - foram

definidos pelo setor competente de alimentos da NASA. sendo que a

fórmula incluiu um inibidor de bolor. Os p3es definidos pela NASA

foram mais densos e com volume de pão de forma menor que o p3o típico

encontrado nos mercados varejistas do USA. Os mesmos foram preparados

com farinha Irradiada com 0,5 kGy e n3o irradiada, fatiados,

congelados rapidamente e enviados a Universidade de Nebraska na forma
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congelada. Posteriormente, colocados eu sacos plásticos de

polletlleno PL-540 limpos. Insuflados com nitrogênio por três vezes e

termosselados.

Em seguida, os pies receberam 0.5 kGy de radiação gana do

cobalto-60. todas as fatias irradiadas e controle foram armazenadas
0

entre 21 e 26 C. Poi determlnda. entre outras, a percentagem de

amostras com desenvolvimento visível de bolores do total remanescente

de fatias de pao. Notou-se que as doses baixas de radiaç3o gana

reduziram o conteúdo mlcroblano da farinha, mas. o efeito foi mais

notável no p3o. A irradiação dupla - farinha e pao - causou iniblç3o

de bolor superior aquela observada a partir do processo sinples de

irradiação, para os p3es branco e escuro. Mesmo considerando que o

pSo escuro teve uma variedade de Ingredientes que podem contribuir

para contaminação do produto final, o resultado foi notável. A

irradiação da farinha, somente. n3o teve influência, quando comparada

ao grupo controle, em contagem de bolores, mas. mostrou substancial

diferença no crescimento visível destes.

Consoante BARACAT & WIENDL (1984), o uso de aditivos, como

sorbato de potássio em massas alimentícias de elevado teor de umidade,

dificulta a infecção e o crescimento de inicrorganismos, porém

depredam a palatabllidade dos produtos. Num experimento com macarrão

fresco, hidratado, empacotado em sacos de polietileno e irradiados com

doses de 2.6; 6.0; 7,6 e 10,0 kGy de radiação gama. sob a taxa de 6.0

kGy/h foi demonstrado ser necessária a dose de 10,0 kGy quando a
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temperatura de armazenamento foi de 26 C. Esta dose decresceu para

5.0 kGy quando o produto permaneceu a 4°C em geladeira.

WOTTON (1985) demonstrou que o efeito sobre pães fatiados e

embalados submetidos a 5 kGy de radiação gama a temperatura ambiente e

• 0.6 kGy a 65 C ocasionou retardo no aparecimento de bolores por onze

semanas.

PARKAS & ANDRASSY (1981) observaram que a irradiação gama

decresce consideravelmente a termorresistèncla ao calor úmido dos

esporos sobreviventes de bactérias do gênero Bacillus, causadoras do

"rope". As bactérias foram isoladas a partir de pães deteriorados,

liofillzadas e Inseridas num meio liquido similar em composição à

parte solúvel da massa do pão. para possibilitar diluições e verificar

o efeito do tratamento por irradiação.

A Irradiação foi conduzida numa fonte de cobalto-60. a

temperatura ambiente sob condições aeróbicas. A taxa de dose foi de

8,8 kGy/h e as doses de 0.7G a 1,5 kGy. As amostras de farinha foram

estocadas em sala a temperatura ambiente apôs Irradiação. O preparo e

os testes de estocagem dos pães foram executados entre o quinto e o

sexagéslmo quarto dias de estocagem pós irradiação das amostras de

trigo.

Os pães de forma pesando aproximadamente 400g foram

preparados a partir de amostras de farinha de trigo não tratada e

Irradiada, de acordo com tecnologia comercial do Instituto de Pesquisa

para Indústria de Paniflcaçâo. em Budapest, Os pães foram todos

\
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embrulhados com folhas de polletlleno a fim de prevenir a dessecação e

guardados numa Incubadelra a 30°C. Foram vistoriados visualmente

quanto ao aparecimento do "rope", em Intervalos diários após fatlà-los

transversalmente.

Considerando parâmetros como a atividade de água do miolo do

pão fresco, que podem propiciar a germinação de esporos, não foram

encontradas diferenças significativas entre as amostras de pão

preparadas com farinha controle e Irradiada. A vida de prateleira de

pSes preparados com farinha Irradiada foi 50% maior que a do controle,

ambos em estocagem à temperatura de 30°C, a qual ê extremamente

favorável ao desenvolvimento do "rope". Essencialmente os mesmos

resultados foram obtidos quando as amostras de farinha foram estocadas

por dois meses após a irradiação e posterirmente processadas em pães.

Concluiu-se que a partir de estudos preliminares com culturas puras e

com irradiações em baixas doses, por volta de 1,0 kGy ser possível

inativar uma fração dos esporos da podridão na farinha e resultar num

decréscimo da sensibilidade dos sobreviventes, ao processo de

panificação.
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3. METODOLOGIA

O presente trabalho foi desenvolvido nos laboratórios da

Seção de Entomologla do Centro de Energia Nuclear na Agricultura -

CENA/USP. "Campus'de Piracicaba. SP.

A amostragem constou das fatias dos p3es de forma com

aproximadamente 4O0g cada, adquiridos, fatiados e embalados, de cinco

panificadoras da cidade de Piracicaba. São Paulo, com produção diária

ou feita em dias alternados.

Estas se localizam em pontos de fácil e intenso acesso,

sendo uma em área central (Panificadora Klpão - D - ) e quatro em

bairros (Independência - A - , Pansa - B - , Americana - E - e Eletro -

F ->.

Foram desprezadas as fatias das extremidades dos p3es. cujo

peso/volume e crosta eram diferentes das demais. As fatias foram

reembaladas individualmente em embalagens de polietileno de baixa

densidade (PEDB). com espessura de 45 a 60 um. usualmente referidas no

texto pelo valor médio 47,5 fan, similares àquelas usadas no comércio,

e com espessura de 80 a 90 pm. valor médio referência 85 jim. e

termosselados, perfazendo dois lotes amostrais.

Foram usados filmes de polietileno de baixa densidade por

serem os mais indicados para embalar pSes, confronte descrito por PENCE

(1968). KILLORAN (1983). UBRAC & GARCIA (1984) e GARCIA et alll

\
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(1989). E passíveis de receber altas doses de radiado sem alterações

prejudiciais em suas características fisico-quimicas. físicas •

químicas, consoante KILLORAN (1983). MOORE (1985) e URBAIN (1986 cap.

14).

Cada lote contou com seis repetições por dose de radiação,

além dos controles.

O tratamento por irradiação foi realizado numa fonte de

cobalto-60. modelo Gammabeam-650. cuja atividade em Janeiro de 1990

era de 135 TBq. As doses empregadas foram de-. 0.0; 2.0; 4.0; 6.0; 8.0

e 10.0 kCy. a uma taxa de dose de 2.68 kGy/hora.

Apôs a irradiação as amostras permaneceram em prateleiras em

condições ambientais de umidade e temperatura (26 a 34°C).

semelhantemente as quais ficam a disposição nos supermercados,

panificadoras e estabelecimentos comerciais.

A vida de prateleira foi avaliada observando-se diariamente

as amostras ate a constatação do desenvolvimento visível de

microrganismos contantinantes. a partir do que. eram rejeitadas,

simulando a escolha de compradores, e segundo FARKAS 4 ANDRASSY (1981)

na avaliação de pães a partir de farinha - de trigo ir/adiada e n9o

irradiada.

Em testes preliminares, observou-se que apôs duas semanas de

estocagem. todas as fatias dos dois lotes amostrais apresentavam

alterações na textura, constatadas ao tato, conforme descrito por

\
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PENCE (196S) e GARCIA *. assim, foi esUpiiJado que a vida d« prateleira

para fins de analise seria de dez dias.

A avaliação quanto a adequação das embalagens para

•condicionar os p9es de form fatiados foi feita de acordo com suas

espessuras e procedimento de termosselagem.

Para efeitos de analises, fora* considerados os dias

pos-tratamento. pois apesar da irradiação ter sido realizada no mesmo

dia em que os pSes foram adquiridos, em algumas panificadoras, a

produção foi pela manh3 ou na madrugada do mesmo dia. noutras na noite

oú tarde anteriores. E nSo foram fornecidas informações quanto a

composição, ou praticas de produção.

1 GARCIA. E.E.C (ITAL/CETEA. Campinas) Comunicação Pessoal. 1990.
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4. RESULTADOS E D'SCUSSXO

As Tabelas 1 a 10 apresentam a vida de prateleira, em dias,

das fatias de pães de forma de cada panificadora - A, B, D, E e F, em

embalagens de polietileno de baixa densidade com 47,5 pm e 85 p de

espessuras, tratadas com doses de 0,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0 e 10,0 kGy

de radiação gama.

A Tabela 11 apresenta a porcentagem de amostras com dez dias

de vida de prateleira das fatias dos pães de forma das cinco

panificadoras (A, B, D, E e P) em embalagens de polietileno de baixa

densidade com 47,5 p e 85 pm de espessura em relação as doses de

radiação gama (0,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0 e 10,0 kGy).

Nas tabelas 12 e 13 são apresentadas as médias aritméticas da

vida de prateleira média por embalagem de polietileno. de baixa

densidade com espessuras de 47,5 /an e 85 \m, respectivamente, nas

doses de radiação de 0,0; 2,0 e 4,0 kGy de radiação gama para as cinco

panificadoras.

Nos apêndices 1 a 10 aüo mostradas em fotografias as fatias

dos pães de forma embalados em polietileno de baixa densidade com 47,5

pm e 85 pm de espessura e tratados com 0,0; 2,0; 4.0; 6,0; 8,0 e 10,0

kGy de radiação gama do cobalto-60, em diferentes períodos de

conservação.

Comparando os dados para as amostras controle observa-se

pelas Tabelas 1 a 10 que a vida de prateleira variou entre dois a sete
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dias e pela Tabela 11, que nenhuma das amostra chegou aos dez dias,

sendo todas, das cinco panificadoras em ambas embalagens, desprezadas

devido apresentarem contaminação. Assim, conforme FARKAS & ANDRASSY

(1981), EMULZINT (1985), POMERANZ (1987). MARTINELLI PILHO (1987) e

observado, a deterioração surgiu entre o terceiro e oitavo dia

pós-preparo.

Pelos dados das Tabelas 1 a 10 relativos à dose de 2,0 kGy

observam-se aumentos significativos para a maioria das panificadoras

em ambas embalagens, sendo que 50% e 67% das amostras das

panificadoras D e E, respectivamente, com PEDB 47,5 pm de espessura

alcanxaram 10 dias de vida de prateleira (Tabela 11), sendo todas as

demais amostras desprezadas até o décimo dia.

Para a dose de 4,0 kGy conforme Tabelas 1 a 10, houve

aumentos variados no período entre irradiação e constatação do

desenvolvimento visível de microrganismos, em todas as amostras das

diferentes panificadoras em ambas embalagens. Na Tabela M,

observa-se 17 a 83% das amostras com vida de prateleira de dez dias e

que apenas as fatias dos pães da panificadora A, com PEDB - 47.5 vm de

espessura, e da panificadora B, com PEDB, de 85 pm de espessura,

tiveram zero em porcentagem de aproveitamento.

A variação nos aumentos da vida de prateleira das amostras

nos tratamentos com doses inferiores a 6,0 kGy para as diferentes

panificadoras em ambas as embalagens, pode ter sido decorrente da

qualidade das matérias primas, da formulação, da manipulação, das

\
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condições ambientais, além do uso de doses 6ub-letais de radÍaç3o.Tai6

fatores foram abordados também por FARKAS e ANDRASSY (1981). EMULZINT

(1985) e MART1NELLI FILHO (1987). Pelas Tabelas 1 a 10 e 11 é

apresentado que 100% das amostras Irradiadas com doses a partir de 6.0

kGy tiveram vida de prateleira de dez dias. praticamente o dobro da

vida média dos pães não irradiados; resultados obtidos também por

INGRAM & ROBERTS (1966). na avaliação da vida de prateleira de outros

alimentos irradiados.

BARACAT & W1ENDL (1984) demonstraram a necessidade de 10.0

kGy a 26°C. numa taxa de dose de 5.0 kGy/h. para retardar a lnfecção e

o crescimento de microrganlsmos. em macarrão fresco hidratado

empacotado em sacos de polietileno. WOTTON (1985) avaliando pães

fatiados somente quanto ao tempo de aparecimento de bolores, obteve

onze semanas de retardo, para 5 kGy de radiação gama.

Cerca de 5% do total amostrai dentro das doses de 6.0; 8,0 e

10,0 kGy foi desprezado, no decorrer do experimento, por ter sofrido

ataque de Insetos ou devido ao polietileno não ter ficado

convenientemente selado.

Através da Tabela 12 e 13. onde são apresentadas as médias

das vidas médias dos pães de forma irradiados, observa-se que os

valores para a eniDalagem com 47,5 pm de espessura em todas as doses

foi superior aos da embalagem com 85 /on. o que denota que a embalagem

com 47.5 /im de espessura é a mais indicada para conservar pães de

\
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forma fatiados irradiados; além do que, foi a mais fácil para

termosselagem.

Coincidentemente com o afirmado por EL-DASH et aill (1982);

UBRAC & GARCIA (1984) E GARCIA et alli (1989) o polietileno de baixa

densidade foi a embalagem cujas características mais se assentaram às

necessidades.

Foram observadas goticulas de água condensada aderidas no

Interior da embalagem com 85 fim de espessura, possivelmente

provenientes de excessos de água na produção ou da retrogradação.

Concordando com o mencionado por PENCE (1968). ELMUZ1NT (1985) e

GARCIA? Essa água umidecendo a superfície das fatias foi responsável

pelo desenvolvimento de microrganismos presentes, de forma desigual

nas fatias submetidas as doses sub-letais de radiação.

Nas Figuras 1 a 6 é observada a conservação, em dias, das

fatias dos pães de forma, das cinco panificadoras (A, B, D. E e P),

nas embalagens de polietileno de baixa densidade com 47,5 (on e 85 p

de espessuras, submetidas aos tratamentos.

Nas Figuras 1, 2 e 3 s3o observadas as diferenças em dias e

por embalagem, devido as doses aplicadas para.cada panificadora. E nas

Piguras 4, 5, 6 não houve diferenças em dias, embalagens ou doses,

todas as amostras apresentaram o máximo rendimento esperado.

1 GARCIA, E.E.C. (ITAL/CETEA, Campinas) Comunicação Pessoal, 1990.
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Tabela 1. Vida de prateleira em dias das fatias dos pSes de

forma da panificadora A em embalagens de polietileno

de baixa densidade com espessura de 47.5 jmi.

pos-irradlaç3o.

Dose
(kGy)

Repet1ç5es

2 3 4 6

Média
ari tmêtlca

0

2

4

6

8

10

4

4

6

10

10

10

4

4

5

10

10

10

4

5

6

7"

10

10

4

6

6

10

10

10

4

4

5

10

10

10

6

4

6

10

10

10

4.2

4.3

6.3

10.0

10.0

10,0

" amostra perdida: contaminação posterior.
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Tabela 2: Vida de prateleira, em dias. das fatias dos pies de

forma da panificadora A. em embalagens de polietlleno

de baixa densidade com 85 im de espessura.

p6s-lrradlaç3o.

Dose
(kGy)

Repetições

3 4
Iludia

aritmética

0

2

4

6

8

10

3

6

7

10

10

10

4

4

10

10

10

10

3

4

6

10

10

10

3

6

7

10

10

10

3

6

7

10

10

10

3

4

10

10

10

10

3.2

4.5

7.8

10.0

10.0

10.0
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Tabela 3. Vida de prateleira, em dias, das fatias dos pães de

forma da panificadora B. em embalagens de polietiíeno

de baixa densidade com 47.6 fim de espessura,

pôs-irradiaçâo.

Dose
(kGy)

Repetições

3 4 5
Média

aritmética

0

2

4

6

8

10

4

6

6

10

10

10

6

7

10

10

10

10

6

7

10

10

10

10

4
7

10

10

10

10

4

6

10

10

10

10

4

6

10

10

10

10

4.3

6.3

9.3

10.0

10.0

10.0
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Tabela 4. Vida de prateleira, em dias. das fatias do6 pies de

forma da panificadora B. em ambalagens de polietlleno

de baixa densidade com 85 JJTO de espessura,

pos-lrradiaçao.

Dose

(kGy)

Repetições

2 3 4 6

Média

ar 1 tmética

0

2

4

6

8

10

6

6

8

10

10

10

6

6

7

10

10

10

5

6

7

10

10

10

4

6

6

10

10

10

4

6

8

10

10

10

6

6

6

10

10

10

4.6

6.6

7.0

10.0

10.0

10.0
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Tabela 6: Vida de prateleira, em dias. das fatias dos pSes de

fonaa da panificadora D. em embalagens de polletlleno

de baixa densidade com 47.5 im de espessura,

pos-frradiação.

Dose

(Kgy)
Repetições

3 4
Média

aritmética

0

2

4

6

8

10

5

10

10

10

10

10

6

10

10

10

10

10

5

10

10

10

10

10

6

8

10

10

10

10

6

8

7

10

10

10

6

7

10

10

10

10

6.3

8.8

9.5

10.0

10.0

10.0
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Tabela 6. Vida de prateleira, em dias. das fatias do6 pães de

forma da panificadora D. em embalagens de polietlleho

de baixa densidade com 85 /an de espessura.

pos-irradiaç3o.

Dose
(kGy)

Repetições

3 4 6
Média

aritmética

0

2

4

6

8

10

6

4

10

10

10

10

6

5

10

10

10

10

6

7

10

10

10

10

6

8

10

10

10

10

6

6

8

10

10

10

5

6

8

10

10

10

6.0

6.0

9.3

10.0

10.0

10.0
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Tabela 7. Vida de prateleira, em dias. das fatias dos pSes de

forma da panificadora E. em embalagens de polletileno

de baixa densidade com 47.6 jmi de espessura.

pós-irradiaçSo.

Dose Repetições
(kGy) 1 2 3 6

Média
aritmética

0

2

4

6

8

10

6

10

10

10

10

10

6

10

8

T
10

10

6

6

10

10

10

10

6

6

10

10

10

10

6

10

10

7"

8'
•*•

6

10

10

T
10

10

6.0

8.6

9.8

10.0

10.0

10.0

" amostra perdida: contaminação posterior.
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Tabela 8. Vida de prateleira, em dias. das fatias dos

pães de forma da panificadora E. era embalagens

de polietlleno de baixa densidade com 85 pm de

espessura, pós-lrradiaçâo.

Dose

(kGy)

Repetições

3 4 5

Média

aritmética

0

2

4

6

8

10

7

6

9

10

10

10

7

6

9

10

10

10

6

7

10

10

10

10

5

7

7

10

10

10

7

7

6

10

10

10

7

9

9

10

10

10

6.5

7.0

8.3

10.0

10.0

10.0
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Tabela 9. Vida de prateleira, CM dias. das fatias dos

pies de forma da panificadora P. ea eabalagens

de polietlleno de baixa densidade coa 47.6 im de

espessura. pós-lrradiaçao.

Dose

(kGy)
Repetições

3 4

Média
ari tmética

0

2

4

6

8

10

4

6

6

10

10

10

3

6

10

10

10

10

4

6

10

10

10

10

4

6

8

10

10

10

4

7

10

10

T
10

4

6

6

10

6"

10

3.8

6.0

8.2

10.0

10.0

10.0

amostra perdida: contaminação posterior.
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Tabela 10. Vida de prateleira, e» dias. das fatias dos

pies de fonaa da panificadora F. ea eMbalagens

de polletlleno de baixa densidade COM 85 im de

espessura. pos-lrradlaç3o.

Dose

(kGy) 2

KepeUcde*

3 4

Média
Aritmética

0

2

4

6

8

10

2

5

5

6"

10

10

3

5

6

10

10

10

3

4

6

10

10

10

3

6

9

10

10

10

3

6

10

10

10

10

2

6

10

10

4"

10

2.6

5.2

7.3

10.0

10.0

10.0

" amostra perdida: contaminação posterior.
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Tabela 11. Porcentagem de amostras com 10 dias de vida de

prateleira das fatias dos pães de forma das cinco

panificadoras, em embalagens de polletileno de baixa

densidade, com diferentes doses de irradiação.

Dose
(kGy)

Ax

PANIFICADORAS X PEDB

Ay Bx By Dx Dy Ex Ey Px Py

0

2

4

6

8

10

0

0

0

100

100

100

0

0

83

100

100

100

0

0

83

100

100

100

0

0

0

100

100

100

0

60

83

100

100

100

0

0

67

100

100

100

0

67

83

100

100

100

0

0

17

100

100

100

0

0

50

100

100

100

0

0

33

100

100

100

Panificadoras: A. B, D, E e F.

PEDB x
y

47,5 Jim
85 um
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Tabela 12. Média da vida de prateleira média por embalagem de
polietileno de baixa densidade com 47,5 pm de
espessura, nas doses de radiação de 0.0; 2.0 e 4.0
kCy.

DOSE

(kGy)

0

2

4

4

4

6

A

.2

.3

.3

PANIFICADORAS

B

4 . 3

6 . 3

9 . 3

X

D

5 . 3

8 , 8

9 , 5

EMBALAGEM

E

6 . 0

8 . 6

9 . 8

(PEDB 47.5 /

F

3 .8

6 . 0

8 . 2

m)

4

6

8

M

.72

.8

.42

M: média aritmética da vida de prateleira média.

Tabela 13. Média da vida de prateleira média por embalagem de

polietileno de baixa densidade com 85 im de espessura,

nas doses de radiação de 0.0; 2.0 e 4,0 kGy.

... DOSE PANIFICADORAS X EMBALAGEM (PEDB 86 pm)

(kGy) B E M

0

2

4

3

4

7

. 2

. 6

. 8

4 .

5 .

7.

6

6

0

6

6

9

. 0

.0

. 3

6 .

7 .

8 .

6

0

3

2

6

7

.6

.2

.3

4

6

7

.38

.66

.94

M; média aritmética da vida de prateleira média.
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Panif. F

I PEDB 47,6 m ESS PEDB 85 m

Figura 1. Dias de conservação das fatias controle dos pães de

forma das cinco panificadoras (A, B. D. E e P). nas

embalagens Ce polietileno de baixa densidade com 47,5

/im e 85 fm de espessura.
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PEOB 47,5 m

Panif. E

PEDB 65 m

Figura 2. Pias de conservação das fatias dos pães de forma das

cinco panificadoras (A, B, D, E e F), nas embalagens

de polletlleno de baixa densidade com 47,S Jim e 85 /jm

espessuras. Tratadas com 2,0 kGy de Irradiação gama.
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Panif. E Panif. F

Figura 8. Dias de conservação das fatias dos pães de forma das

cinco panificadoras (A, B, D. E e F), nas embalagens

de polletlleno de baixa densidade com menor 47,5 jan e

85 pm espessuras, tratadas com 4,0 kGy de irradiação

gama.
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Panif. A Pan».B Panif. D Panil. E

PEDB 47.5 m PEDB 85 m

Pigura 4. Dias de conservação das fatias dos p3es de forma das

cinco panificadoras (A, B. D. E e F), nas embalagens

de polietileno de baixa densidade com menor 47.5 tm e

86 im espessuras, tratadas cora 6.0 kGy de Irradiação

gama.
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Panif. A Panif. B Panif. O Panif. E Panif. F

PEDB47.6 m KSS PEDB 85 m

Pigura 5. Dias de conservação das fatias dos pães de forma das

cinco panificadoras (A, B, D. E e P), nas embalagens

de polietileno de baixa densidade com 47,6 /an e 85 /xm

de espessuras, tratadas com 8.0 kGy de irradiação

gama. ,
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Pan». B Panif. D Panif. E Panif. F

PEDB 47,5 m ESS PEDB 85 m

Figura 6. Dias de conservação das fatias dos p3es de forma das

cinco panificadoras (A, B. D, E e F), nas embalagens

de polletlleno de baixa densidade com 47.5 fan e 35 /an

de espessuras tratadas com 10,0 kGy de irradiação

garoa. ,
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6. CONCLUSÕES

1) O uso da Irradiação gama do cobalto-60 aumentou o tempo

de vida de prateleira dos pães de forma fatiados e embalados,

adquiridos em cinco panificadoras de Piracicaba. São Paulo;

2) O polietileno de baixa densidade com 47,5 m espessura,

embalagem convencionalmente usada para embalar pães de forma fatiados

proporcionou melhor conservação e foi mais rápido e fácil para

terntosselagem;

3) A menor dose de radiação gama capaz de fornecer dez dias

de vida de prateleira aos pães de forma fatiados e embalados foi de

6,0 kGy a uma taxa de dose de 2.68 kGy/hora;

4) A ocorrência de contaminações por mlcrorganismos nos pães

submetidos ao tratamento com 2,0 e 4.0 kGy, foi visivelmente menor e

tardia em relação aos pães controle observados;

6) Presume-se que a variação na vida de prateleira

encontrada nas amostras controle e nas tratadas com doses inferiores a

6,0 kGy pode 6er decorrente de diferenças na qualidade dos

ingredientes, das formulações, do uso de diferentes conservantes

químicos e da manipulação, além do uso de doses sub-letais de radiação

gama.
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Apêndice 1. Fatias de pie» de forma da panificadora A.

eaibalacens de polletileno de baixa densidade coa

espessura de 47.5 ioa. tratadas COM O.O: 2.0; 4.0;

6.0; 8.0 e 10.0 kGy de radiação gam do

cobalto-60. aos 30 dias de conservação.

j

Panificadora A - Independência

1 kGy = 100 krad.
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Apêndice 2. Fatias de pães de forma da panificadora A. em

embalagens de polietüeno de baixa densidade com

espessura de 85 tm, tratadas com 0.0: 2.0; 4.0:

6.0; 8.0 e 10.0 kGy de radiação gama do

cobalto-60. aos 30 dias de conservação.

Panificadora A - Independência

1 kGy = 1 0 0 krad.
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Apêndice 3. Fatias de pães de forma da panificadora B. em

embalagens de polietileno de baixa densidade com

espessura de 47.5 /on. tratadas com 0.0; 2.0; 4.0;

6,0; 8,0 e 10.0 kGy de radiação gama do

cobalto-60. aos 30 dias de conservação.

Panificadora B - Pansa

1 kGy = 100 krad.
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Apêndice 4. Fatias de pães de forma da panificadora B, em

embalagens de polietileno de baixa densidade com

espessura de 85 pm. tratadas com 0.0; 2.0; 4.0;

6.0; 8.0 e 10.0 kGy de radiação gama do

cobalto-60. aos 30 dias de conservação.

Panificadora B - Pansa

1 kGy = 100 krad.
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Apêndice 5. Fatias de pães de forma da panificadora D. em

embalagens de polietlleno de baixa densidade com

espessura de 47,5 pm. tratadas com 0,0; 2.0; 4.0;

6,0; 8.0 e -10.0 kGy de radiação gama do

cobalto-60. aos 30 dias de conservação.

í"&~;
I P&B ck knrroo. t |_P f
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Panificadora D - Klpão

1 kGy = 100 krad.
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Apêndice 6. Fatias de pães de forma da panificadora D. em

embalagens de polietileno de baixa densidade com

espessura de 85 pm. tratadas com 0.0; 2.0; 4.0;

6.0: 8.0 e 10.0 kGy de radiação gama do

cobalto-60. aos 30 dias de conservação.

Panificadora D - Kipão

1 kGy = 100 krad.
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Apêndice 7. Fatias de p3es de forma da panificadora E. em

embalagens de polletlleno de baixa densidade com

espessura de 47.5 fim. tratadas com 0,0; 2.0; 4.0:

6.0; 8.0 e 10.0 kGy de radiação gama do

cobalto-60. aos 40 dias de conservação.

# ? : • • ' H I

Panificadora E - Americana

1 kGy - 100 krad.
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Apêndice 8. Fatias de pães de forma da panificadora E. em

embalagens de polletlleno de baixa densidade com

espessura de 85 im, tratadas com 0,0; 2.0: 4.0;

6,0; 8,0 e 10,0 kGy de radiação gama do

cobalto-60. aos 30 dias de conservação.

F

rKo fW- 'f i ; ^

Panificadora E - Americana

1 kGy - 100 krad.
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Apêndice 9. Fatias de pães de forma da panificadora P. em

embalagens de polletlleno de baixa densidade com

espessura de 47.5 im. tratadas com 0,0; 2.0: 4.0:

6,0: 8.0 e 10.0 kGy de radiação gama do

cobalto-60, aos 40 dias de conservação.

-A^w:':)
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Panificadora F - Eletro

1 kGy = 100 krad.
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Apêndice 10. Fatias de p9es de forma da panificadora F. em

embalagens de polietlleno de baixa densidade com

espessura de 85 /an. tratadas com 0.0; 2.0: 4.0:

6.0: 8.0 e 10.0 kGy de radiação gama do

cobalto-60. aos 30 dias de conservação.

/ - • " " ' - ^ -

Panificadora P - Eletro

1 kGy = 100 krad.


