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ESTUDO DA AQÁO DA RADIAQÁO GAMA DE 60Co SOBRE Salmonella 
poona, Escherichia coli E Alicyclobacillus acidoterrestris EM POLPA DE 

MANGA 

MARCO ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA 

RESUMO 

A aplicagáo de tratamentos nao-térmicos tém se mostrado eficiente na 

inibigáo de bacterias como Salmonella spp e Escherichia coli. A manga é urna 

fruta de consumo nacional que possui grande potencial de exportagáo. 

Entretanto, surtos de doengas transmitidas por alimentos relacionados a essa 

fruta provocaram desconfianga sobre o grau de seguranga alimentar oferecido 

pelo produto. O objetivo deste trabalho foi determinar a radiorresisténcia das 

bacterias Escherichia coli, Salmonella poona e Alicyclobacillus acidoterrestris 

na polpa de manga através do cálculo do valor D10 e conhecer o efeito da 

radiagáo gama sobre as características organolépticas de polpa de manga. Foi 

também estabelecido o perfil microbiológico de polpas de manga congeladas 

disponíveis no mercado utilizando métodos convencionais de plaqueamento e 

Número Mais Provável (NMP). As polpas contaminadas experimentalmente 

com as bacterias citadas ácima foram irradiadas com doses de 0, 1, 2, 3, 4 e 5 

kGy, em fonte de 60Co. A análise sensorial foi feita utilizando dose de 5 kGy, 

aplicando o teste triangular e o teste de aceitagáo com escala hedónica. Os 

resultados deste trabalho mostram que a qualidade das polpas de manga 

comercializadas nao é satisfatória de acordó com os padróes estabelecidos 

pela lei brasileira e pela literatura, mostrando a necessidade da implantagáo de 

outras ferramentas para se alcangar níveis de qualidade aceitáveis. Os valores 

de D10 obtidos se situaram entre 1,01 e 1,09kGy para E. coli ATCC 8739, entre 

0,6 e 0,98kGy para S. poona e entre 0,72 e 0,88kGy para A. acidoterrestris 

respectivamente. A análise sensorial mostrou que a dose de 5kGy alterou as 

características sensoriais da polpa de manga. Entretanto, quando a polpa 

irradiada foi utilizada como ingrediente, o produto obteve boa aceitagáo nos 

atributos de aparéncia geral, sabor e aroma. 
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STUDY OF THE ACTION OF 60Co GAMMA RADIATION ON Salmonella 
poona, Escherichia coli AND Alicyclobacillus acidoterrestris IN MANGO 

PULP 

MARCO ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA 

ABSTRACT 

The application of non-thermal treatments has proven effective in inhibiting 

bacteria such as Salmonella and Escherichia coli. Mango is a fruit of national 

consumption with a great exportation potential. Meanwhile, outbreaks of food-

borne disease related to mango consumption caused mistrust on the degree of 

food security offered by the product. The objective of this work was to establish 

the radioresistance of bacteria Escherichia coli, Salmonella Poona and 

Alicyclobacillus acidoterrestris on the mango pulp by the calculation of the D10 

valúes and to know the radiation effect on the sensory characteristics of the fruit 

pulp. The microbiological profile of frozen mango pulp available at the local 

market was also established using conventional methods of plating and Most 

Probable Number (MPN). The pulps experimentally inoculated with the bacteria 

listed above were irradiated with doses of 0, 1, 2, 3, 4 and 5kGy in a 60Co 

source. The sensory analysis was performed using a dose of 5 kGy, using the 

triangular test and the test of acceptance with hedonic scale. The results of this 

study show that the quality of mango pulp sell in the local market is not 

satisfactory in accordance with the standards established by the Brazilian law 

and the literature, showing the need of using other tools to achieve acceptable 

levéis of quality. The D10 valúes obtained are in the range of 1.01 and 1.09kGy 

for E. coli ATCC 8739, 0.60 and 0.98kGy for S. poona and 0.72 e 0.88kGy for 

A. acidoterrestris respectively. The triangular test showed that a 5kGy radiation 

dose changed the sensory characteristics of mango pulp. Nevertheless, 

sensory analysis of a food product prepared with the irradiated pulp obtained 

good acceptance in the attributes of global appearance, flavor and aroma. 
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1 INTRODUQÁO 

A ocorréncia de doengas transmitidas por alimentos (DTA) é urna das 

principáis preocupagóes das autoridades sanitarias em todo o mundo. Além 

disso, o desenvolvimento económico e a globalizagáo, as mudangas nos 

hábitos alimentares, entre outros fatores, alteram o perfil epidemiológico das 

DVAs, expondo a populagáo a maiores riscos de contrair essas doengas 

(BESSER et al, 1993; MORGAN et al, 1993; DUNCAN & HACKNEY, 1994; 

TAUXE, 1997). 

Nos EUA, foi descrito pela United States Public Health Service, a 

ocorréncia anual de 9000 mortes provenientes de 81 milhóes de casos 

envolvendo doenga diarréica, devido a patógenos alimentares como 

Salmonella spp e Escherichia co//0157 H7 (MEAD, 1999). 

Para os países da América Latina e Caribe, o custo calculado das DVAs 

em 1990 foi de 261,1 milhóes de dólares, incluindo as despesas com 

hospitalizagáo, tratamentos ambulatoriais e ausencia no trabalho (FDA/CFSAN, 

2002). 

A sobrevivencia de um patógeno em frutas depende de muitos fatores, 

entre eles incluem-se as características físico-químicas, como pH e atividade 

da agua (aw), o processamento pós-colheita e as práticas de manipulagáo do 

consumidor (RAGHUBEER et al, 1995; PENTEADO, 2003). 

Dados do CDC (Center for Disease Control and Prevention) dos EUA 

(DOYLE et al, 2001), registram que o alimento mais frequentemente envolvido 

em surtos provocados por cepas de E. coli enteropatogénica, no período de 

1993 á 1997, foi a carne bovina, com 25% dos casos registrados, tornando-se 

um dos mais importantes agentes etiológicos de diarréia bacteriana da costa de 

Pacífico (FDA/CSFAN. 2000). 

Nos últimos 15 anos, entretanto, aumentou significativamente o número 

de surtos associados com outros veículos além da carne, particularmente as 
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frutas e sucos de frutas. Em 1991 acorreu um surto nos EUA em que 23 

pessoas foram atingidas através do consumo de suco de maga nao 

pasteurizada. Aparentemente, a cidra tinha sido produzida com magas 

recolhidas do chao e contaminadas com estéreo de bovinos (FENG, 1995; 

DOGAN-HALKMAN et al, 2003). 

Em 1999, foi registrado um surto de salmonelose nos EUA onde foram 

contabilizadas 78 vítimas em 13 estados, sendo que 15 foram hospitalizadas e 

duas morreram. Após a investigagáo, as autoridades descobriram que todos os 

patógenos eram do mesmo sorotipo {Salmonella Newport) e que o elemento 

comum aos casos era a manga, cujo fornecedor era da cidade de Petrolina, PE 

(PENTEADO, 2003; SIVAPALASINGAM et al, 2003). 

Casos como esse de Petrolina, fazem com que aumentem as barreiras 

dificultando a exportagáo de alimentos produzidos por países em 

desenvolvimento, afetando ainda mais suas economías (GERMANO & 

GERMANO, 2003; BRANDÁO et al, 2003; PENTEADO, 2003; SOTO et al, 

2007). 

Nos últimos anos, tecnologías alternativas tém sido sugeridas e 

utilizadas para a produgáo de alimentos seguros, tais como, uso de atmosferas 

controladas, campo elétrico pulsado ("Pulsed Electric Field" - PEF) e 

irradiagáo. O interesse pelo processo de irradiagáo está crescendo em fungáo 

dos diversos beneficios que apresenta, como por exemplo, a redugáo da 

microbiota deteriorante e também dos patógenos bacterianos, associada á 

manutengáo das propriedades nutritivas e organolépticas (FARKAS, 1998; 

YOUSSEFeía/, 2002). 



15 

2 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi o estudo da agáo da radiagáo gama sobre 

cepas de Salmonella poona, Alicyclobacillus acidoterrestris e Escherichia 

coli ATCC 8739 em polpas de manga contaminadas experimentalmente e a 

avaliagáo sensorial de polpa irradiada, bem como, a avaliagáo do perfil 

microbiológico de polpa de manga congelada disponíveis no mercado. 
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3.0 REVISÁO DA LITERATURA 

3.1 O mercado de frutas e derivados no Brasil 

De acordó com TOFANELLI et al (2007), frutas sao excelentes 

alternativas para o fornecimento de vitaminas, sais minerais e carboidratos na 

alimentagáo humana. Porém, nem sempre o consumo é suficientemente 

adequado as necessidades diarias, seja pela má educagáo alimentar, seja por 

dificuldades no sistema de comercializagáo dos produtos frutícolas ou 

problemas relacionados á qualidade. Dentre estas, citam-se como exemplo os 

pregos de venda ao consumidor de muitas frutas nos mercados que, devido ao 

baixo poder aquisitivo do brasileiro, muitas vezes nao chegam as mesas das 

residencias, sendo o índice de consumo per capita de frutas no Brasil de 24,5 

kg/habitante. 

Em 2007, o Brasil exportou por volta de 910 mil toneladas de frutas 

frescas, atingindo um valor aproximado de US$ 630 milhóes (FERRAZ, 2007). 

O Brasil é um dos tres maiores produtores mundiais de frutas, com urna 

produgáo de, aproximadamente, 38 milhóes de toneladas por ano 

(MONTEIRO, 2006). 

A polpa de fruta congelada é um produto em expansáo no mercado de 

frutas tropicais, cuja procura vem crescendo substancialmente tanto para 

consumo doméstico, como de lanchonetes e restaurantes (SEBRAE, 1997; 

SANTOS, 2003, BENEVIDES et al, 2008). 

Segundo o SEBRAE (1997), verifica-se urna tendencia no mercado que 

é a substituigáo dos sucos engarrafados pela polpa de fruta congelada, 

atribuida a dois fatores importantes (FIG. 1) 

a) nao utilizagáo de aditivos químicos na conservagáo do produto; 

b) menor prego de venda, em fungáo de menor custo de produgáo. 
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O fator qualidade deve constituir-se na meta principal para quem 

pretende se estabelecer no mercado. Observa-se que a maioria dos fabricantes 

de polpa de frutas de Pernambuco, por exemplo, funciona ainda de forma 

artesanal, nao apresentando condigóes de atender a clientes mais exigentes 

devido á inexistencia de controle de qualidade, principalmente pela falta de 

fiscalizagáo das exigencias de análise físico-química e bacteriológica, bem 

como pelo uso de processos inadequados de embalagem (SEBRAE/PE, 1997, 

ABREU, 2003). 

O mercado está exigindo qualidade, diversificagáo e diferenciagáo de 

produto, volume e regularidade no fluxo de produgáo e comercializagáo. Para 

atender a estas exigencias, diante da elevada sazonalidade da produgáo, as 

empresas necessitam processar pelo menos 10 tipos de polpa de frutas 

diferentes. Esta lógica exige, portanto, plantas multiprodutos e expansáo da 

oferta de frutas por meio de plantíos racionáis. O processo de ajuste na 

produgáo agroindustrial está em curso, porém de forma heterogénea e 

desarticulada (RYU & BEUCHAT, 1998; SANTOS, 2003). 

Figura 1. Produgáo de derivados de frutas no Brasil 
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3.2 Manga e derivados 

A manga {Mangifera indica L) pertence á familia Anacardiaceae e figura 

entre as frutas tropicais de maior expressáo económica nos mercados 

brasileiro e internacional (BRANDÁO et al, 2003; BENEVIDES et al, 2008). É 

urna fruta com grande quantidade de polpa, de tamanho e formato variável, 

aroma e cor muito agradáveis que faz parte do elenco das frutas tropicais de 

importancia económica nao só pela aparéncia exótica, mas também por ser 

urna rica fonte de carotenóides e carboidratos (TASSARA et al, 2004; 

BRANDÁO et al., 2003; SANTOS, 2003; THARANATHAN et al, 2006; 

BENEVIDES et al, 2008). 

O Brasil, junto com a india, China e México e Tailandia, está entre os 

principáis países produtores de manga do mundo e sua produgáo em 2007 

chegou a 1.546.000 toneladas FAO (2008), conforme descrito na TAB. 1. 

Tabela 1. Produgáo e área cultivada de manga no Brasil no período de 2001-
2007 (FAO, 2009) 

Manga no 

Brasil 

Produgáo 
(Mt) 

Área 

cultivada 

Ano 

2001 

782.308 

67.226 

2002 

842.349 

66.676 

2003 

845.000 

67.000 

2004 

845.000 

69.617 

2005 

1.002.211 

68.141 

2006 

1.545.442 

89.764 

2007 

1.546.000 

89.800 

(Ha) 

A manga quando madura é rica em vitamina A, importante para a fungáo 

da retina. Sua polpa é digestiva e ligeiramente laxante, além disso, é 

recomendada contra resfriados, pois contém urna quantidade razoável de 

vitaminas B e C, sais minerais, como calcio, ferro, potássio, cobre e magnesio 

(TAB. 2). Gragas ao seu alto teor de fibra, a manga também ajuda na 

normalizagáo da fungáo intestinal. Protege a pele e a mucosa e ajuda 



19 

pacientes debilitados, anémicos e com tumores cancerígenos (EMPAER, 

1996). 

Na india, a manga é a fruta mais importante comercialmente e 

responsável por um aumento de 50% na exportagáo de frutas entre 1971 e 

2001 (THARANATHAN et al, 2006). 

Tabela 2. Composigáo da polpa de manga (nutrientes/100 g) 

NUTRIENTES 

Calorías 

Agua 
Hidratos de carbono 

Proteínas 

Gorduras 

Sais minerais 

Vitamina A (Retinol) 

Vitamina B, (tiamina) 

Vitamina B2 (riboflavina) 

Vitamina B5 (niacina) 

Vitamina C (ácido ascórbico) 

QUANTIDADE 

66,60 g 

83,80 g 

15g 

0,40 g 

0,30 g 

0,50 g 

2.200 U.l. 

51,00 mcg 

56,00 mcg 

0,50 mg 

43,00 mcg 
Fonte: EMPAER, 1996 

Os frutos da mangueira sao colhidos manualmente, cortando-se o 

pedúnculo com urna tesoura apropriada, sendo que os frutos da parte alta da 

planta podem ser retirados com urna vara de colheita ou com o auxilio de urna 

escada. O pedúnculo é cortado com um tamanho mínimo de 3 cm para evitar o 

vazamento do látex. Os frutos colhidos sao colocados em caixas plásticas de 

colheita que ficam á sombra até o momento de serem levadas ao galpáo de 

embalagem (EMPAER, 1996). 

A manga é um fruto climatérico que deve ser colhido antes do seu 

amadurecimento completo. Em contraste com outros frutos é difícil determinar 
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o estadio ótimo de maturagáo para colheita, principalmente para as variedades 

pouco coloridas (EMPAER, 1996). De acordó com a EMPAER (1996), o estágio 

de maturagáo no momento da colheita deve ser tal que: 

• Permita que o fruto complete o amadurecimento até que se 

desenvolvam todas as características físico-químicas e organolépticas 

correspondentes á variedade; 

• Suporte o armazenamento, transporte e o manuseio; 

• Chegue em condigóes satisfatórias de comercializagáo ao local de 

destino. 

A decisáo do momento de colheita da manga é baseada em indicadores 

físicos e químicos. A mudanga de cor da polpa de creme para amarelo e a 

firmeza do fruto sao indicadores físicos e objetivos do ponto de colheita. Na 

identificagáo da cor da polpa deve-se tomar como referencia a escala e 

definigóes a seguir (EMPAER, 1996): 

1. Cor creme: quando a polpa apresentar cor creme por completo, podendo 

variar de creme-claro a creme-escuro. Deve-se atentar para nao 

confundir a cor creme com a branca. 

2. Mudanga da cor creme: quando se verifica urna mudanga em até 30% 

da área com cor creme para a cor amarela, partindo do centro do fruto. 

3. Amarelo: quando 30% a 60% da área da polpa apresentar cor amarela. 

4. Amarelo-laranja: quando mais de 60% da polpa apresentar cor amarela 

e menos de 30% de cor laranja. 

5. Laranja: quando mais de 90% da polpa mostrar cor laranja. 
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Segundo SUGAI (2002), no Brasil sao cultivadas diferentes variedades 

de manga como a Bourbon, Espada, Coqueiro e Ouro e outras de ampia 

aceitagáo no mercado como Tommy Atkins, Haden, Keitt, Palmer (FIG. 2). 

Figura 2. Variedades de manga cultivadas no Brasil (Todafruta, 2003) 

A polpa de manga tem grande importancia como matéria-prima em 

industrias de conservas de frutas, que podem produzi-las durante as épocas de 

safra, armazená-las e reprocessá-las em períodos mais propicios, ou segundo 

a demanda do mercado consumidor, como doces em massa, geléias, sucos e 

néctares. Ao mesmo tempo sao comercializadas para outras industrias que 

utilizam a polpa de fruta como parte da formulagáo de iogurtes, doces, 

biscoitos, bolos, sorvetes, refrescos e alimentos infantis (BENEVIDES et al, 

2008; ABREU, 2003; BUENO, 2002). 

No Brasil, a legislagáo (BRASIL, 2000) que trata de polpa ou purés é 

direcionada ao consumo como bebida, ou seja, avahado com base nos 

indicadores do suco de manga. A polpa de frutas é definida como o produto 
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nao fermentado, nao concentrado, nao diluido, obtido de frutos polposos, 

através de processo tecnológico adequado, com um teor mínimo de sólidos 

totais proveniente da parte comestível do fruto, devendo apresentar cor 

amarela, sabor doce, levemente ácido, além de sabor e aroma próprios da 

fruta. 

De um modo geral a produgáo de polpa congelada segué o fluxograma 

descrito na FIG. 3. 

Recepgáo 

Lavagem 

Selegáo 

Descascamento 

Corte 

Despolpamento 

Envasamento 

Congelamento 

Armazenamento 

Figura 3. Fluxograma de produgáo da polpa de manga 
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O Regulamento Técnico para Fixagáo dos Padróes de Identidade e 

Qualidade para Polpade Manga (BRASIL, 2000) estabelece parámetros como: 

• pH mínimo de 3,30 e máximo de 4,50; 

• sólidos solúveis totais em °Brix, a 20 <€: mínimo de 11,0; 

• acidez total expressa em ácido cítrico (g.100 g-1): mínimo de 0,32; 

• agúcares totais, naturais da manga (g.100 g-1): máximo de 17,0; 

• sólidos totais (g.100 g-1): mínimo de 14,0. 

A RDC 12 (ANVISA, 2002), estabelece parámetros microbiológicos para 

polpa de frutas como descrito a seguir: 

• Salmonella spp: ausencia em 25g de polpa 

• Conformes á 45QC (coliformes fecais): 100 NMP/g 

3.3 Tecnologías nao térmicas de preservagáo de alimentos 

Os consumidores tém urna preocupagáo crescente com os beneficios e 

riscos á saúde devido ao consumo de alimentos. Para satisfazer todas essas 

expectativas, a industria alimenticia tem dedicado grande esforgo técnico e 

financeiro em busca de produtos mais seguros (LADO & YOUSEF, 2002). 

A adogáo de urna nova tecnología de processamento alimentar depende, 

em boa parte, de urna estimativa confiável da eficiencia contra microrganismos 

patógenos e/ou deteriorantes alimentares e ácima de tudo, da aceitagáo do 

consumidor final (LADO & YOUSEF, 2002; ROSS et al, 2003; JEYAMKONDAM 

etal, 1999). 

O uso de tratamento térmico (pasteurizagáo, por exemplo) é 

predominante na industria pela sua eficacia em programas de seguranga 

alimentar e garantía da qualidade. Entretanto, o uso massificado dessa 
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tecnología em determinados grupos de alimentos pode causar efeitos 

indesejados, como desnaturagáo proteica, escurecimento nao enzimático, 

perda de vitaminas e das características sensoriais (LADO & YOUSEF, 2002, 

MONTEIRO, 2006). 

Tecnologías alternativas para inativagáo microbiana nao sao conceitos 

novos, mas o desenvolvimento para o uso na preservagáo de alimentos tem 

recebido atengáo apenas nos últimos anos, em resposta a demanda por 

produtos mais "naturais" e "frescos" (JEYAMKONDAM et al, 1999; FARKAS, 

2006;FEITOSAeía/, 1999). 

Essas opgóes nao térmicas tém a capacidade de inativar 

microrganismos a temperatura ambiente, evitando os efeitos deletérios que o 

calor tem sobre o sabor, cor e o valor nutricional dos alimentos (LADO & 

YOUSEF, 2002). 

De acordó com LADO & YOUSEF (2002) e FARKAS (2006), entre os 

métodos estudados estáo: a irradiagáo, campos elétricos pulsantes e a 

tecnología de alta pressáo. 

A irradiagáo é urna técnica eficiente na conservagáo dos alimentos pois 

reduz as perdas naturais causadas por processos fisiológicos (brotamento, 

maturagáo e envelhecimento), além de eliminar ou reduzir microrganismos, 

parásitas e pragas, sem causar qualquer prejuízo ao alimento, tornando-o 

também mais seguro para o consumidor. O alimento é exposto a urna fonte de 

radiagáo ionizante, normalmente 60Co, em urna cámara especial. A dose de 

irradiagáo é controlada pelo tempo de contato do alimento com a fonte de 

energía ionizante. 

O alimento pode ser também conservado pela utilizagáo de campos 

elétricos gerados por diferencial de voltagem, acarretando a formagáo de poros 

ñas membranas celulares e a conseqüéncia destruigáo dos microrganismos 

(JEYAMKONDAM et al, 1999). 
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O tratamento á alta pressáo foi reconhecido como urna técnica potencial 

de preservagáo há aproximadamente um século atrás desde os trabalhos de 

Hite em 1889. A alta pressáo foi aplicada por muitos anos na produgáo de 

cerámicas, materiais compostos, diamante artificial e plástico. Esses 

desenvolvimentos tecnológicos aumentaram as possibilidades de aplicagáo 

comercial na área alimenticia. Urna grande variedade de produtos tratados por 

pressáo foi elaborada no mercado japonés por varios anos, incluindo 

preparados de frutas, bolinhos de arroz e lula crua. Na Franga, sucos de frutas 

tratados por pressáo estáo disponíveis no mercado. 

O tratamento á alta pressáo utiliza pressoes de 100 a 1000 MPa para 

provocar a destruigáo microbiológica e para retardar significativamente as taxas 

de reagoes enzimáticas. 

3.4 Processo de Irradiagáo 

A radiagáo é a energía que atravessa espago ou a materia, enquanto 

que a irradiagáo é o processo de aplicagáo dessa energía em um material. O 

objetivo da aplicagáo é submeter o alimento, já embalado ou a granel, a doses 

controladas de radiagáo ionizante, com finalidade sanitaria, fitossanitária e/ou 

tecnológica (RADOMYSKY et al, 1994; FARKAS, 2006). 

As fontes de radiagáo utilizadas em alimentos sao elétrons de alta 

energía, obtidos a partir de aceleradores lineares com energía que pode atingir 

até 10 mega elétron volt (MeV); os raios X, gerados por máquinas que 

trabalham com energía de até 5 MeV e os raios gama obtidos de radioisótopos 

como cobalto e césio (RADOMYSKY et al., 1994, FARKAS, 2006; GUEDES, 

2005). 

O 60Co é o radioisótopo artificial mais utilizado na área de alimentos, 

produzido num reator nuclear via bombardeamento de néutrons do elemento 

cobalto (RADOMYSKU et al., 1994). 
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Dentro do espectro eletromagnético, sao consideradas radiagóes 

ionizantes aquelas com energía suficiente para deslocar elétrons dos átomos 

ou moléculas sobre as quais incidem. Quando urna radiagáo de alta energía 

incide sobre os átomos, provoca urna excitagáo e ionizagáo, causando urna 

separagáo de elétrons e a formagáo de pares de íons constituidos por elétrons 

com carga negativa e positiva (FARKAS,1998). 

A excitagáo e ionizagáo de moléculas gera radicáis livres, que provocam 

reagóes químicas que afetam as fungóes estruturais e metabólicas das células, 

que podem induzir retardo no brotamento em bulbos e tubérculos, retardo do 

amadurecimento (frutas), inativagáo de microrganismos, destruigáo de 

parásitas e pragas e outras alteragóes tecnológicas (FARKAS, 1998; DIEHL, 

1990, GUEDES, 2005; YOUSSEF et al, 2002). 

Varios estudos indicam que a causa primordial da letalidade de 

microrganismos induzida pelo processo de irradiagáo é a alteragáo sofrida pelo 

DNA microbiano, que perde a capacidade reprodutora, além de afetar outras 

moléculas importantes, como a membrana celular, por exemplo. A radiagáo 

interage com as diversas substancias, principalmente agua (radiólise da agua), 

formando radicáis livres que sao altamente reativos (DIEHL, 1990). 

A dose de radiagáo é a quantidade de energía absorvida por unidade de 

massa do material irradiado. A unidade utilizada para expressar esta energía é 

denominada gray (Gy). Essa unidade foi adotada a partir de 1986, pelo 

Sistema Internacional de Unidades em substituigáo ao rad. 

Um Gy é definido como 1 joule de energía absorvida por kilograma de 

material (TAB. 3). Um Gy equivale a 100 rads (RADOMYSKY, 1994, DIEHL, 

1990). 
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Tabela 3. Unidades de dose de radiagáo e radioatividade 

Dose absorvida Radioatividade 

Unidade Gray (Gy) Bequerel (Bq) 
Definigáo 1 Gy = 1 J/kg 1 Bq = 1 desintegragáo/seg 
Unidade antiga Rad Curie (Ci) 

1 rad = 0,01 Gy 1 Ci = 3,7x1010 Bq = 37 GBq 
Conversáo 1 krad = 10 Gy 1 kCi = 37 TBq 

1Mrad = 10kGy 1mCi = 37PBq 
Fonte-ICGFI, 1999. 

3.5 Irradiagáo de alimentos 

A historia da irradiagáo de alimentos é a historia da própria aplicagáo da 

radiagáo. Roentgen descobriu os raios X em 1895 e nao demorou muito até 

que se sugerisse em 1905 o tratamento de alimentos, especialmente cereais, 

com raios gama, beta e alfa (DIEHL, 1990). 

As mudangas no modelo de consumo e ñas técnicas de processamento 

industrial fizeram com que houvesse um aumento na preocupagáo com a 

questáo de seguranga alimentar. A irradiagáo é considerada como urna 

tecnología a frió, muito eficiente para a redugáo e/ou eliminagáo de patógenos 

alimentares que podem estar presentes nos alimentos (DIEHL, 1990; FARKAS, 

2006; FAN et al, 2008). 

Varios estudos tém confirmado que a irradiagáo nao produz nenhum 

efeito adverso e pode ser urna ferramenta valiosa para a redugáo de bacterias 

patogénicas e fungos, reduzindo os perigos para a Saúde Pública 

(RADOMYSKY, 1994; GUEDES, 2005; FAN et al, 2008; FARKAS, 2006; 

GERMANO & GERMANO, 2003). 

Urna variedade de estudos avahando aspectos toxicológicos e genéticos 

nao demonstrou nenhuma evidencia direta de atividade cancerígena ou 

toxicidade genética (RADOMYSKY, 1994, DIEHL, 1990; FARKAS, 2006; FAN 

etal, 2008). 
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Em relagáo aos aspectos económicos, os custos de irradiagáo podem 

variar de 10 a 15 US$ por tonelada para urna aplicagáo de baixas doses (para 

aumentar a vida de prateleira de frutos e inibir o crescimento de brotos de 

batatas e cebólas) até de 100 a 250 US$ por tonelada para aplicagáo de altas 

doses em especiarías, por exemplo (DELINCÉE, 1998). 

Dados da Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), estimam 

que mais de 50 países já aprovaram o uso da irradiagáo de alimentos na 

guerra contra os patógenos alimentares (FARKAS, 1998; ROSS et al, 2003). 

O tratamento por radiagáo ionizante é urna alternativa válida para a 

obtengáo de alimentos seguros. Esta prática, em conjunto com as normas de 

qualidade, Boas Práticas de Fabricagáo e Análise de Perigos e Pontos Críticos 

de Controle (APPCC), resultará em urna importante redugáo de riscos para o 

consumidor (DIEHL, 1990; FARKAS, 2006; FAN et al, 2008). 

No Brasil, a resolugáo RDC nQ 21 de 26 de Janeiro de 2001, aprova o 

uso em alimentos desde que: 

a) a dose mínima absorvida dever ser o suficiente para alcangar a 

finalidade pretendida; 

b) a dose máxima absorvida deve ser inferior áquela que 

comprometa as propriedades funcionáis e/ou sensoriais. 

3.6 Efeito da irradiagáo nos alimentos 

A procura por produtos de alta qualidade vem aumentado, o que obriga 

produtores e autoridades de Saúde Pública a buscar alternativas para oferecer 

alimentos seguros. Nesse cenário, a irradiagáo torna-se urna das principáis 

opgóes (FARKAS, 1998). 
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O processo de irradiagáo de alimentos, como qualquer outro 

processamento, pode provocar alteragóes nos constituintes alimentares. Na 

realidade, essas alteragóes podem ser muito pequeñas o que torna difícil 

estabelecer métodos para identificagáo de alimentos irradiados. Mesmo assim, 

hoje em dia existem normas européias para a detecgáo de alimentos irradiados 

(DIEHL, 1990). 

Algumas mudangas do ponto de vista nutricional, consideradas 

insignificantes pela Organizagáo Mundial de Saúde (OMS), podem ocorrer em 

alimentos irradiados. No entanto, sao semelhantes áquelas observadas em 

alimentos submetidos a outros processos, como o congelamento, a 

desidratagáo ou a esterilizagáo pelo calor (FARKAS, 1998; FAN et al, 2008). 

As principáis alteragóes ocorrem em vitaminas e lipídeos, e em menor 

proporgáo em carboidratos e proteínas (FARKAS, 1998). 

A agua total (umidade) contida em um produto pode-se encontrar na 

forma de agua ligada e nao ligada. A agua nao ligada, disponível, é chamada 

de atividade de agua, e citada como aw. A aw é fator muito importante no efeito 

da radiagáo em sistemas biológicos. 

A temperatura e o estado físico do alimento influem no resultado da 

irradiagáo. O congelamento, por exemplo, tem efeito protetor para o alimento 

durante o processo, impedindo que os produtos radiolíticos reajam com o 

substrato (DIEHL, 1990; FARKAS, 2006). 

As condigóes de anaerobiose também influenciam a natureza dos 

produtos radiolíticos formados (DIEHL, 1990). 

Na presenga de oxigénio, especies reativas de oxigénio sao formadas 

químicamente, enzimaticamente, fotoquimicamente e pela irradiagáo de 

alimentos. Elas sao formadas também pela decomposigáo e inter-reagáo das 

especies reativas de oxigénio. O radical hidroxila («OH) é a especie mais 

reativa, seguido do oxigénio singleto (CHOE & MIN, 2005). 
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As reagóes das especies reativas de oxigénio com alimentos podem 

produzir componentes indesejáveis, destruir nutrientes essenciais, alterar 

funcionalidades de proteínas, lipídeos e carboidratos (DIEHL, 1990). 

Na TAB. 

alimentos. 

4 estáo descritas as principáis aplicagóes da irradiagáo em 

Tabela 4. Aplicagóes da irradiagáo de alimentos. 

Beneficio Dose (kG\ Produtos 

Dose baixa (ate 1kGy) 

(i) inibigáo do brotamento 

(ii) desinfestagáo de insetos e 
desinfecgáo de parásitas 

(iii) Atraso em processos 
fisiológicos (por exemplo: 
maturagáo) 

Dose media (1-10 kGy) 
(i) Extensáo do tempo de 
prateleira 
(ii) Eliminagáo de 
microorganismos da 
deterioragáo e patogénicos 

(iii) Melhora das propriedades 
tecnológicas do alimento 

Dose alta (10-50 kGy) 
(i) Esterilizagáo industrial (em 
combinagáo com calor 
moderado) 
(ii) Descontaminagáo de 
certos aditivos e ingredientes 
de alimentos 
Fonte-ICGFI, 1999. 

0,05-0,15 

0,15-0,5 

Batatas, cebólas, alho, raiz de 
gengibre, inhame. 
Cereais e graos de leguminosas, 
frutas frescas e secas, peixe e 
carne seca, carne de porco fresca. 

0,25 - 1,0 Frutas e legumes frescos. 

1,0-3,0 

1,0-7,0 

2,0-7,0 

Peixe fresco, morangos, 
cogumelos. 
Frutos do mar frescos e 
congelados, aves e carnes frescas 
ou congeladas. 
Uvas (aumento do rendimento do 
suco), legumes desidratados 
(redugáo do tempo de cozimento). 

30-50 

10-50 

Carnes, aves, frutos do mar, 
alimentos preparados, dietas 
esterilizadas de hospital. 

Especiarías, preparagóes de 
enzimas, goma natural. 
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3.7 Radiorresisténcia de Microrganismos 

As bacterias mais sensíveis á radiagáo ionizante sao as gram-negativas, 

como o género Pseudomonacea, enquanto que os géneros Deinococcus, 

Deinobacter e Acinetobacter estáo entre os mais radiorresistentes. Os cocos 

gram-positivos sao os mais resistentes entre as bacterias nao formadoras de 

esporos, incluindo os micrococos, estafilococos e enterococos. (JAY, 2001) 

A radiosensibilidade de urna cultura de células depende também do seu 

estado fisiológico e fase de crescimento. As células vegetativas sao mais 

sensíveis á radiagáo no final da fase logarítmica de crescimento. A resistencia 

maior na fase lag seria devida ao fato do conteúdo enzimático que reduz o 

nivel de oxigénio intracelular (FARKAS, 1998). A injuria causada pela radiagáo 

estende a fase lag dos microrganismos sobreviventes (DIEHL, 1990). 

A presenga de peptoglicano na parede celular e a produgáo de catalase 

conferem maior radiorresisténcia as bacterias gram positivas quando 

comparadas as gram negativas (FARKAS, 1998). Os esporos bacterianos e 

culturas desidratadas sao mais resistentes do que as células vegetativas (JAY, 

2001; FRANCO & LANDGRAF, 1996). 

A radiossensibilidade dos microrganismos varia com o meio no qual 

ocorre a irradiagáo. Ela depende da atividade de agua (aw), pH, temperatura, 

presenga ou ausencia de oxigénio e composigáo química do meio 

(RADOMYSKY, 1994). 

Em solugoes químicamente definidas, como os meios de cultura líquidos, 

a radiossensibilidade é mais alta do que em meios complexos, como nos 

alimentos, por exemplo. Isto ocorre por que em meios de cultura, cujo pH 

normalmente é constante, a interagáo dos radicáis radiolíticos da agua com a 

estrutura do microrganismo é direta, enquanto que no alimento, que possui 

estrutura molecular complexa, os radicáis competem por tais estruturas. Assim, 
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em alimentos com grupamentos sulfidrilas, ocorre reagáo destes com radicáis 

livres provocando um efeito protetor sobre os microrganismos (JAY, 2001). 

Os alimentos ricos em compostos lipidíeos e proteicos também oferecem 

protegáo aos microrganismos por competirem pela interagáo com os radicáis 

livres (FARKAS, 2006). Por isso, nao é recomendável extrapolar a 

radiossensibilidade de um determinado microrganismo num meio ou num 

alimento para outros alimentos (JAY, 2001). 

Os microrganismos sao mais sensíveis quando irradiados na presenga 

de oxigénio devido á formagáo de peróxidos. A irradiagáo na presenga de 

oxigénio e a temperaturas altas pode produzir odor e sabor desagradáveis, 

devido á oxidagáo lipidíca (DIEHL, 1990; MONK et al, 1995, FARKAS, 2006). A 

irradiagáo dos alimentos sob vacuo e no estado congelado pode ser urna 

alternativa para minimizar a formagáo de produtos radiolíticos e as mudangas 

que ocorrem ñas propriedades sensoriais (MONK et al, 1995). 

A temperatura é um dos fatores extrínsecos de maior influencia na 

sobrevivencia das células durante o processo de irradiagáo (MONK et al, 

1995). 

Os microrganismos em alimentos congelados ou desidratados sao 

significativamente mais resistentes á radiagáo pela diminuigáo de atividade de 

agua (DIEHL, 1990; FARKAS, 1998; JAY, 2001). 

Embora a resposta de microrganismos á irradiagáo tenha sido estudada 

em temos gerais, a influencia da composigáo química do alimento na 

radiossensibilidade ou sua relagáo para predizer a sobrevivencia de um 

determinado patógeno precisa ser ainda detalhada (JAY, 2001). 

O fato de que a exposigáo múltipla a doses subletais de radiagáo em um 

substrato possa produzir microrganismos mutantes radiorresistentes tem sido 

alvo de algumas especulagóes. Há evidencias de que a radiorresisténcia do 
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microrganismo pode ser aumentada com aplicagáo de doses repetidas (MONK, 

1995). 

Entretanto, certos estudos monstraram que, para aumentar a 

radiorresisténcia de salmonela, foi necessário selecionar sobreviventes e 

sujeitá-los a, pelo menos 10 ou mais, exposigóes á radiagáo (MONK, 1995). 

Esta situagáo, porém parece ser muito difícil de ocorrer na prática, onde a 

probabilidade de aplicagáo de mais de um tratamento de radiagáo ionizante é 

pequeña. 

De acordó com FAN et al (2008), um dos campos de pesquisas mais 

recentes em irradiagáo de alimentos, focaliza na determinagáo da habilidade 

dessa tecnología de inativar patógenos que estáo internalizados, associados a 

biofilmes ou outras formas protetoras (FIG.4). Esses ambientes protetores 

reduzem consideravelmente a eficacia dos sanitizantes químicos comumente 

utilizados na industria de alimentos, como hipoclorito de sodio, dióxido de 

sodio, hipoclorito de calcio, entre outros (BURNETT & BEUCHAT, 2001; 

BEUCHAT, 2002). 

3.8 Dose de inativagáo e valor D10 

Quando urna populagáo de microrganismos é irradiada com urna dose 

baixa, somente poucas destas células seráo danificadas ou mortas. Porém, 

com o aumento da dose de radiagáo, o número de organismos sobreviventes 

decrescerá exponencialmente (isto ocorre também no tratamento térmico, com 

o aumento da temperatura). Microrganismos de especies diferentes requerem 

diferentes doses para atingir o mesmo grau de inativagáo. A medida mais 

usada para medir a radiossensibilidade é o valor de D10 (dose de redugáo 

decimal), a qual é definida como a dose requerida para eliminar 90% da 

populagáo bacteriana inicial, ou diminuir a populagáo em 1 ciclo logarítmico. 

Calcula-se através da fórmula: 

Dio = D / (log N0 - log N) 
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onde: 

D= dose de radiagáo ionizante 

N0 = número inicial de microrganismos presentes 

N = número de microrganismos após a irradiagáo 

O valor D10 depende de varios fatores, incluindo o tipo de alimento a ser 

irradiado, ou seja, o meio em que se encontra o microrganismo, a temperatura, 

a presenga de oxigénio e o conteúdo de agua. Todos estes fatores, incluindo 

as condigóes de estocagem de pós-irradiagáo (para doses nao esterilizantes), 

iráo determinar as últimas medidas a serem tomadas para que o alimento seja 

considerado próprio para o consumo (DIEHL, 1990). 

Células de Escherichia coli 0157:H7, que estáo internalizadas, parecem 

ser mais ser mais radioresistentes do que aquelas presentes somente na 

superficie (FAN et al, 2008). Na TAB. 5 estáo registrados dados da literatura de 

valores de D10 para cepa patogénica de E.coli. 

Tabela 5. Valor Dio para E. coli 0157:H7, inoculada em vegetáis 

mínimamente processados e tratados com radiagáo gama (FAN etal, 2008) 

Produto 

Alface branca 

Alface roxa 

Alface romana 

Espinafre 

Cebolinha 

Valor D10 (kGy) 
(Superficie) 

0.14 
0.12 

0.21 

0.24 

0.26 

Valor D10 (kGy) 
(Internalizado) 

0.30 

0.35 

0.39 

0.45 

0.42 
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3.9 Salmonella spp e sua importancia em alimentos 

A salmonela pertence á familia Enterobacteriaceae e o género possui 

duas especies: Salmonella entérica, e Salmonella bongori. Há mais de 2400 

sorotipos descritos, baseados nos antígenos O e H. A salmonela é um bacilo, 

nao formador de esporos, gram-negativo, móvel, com duas excegóes nao 

movéis: S. gallinarum e S. pullorum (JAY, 2001). 

As fontes de contaminagáo por Salmonella ssp. sao fundamentalmente 

os animáis domésticos, o homem (trato intestinal), pássaros e alguns reptéis 

(D'AOUST, 1997). 

A maioria das especies é patogénica para humanos, causando febres 

entéricas, gastroenterites e septicemias, podendo também infectar muitas 

especies animáis (LE MINOR, 1984). 

S. typhi e S. paratyphi A, B e C geralmente causam bacteremia e 

produzem febre tifóide e febre entérica em seres humanos, respectivamente. A 

dose infectante é menor que 15-20 células, mas depende da idade e do estado 

de saúde do hospedeiro e das diferentes cepas entre as especies (JAY, 1986). 

Os síntomas da enfermidade podem ser agudos, como náusea, vómito, cólica 

abdominal, diarréia, febre e dor de cabaga. Podem durar de um a dois dias ou 

se prolongar, dependendo dos fatores inerentes ao hospedeiro, da dose 

ingerida e das características da cepa. As conseqüéncias crónicas sao 

síntomas de artrite que podem surgir de 3 a 4 semanas após o aparecimento 

dos síntomas agudos (D'AOUST, 1997). 

A dose infectante no alimento para pessoas sadias varia de acordó com 

o sorotipo e o alimento envolvido podendo ser inferior a 100 células viáveis/g 

ou mi do alimento, como no caso da S. Eastbourne em chocolate ou até 

superior a 10 células viáveis por g ou mi de Salmonella spp. (JAY.1986). Em 

termos gerais, deve-se considerar também que podem existir casos de 
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imunidade em populagóes normáis, e que existem populagóes especialmente 

suscetíveis (BOLLAERTS, 2008). 

Atualmente, a salmonela é um dos microrganismos mais frequentemente 

envolvidos em surtos de doengas veiculadas por alimentos (DVA) (JAKABI et 

al, 1999; HALL et al., 2008; CABEDO et al. 2008). 

De acordó com o órgáo americano Center for Disease Control e 

Prevention o número de surtos relacionados com patógenos microbianos 

aumentou ñas últimas décadas, tendo o seu número dobrado no período de 

1988-1991 (TAUXE et al, 1997). Em conseqüéncia disso, os registros de surtos 

envolvendo Salmonella spp em frutas sofreram um aumento, o que aumentou a 

preocupagáo das autoridades de Saúde Pública com esses alimentos (LEITÁO 

& PENTEADO, 2003; BURNETT & BEUCHAT, 2001 ). 

Em 1991, ocorreu um surto interestadual envolvendo o consumo de 

meláo, sendo o identificado Salmonella poona como o agente causador 

(FRANCIS et al, 1991; D' AOUST, 1997). Há descrigóes recentes de casos de 

salmoneloses provocadas pelo consumo de tomate e meláo cantaloupe 

(BARAK et. al., 2008). 

O consumo de polpas de frutas aumentou significativamente nos últimos 

anos, sendo muito utilizada como um substituto para o leite, sendo comum 

essa observagáo em países como os EUA (HARNACK et al, 1999; BORGES et 

al, 2007). Nesse sentido cresce a preocupagáo com surtos de DVA nesses 

produtos alimenticios. 

3.10 Escherichia colie sua importancia em alimentos 

Conformes sao bacilos Gram-negativos, nao esporogénicos, aerobios ou 

anaerobios facultativos que fermentam lactose em 24/48 horas, produzindo 

acido e gas em caldo Escherichia coli á 35QC (SILVA et al, 1997). Sua 

presenga em alimentos processados é considerada urna indicagáo útil de 

contaminagáo pós-sanitizagáo ou pós-processo (principalmente no caso da 
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pasteurizagáo), evidenciando práticas de higiene e sanitizagáo inadequados 

para o processamento de alimentos (SILVA etal, 1997). 

Os conformes de origem fecal possuem as mesmas características dos 

conformes totais, com excegáo da temperatura e tempo de produgáo de gas 

(44QC/24h). Sabe-se que esse grupo bacteriano é representado por, pelo 

menos, tres géneros da familia Enterobacteriaceae: Enterobacter, Escherichia 

e Klebisiella (Silva etal, 1997). 

A maioria das cepas de E. coli é comensal e existem aquelas que sao 

virulentas podendo causar doenga ao homem. As cepas patogénicas sao 

agrupadas de acordó com suas propriedades de virulencia, mecanismo de 

agáo, síntomas clínicos e estruturas antigénicas. As categorías incluem as 

chamadas E. coli enteropatogénicas (EPEC), enterotoxigénicas (ETEC), 

enteroinvasivas (EIEC), adesáo difusa (DAEC), enteroagregativas (EaggEC) e 

produtoras de toxinas de Shiga (STEC) (DOYLE et al, 2001). A FIG. 6 mostra 

urna imagem microscópica de E. coli. 

BEUCHAT (2002), afirma que cepas de Escherichia coli nao patogénicas 

podem ser utilizadas em estudos científicos como substitutos da E.coli 

0157:H7. Conceito esse, que motivou a utilizagáo da cepa ATCC 8739 de E. 

coli neste trabalho. 

E. coli 0157:H7 foi identificada pela primeira vez, no Center for Disease 

Control (CDC) dos EUA em 1975. Contudo, apenas em 1982 foi considerada 

como um patógeno causador de doenga transmitida por alimentos, quando 

passou a ser relacionada com casos de diarréia sanguinolenta (WELLS et al., 

1983). Nesse ano, foi associada a dois surtos nos estados de Oregon e 

Michigan, envolvendo o consumo de hambúrgueres em urna cadeia americana 

de fast food. 

Desde entáo, E. coli 0157:H7 passou a ser considerada um problema de 

Saúde Pública, sendo causadora de surtos nao só nos EUA, mas também no 

Japáo, Canadá e Argentina (HINKENS etal, 1996; GLYUN etal, 1997). 
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Estudos epidemiológicos mostraram que E. coli 0157:H7 pode ser 

transmitida através da agua (potável ou de piscina), alimentos e através do 

contato pessoal. O gado tem sido incriminado como principal reservatório 

dessas cepas, devido a que a maior incidencia estar relacionada a produtos 

derivados de carne bovina, principalmente, a carne moída e o leite. Contudo, já 

foi relacionada a surtos causados pela ingestáo de cidra de maga (BESER et 

al., 1995), molho para saladas (GLYUNN et al., 1997), maionese 

(RAGHUBEER et al., 1996) e iogurte (MORGAN et al., 1993). 

Em agosto de 1994. E. coli 0157:H7 foi declarada como adulterante de 

alimentos pelo Food Safety and Inspaction Service (FSIS-USDA). Desde entáo, 

a carne moída e produtos derivados contaminados devem ser submetidos a 

algum processo tecnológico para eliminá-lo (DOYLE et al., 2001). 

Em 1998, foram relatados ao Center of Disease Control and Prevention 

(CDC) dos EUA 42 surtos causados por E. coli 0157:H7 em contraste com os 

31 surtos relatados anualmente entre 1994 e 1997. Os surtos afetaram 777 

pessoas sendo que 153 (20%) foram hospitalizadas, 29 (4%) desenvolveram 

HUS e 3 (0,4%) foram a óbito (CDC, 2002 a). 

Em 1993 ocorreu um surto no Estado de Oregon, EUA, provocado pelo 

consumo de melóes e outros itens da mesa de saladas de um restaurante, 

aparentemente atingidos por contaminagáo cruzada através de produtos 

cárneos manipulados na cozinha (FENG, 1995). 

Em 1996 ocorreram dois surtos nos EUA provocados pelo consumo de 

suco de maga nao pasteurizado. O primeiro atingiu pelo menos 70 pessoas, 

espalhadas por varios estados do oeste, com 3 casos de HUS e nenhuma 

morte (CDC, 2002 a). O segundo atingiu 45 pessoas dos estados da California, 

Colorado, Columbia Británica e Washington, com 12 casos de HUS e nenhuma 

morte (CDC. 2002a). 
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No Brasil nao há dados sistemáticos que possam indicar a situagáo da 

ocorréncia de E. coli 0157:H7 em alimentos. Um estudo recente analisou-se 

cerca de 800 amostras de hambúrgueres produzidos por frigoríficos do sul e 

sudeste, nao sendo detectada a presenga de E. coli em nenhuma délas 

(SILVEIRA et al., 1999). Apesardisso, é necessário urna análise cuidadosa, em 

razáo de que a qualidade das frutas varia muito de regiáo para regiáo, sendo 

afetada pelas condigóes de cultivo, tratamento de agua de irrigagáo e sistemas 

de distribuigáo (BEUCHAT, 2002; SILVEIRA, 2003). 

3.11 - Alicyclobacillus acidoterrestris e sua importancia em alimentos 

As especies pertencentes ao género Alicyclobacillus que eram 

classificadas dentro do género Bacillus até 1992, foram inicialmente descritas 

como bacilus esporulados acidotermófilos ¡solados de fontes termais e solo 

(SPLITTSTOESSER et al, 1994; PIRES, 2006). 

Alicyclobacillus acidoterrestris é urna bacteria termoacidofílica, nao-

patogénica e esporogénica, que foi identificada e ¡solada em varios sucos de 

frutas nao pasteurizados, como suco de maga e laranja (SILVA & GIBBS,2001). 

Em 1984 um novo tipo de bacteria deteriorante foi relatado em 

embalagens assépticas de suco de maga, sendo conhecida posteriormente por 

Bacillus acidoterrestris. .Anos depois um novo género, Alicyclobacillus 

caracterizado por ácidos graxos oo-alicyclicos como o componente principal de 

sua membrana celular foi proposto (SPLITTSTOESSER et al, 1994). O 

organismo possui as seguintes características: bacilus movéis, gram-positivos, 

aeróbicos e formadores de esporos ováis. Geralmente os meios de cultura 

utilizados para o seu isolamento sao o Bacillus acidocaldarius, também 

conhecido por BAM e o Agar soro de laranja - OSA (SILVA & GIBBS,2001; SU-

SEM & KANG, 2004) (FIG. 8). 

SU-SEM & KANG, (2004) afirmam que sao grandes as evidencias de 

que a presenga dos ácidos graxos co-alicyclicos está associada á excepcional 
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capacidade de A acidoterrestris de resistir a ambientes ácidos (faixa de pH: 

2.2 á 5.8) e tratamentos térmicos (resiste até 98QC). 

PETTIPHER etal (1997), observaram que Alicyclobacillus acidoterrestris 

foi capaz de sobreviver a tratamento térmico a 95QC por 30 segundos em suco 

de laranja e subseqüentemente causar deterioragáo no sabor. 

Em 1982, na Alemanha, pesquisadores conseguiram ¡solar A 

acidoterrestris como o agente deteriorante de suco de maga. Desde entáo 

Alicyclobacillus spp foi considerado causador em varios incidentes envolvendo 

deterioragáo de sucos de frutas na Australia, Reino Unido, Japáo e EUA 

(MATSUBARA etal, 2002; SU-SEM & KANG, 2004). 

Análises realizados nos EUA mostraram que 35% da produgáo de sucos 

de frutas registravam perdas relacionadas á deterioragáo de seus produtos 

causadas por Alicyclobacillus spp (SU-SEM & KANG,2004). 

Em sua maioria, os casos de isolamento da bacteria Alicyclobacillus spp 

ocorreram durante o veráo, sendo suco de maga e de tomate os produtos mais 

afetados. A deterioragáo foi caracterizada como urna alteragáo forte no sabor e 

odor, em alguns casos apresentando sedimentagáo (SU-SEM & KANG, 2004). 

Investigagóes feitas em laboratorio, mostraram que suco de maga e de tomate 

apresentaram as melhores características para o desenvolvimento de A 

acidoterrestris. 

A concentragáo de sólidos solúveis é um importante fator de 

crescimento para Alicyclobacillus spp. O crescimento foi inibido quando o 

conteúdo de agúcar ñas amostras de suco ultrapassara 18QBrix (SU-SEM & 

KANG, 2004). 

A alta ocorréncia de Alicyclobacillus spp em suco de fruta é 

preocupante, o que implica em perdas comerciáis em escalas muito grandes, 

considerando que muitas industrias de alimentos sequer contam com sistema 

de Recallimplantado (EIROA etal, 1999; SILVA & GIBBS, 2001). 
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Alicyclobacillus spp se coloca como um novo desafio para a industria de 

sucos. Infelizmente, em grande parte dos casos, a deterioragáo só é percebida 

quando o consumidor se utiliza do produto (MURAKAMI et al, 1998; SILVA & 

GIBBS, 2001; OITA, 2002). 

Reclamagóes recebidas pelas industrias definem a deterioragáo 

causada por Alicyclobacillus spp como "odor medicinal", "antisséptico". A 

resistencia á temperatura de pasteurizagáo a baixo pH e a capacidade de 

produzir off-flavors leva pesquisadores de todo o mundo á buscar alternativas 

para controlar a contaminagáo por essa bacteria e é o principal alvo de 

programas de controle de qualidade ñas industrias processadoras de frutas 

(SILVA & GIBBS, 2001; VIEIRA et al, 2002). 

3.12 Microbiología de alimentos 

Embora seja extremamente difícil determinar com precisáo, o inicio da 

compreensáo por parte do homem, da existencia e importancia dos 

microrganismos em alimentos, evidencias indicam que esse conhecimento 

precedeu ao estabelecimento da Microbiología como ciencia (JAY, 2001). 

Inicialmente, o homem limitava-se exclusivamente a usufruir os recursos 

naturais abundantes, sem qualquer atividade organizada de criagáo ou cultivo, 

predominantemente os de origem animal. Com o gradual avango cultural, o 

homem passou a desenvolver técnicas de produgáo de alimentos, levando 

necessariamente aos primeiros esforgos no sentido de melhor acondiciona-los 

e preserva-los (FRANCO & LANDGRAF, 1996). 

Segundo FRANCO & LANDGRAF, (1996), a evidencia do processo de 

deterioragáo dos alimentos levou ao desenvolvimento intuitivo de técnicas para 

melhor preservagáo, no entanto, o homem nao havia relacionado o papel dos 

alimentos na transmissáo de doengas ou como agentes de intoxicagáo 

alimentar. 
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O primeiro pesquisador a apreciar e entender a presenga dos 

microrganismos nos alimentos foi Louis Pasteur. Em 1837 ele demonstrou que 

a acidificagáo do leite era causada por microrganismos, e em 1860 empregou 

calor para destruir microrganismos indesejáveis em vinho e cerveja. Processo 

este que passou a ser conhecido como Pasteurizagáo (JAY, 2001). 

A partir das pesquisas de Pasteur e, particularmente ñas últimas 

décadas, o conhecimento na área de Microbiología de Alimentos teve um 

avango muito acentuado (FRANCO & LANDGRAF, 1996). 

Os microrganismos estáo intimamente associados coma disponibilidade, 

abundancia e qualidade dos alimentos consumidos pelo homem (FARKAS, 

1998;JOHNSONefa/, 1995). 

Alguns microrganismos quando presentes nos alimentos podem 

representar um risco á saúde. Estes microrganismos, genéricamente 

chamados patogénicos, podem atetar tanto o homem quanto os animáis. As 

características das doengas que esses organismos causam dependem de urna 

serie de fatores inerentes ao alimento, ao microrganismo patogénico em 

questáo e ao individuo a ser atetado (FRANCO & LANDGRAF, 1996; DOYLE, 

etal, 2001; CDC, 2002). 

As principáis fontes de microrganismos que contaminam alimentos sao o 

solo, agua, plantas, utensilios, trato intestinal do homem, manipuladores de 

alimentos, entre outros (FRANCO & LANDGRAF, 1996). 

De acordó com a constituigáo da parede celular, as bacterias podem ser 

divididas em dois grandes grupos: Gram-positivas e Gram negativas. Gram-

negativas se apresentam de cor avermelhada quando coradas pelo método de 

Gram. Gram-positivas se apresentam de cor roxa quando coradas pelo método 

de Gram. A parede da célula Gram-negativa é constituida por estruturas de 

múltiplas carnadas bastante complexas, que nao retém o corante quando 

submetidas a solventes no qual o corante é solúvel, sendo descoloradas e, 

quando acrescentados outros corantes, adquirem a nova coloragáo. Já a 
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parede da célula Gram-positiva consiste de única carnada que retém o corante 

aplicado, nao adquirindo a coloragáo do segundo corante (SILVA et al, 1997). 

JAY (2001) afirma que, bacterias Gram-positivas apresentam urna 

parede espessa, homogénea, geralmente nao estratificada e 

predominantemente constituida por peptidoglicano. Deste modo, o precipitado 

insolúvel que se forma por agáo do solvente, fica retido no interior da célula 

pela carnada espessa de peptidioglicano, logo, estas células nao sao 

descoradas permanecendo com a coloragáo conferida pelo corante primario 

(púrpura. 

JAY (2001) afirma que, as bacterias Gram - negativas apresentam urna 

parede estratificada constituida por urna membrana externa e por urna carnada 

mais interna que contém peptidioglicano e que é mais fina que a das Gram-

positivas. Deste modo, o precipitado insolúvel, que se forma por agáo do 

solvente, é removido (carnada de peptidioglicano é mais fina que a das Gram-

positivo e a membrana externa é parcial ou totalmente solubilizada pelo agente 

descolorante), pelo que as células ficam descoloradas, corando de vermelho 

pelo contrastante. 

3.12.1 Microrganismos indicadores: 

Microrganismos indicadores sao grupos ou especies de microrganismos 

que, quando presentes em um alimento, podem fornecer informagóes sobre a 

ocorréncia de contaminagáo de origem fecal, sobre a provável presenga de 

patógenos ou sobre a deterioragáo potencial do alimento, além de poderem 

indicar condigóes sanitarias inadequadas durante o processamento, produgáo 

ou armazenamento (FRANCO & LANDGRAF, 1996). 

Contaqem de bacterias aerobias mesófilas: Esta contagem é 

comumente empregada para indicar a qualidade sanitaria dos alimentos. 

Embora nao existam na legislagáo brasileira padróes para bacterias mesófilas 

totais, de forma geral, é preconizado que alimentos prontos para consumo 
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contendo contagens microbianas da ordem de 104 e 105 unidades formadoras 

de colonias (UFC)/g sao improprios para o consumo humano devido a perda do 

valor nutricional, alteragóes organolépticas, riscos de deterioragáo e/ou 

presenga de patógenos (VIEITES etal, 2004; FRANCO & LANDGRAF, 1996). 

Conformes totais: este grupo é composto por bacterias da familia 

Enterobacteriaceae, capazes de fermentar a lactose com produgáo de gas, 

quando incubados a 35-37QC, por 48 horas. Sao bacilos gram negativos e nao 

formadores de esporos. Números altos desse grupo (ácima de 1000 NMP/g) 

pode representar contaminagáo pos processamento A presenga de conformes 

totais no alimento nao indica, necessariamente, contaminagáo fecal recente ou 

ocorréncia de enteropatógenos (DOGAN-HALKMAN et al, 2003; FRANCO & 

LANDGRAF, 1996). 

Conformes fecais: As bacterias pertencentes a este grupo correspondem 

aos conformes totais que apresentam a capacidade de continuar fermentando 

lactose com produgáo de gas, quando incubadas á temperatura de 44-45,5QC. 

Nessas condigóes, ao redor de 90% das culturas de E.coli sao positivas, 

enquanto entre os demais géneros, apenas algumas cepas de Enterobacter e 

Klebsiella mantém essa característica (FRANCO & LANDGRAF, 1996). 

Escherichia coli: urna vez detectada no alimento, indica contaminagáo 

bacteriana de origem fecal e, portanto, está em condigóes higiénicas 

insatisfatórias (WELLS, 1983; FRANCO & LANDGRAF, 1996). 

As questóes relacionadas á presenga de bacterias patogénicas em 

alimentos tém sido históricamente relacionadas a alimentos de origem animal 

como carne, leite e ovos (NIEMIRA, 2003; FARKAS, 2006). Entretanto, devido 

ás mudangas das técnicas de produgáo no campo, processamento, modelos de 

distribuigáo e modificagáo dos padrees de consumo dos produtos de origem 

vegetal, houve um notável aumento do número de casos de doengas 

transmitidas também por alimentos de origem vegetal (HEDBERG etal., 1994; 

TAUXEeía/., 1997). 



45 

Folhosos, tubérculos e frutas normalmente contém de 1000 a 100000 

Unidades Formadoras de Colonia (UFC) por grama de tecido vegetal 

(SUMMER & PETERS, 1997; MERCIER & LINDOW, 2000). A maioria desses 

microrganismos é constituida de bacterias nao-patogénicas que interagem com 

o tecido vegetal e também entre si, normalmente formando um biofilme 

bacteriano como parte da fito ecología. 

De acordó com BORDINI et al (2007), na cadeia de produgáo, varias 

etapas podem levar a contaminagáo de produtos vegetáis. Os fatores que 

podem resultar em urna contaminagáo pré-colheita, sao o manuseio dos 

fertilizantes, contaminagáo fecal por animáis e colaboradores, uso de agua 

contaminada na irrigagáo e presenga de animáis silvestres ou domésticos. 

3.13 Análise sensorial 

A análise sensorial é realizada em fungáo das respostas transmitidas 

pelos individuos ás varias sensagóes que se originam de reagóes fisiológicas e 

sao resultantes de certos estímulos, gerando a interpretagáo das propriedades 

intrínsecas aos produtos (IAL, 2006). 

De acordó com DUTCOSKY (2007), a análise sensorial se dividiu em 

quatro fases na metodología de avaliagáo da qualidade sensorial: 

1Q fase (antes de 1940): época artesanal/pré-científica da industria de 

alimentos. A qualidade sensorial era determinada pelo proprietário da empresa. 

2Q fase (1940-1950): época da expansáo da industria de alimentos e 

incorporagáo de pessoal técnico, geralmente vindo da área química e 

farmacéutica. Conceitos de controle de processo e de produto final foram 

introduzidos, porém, os métodos utilizados eram químicos e instrumentáis, nao 

sensoriais. 
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3Q fase (1950-1970): foi nessa fase da industria alimenticia que se 

considerou seriamente a utilizagáo do homem como instrumento de medida 

das características sensoriais dos alimentos. 

4Q fase (após 1970): definiu-se que a qualidade sensorial de um alimento 

nao é urna característica própria do alimento, mas sim o resultado da interagáo 

entre o alimento e o homem. Reconheceu-se que qualidade sensorial é fungáo 

tanto dos estímulos procedentes dos alimentos como também das condigóes 

fisiológicas, psicológicas e sociológicas do individuo ou do grupo que avalia o 

alimento. Na FIG. 04 está esquematizada a rota da percepgáo do alimento até 

o cerebro. 

Figura 04. Rota da percepgáo do alimento até o cerebro (DUTCOSKY, 2007) 

De acordó com DUTCOSKY (2007), as aplicagóes da análise sensorial 

sao ¡numeras ñas quais se podem destacar: 
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a) controle das etapas de desenvolvimento de um novo produto; 

b) avaliagáo do efeito das alteragóes ñas materias - primas ou no 

processamento tecnológico sobre o produto final; 

c) redugáo de custos: um programa de redugáo de custos pode se 

basear em elementos como ingredientes de menor prego, processos menos 

onerosos ou a produgáo num local diferente; 

d) selegáo de novos fornecedores; 

e) controle de efeito de embalagem sobre os produtos acabados; 

O processo de irradiagáo deve ser aplicado de maneira que nao 

comprometa as características sensoriais quando aplicado em alimentos, como 

preconiza o Regulamento Técnico para Irradiagáo de Alimentos (ANVISA, 

2001). Assim, é imprescindível realizar análise sensorial de produtos irradiados. 

3.13.1 Testes discriminativos - teste triangular: 

Os testes sensoriais discriminativos ou de diferenga sao considerados 

métodos objetivos utilizados em análise sensorial de alimentos, bebidas e 

agua, com os efeitos das opinióes dos individuos minimizados (IAL, 2006; 

DUTCOSKY, 2007). Medem atributos específicos pela discriminagáo simples, 

indicando por comparagóes, se existem ou nao diferengas entre amostras (IAL, 

2006). 

Um dos testes mais empregados em análise sensorial de alimentos é o 

teste triangular. O objetivo do teste é verificar se existe diferenga significativa 

entre duas amostras que sofreram tratamentos diferentes. Ex.: verificar se o 

processamento por irradiagáo causou alteragóes sensoriais no produto 

(DUTCOSKY, 2007). 
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Cada julgador recebe tres amostras codificadas e é informado que duas 

amostras sao iguais e urna é diferente. Em seguida, é solicitado ao julgador a 

provar as amostras da esquerda para a direita e identificar a diferente 

(DUTCOSKY, 2007). 

3.13.2 Testes afetivos - Testes de aceitagáo por escala hedónica 

Nos testes afetivos, o julgador expressa seu estado emocional ou reagáo 

afetiva ao escolher um produto. Os julgadores nao precisam ser treinados 

bastando serem consumidores freqüentes do produto em avaliagáo (IAL, 2006). 

Os testes afetivos podem ser aplicados em laboratorio ou em ambientes 

de uso doméstico (IAL, 2006). 

Com o teste da escala hedónica, o individuo expressa o grau de gostar 

ou desgostar de um determinado produto, de forma globalizada ou em relagáo 

a um atributo especifico. As escalas mais utilizadas sao as de 7 a 9 pontos, que 

contem termos definidos situados, por exemplo, entre "gostei muitíssimo" e 

"desgostei muitíssimo" contendo um ponto intermediario com termo "nem 

gostei; nem desgostei" (IAL, 2006). 
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4.0 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Material 

4.1.1 Microrganismos. 

Foram utilizadas cepas de Salmonella poona (¡solada de material 

clínico), Escherichia coli ATCC 8739 e Alicyclobacillus acidoterrestris (¡solada 

de suco de laranja), da colegáo de culturas do Instituto Adolfo Lutz. As cepas 

foram mantidas em temperatura de 5Q C em caldo Infuso cerebro e coragáo 

(BHI). 

4.1.2 Polpa de manga. 

A polpa de manga na forma congelada foi obtida em 2 lojas de urna rede 

de hipermercados localizadas na cidade de Sao Paulo e Itapecerica da Serra. 

As amostras foram transportadas em caixa isotérmicas em embalagens 

de polietileno, contendo 500g de polpa mantidas posteriormente em congelador 

á-12QC. 

4.2 Métodos 

4.2.1 Caracterizagáo microbiológica das polpas provenientes de 
hipermercados 

Foram coletadas amostras de polpa de manga congelada de diversas 

marcas, disponíveis no hipermercado no dia anterior á análise. As análises em 

laboratorio foram feitas semanalmente com freqüéncia de 20 amostras por 

semana entre Junho de 2006 e Junho de 2007. As amostras de polpa de 

manga foram analisadas para contagem de mesófilos aerobios, pesquisa de 

conformes totais, fecais e detecgáo de Escherichia coli para conhecer a 

qualidade microbiológica dos produtos comercializados. As polpas foram 

descongeladas em geladeira por 12 horas antes de serem submetidas a 
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análises microbiológicas. A técnica do Número Mais Provável (NMP) e o 

método de contagem padráo em placas foram os procedimentos utilizados de 

acordó com o descrito por Silva et al (1997), partindo de 25g de polpa (FIG. 

05): 

25g polpa manga + 225 mi 
APT(0,1%) 

[ J 

_ 

NMP Conformes totais, fecais 
e pesquisa de Escherichia coli 

Caldo LST 35Q/48h 

i Caldo VB 35QC/48h 
(Conformes totais) 

-

Caldo EC 45QC/24-48h 
(Conformes Fecais) 

Agar Levine 35QC/24h (pesq. 
E. coli) 

Figura 05. Análise microbiológica de polpa de manga congelada 

. 

. 



51 

Para fins de caracterizar a qualidade microbiológica das polpas de 

manga comercializadas no mercado local foram estabelecidos os seguintes 

limites: 

• Mesófilos aerobios: até 106 UFC/g (VIEITES et al, 2004) 

. Conformes totais: até 103 NMP/g (VIEITES et al, 2004) 

. Conformes fecais: < 102 NMP/g (ANVISA, 2001) 

• Escherichia coli: < 3 NMP/g, considerado ausencia de crescimento 

(VIEITES etal, 2004; PEREIRA, 2006) 

4.2.2 Irradiagáo da polpa de manga contaminada em laboratorio 

Vinte amostras foram submetidas previamente a controle microbiológico, 

e selecionadas amostras negativas para uso de contaminagáo experimental na 

etapa de determinagáo da radiorresisténcia de Escherichia coli, Salmonella 

poona e Alicyclobacillus acidoterrestris. 

As cepas de Escherichia coli, Salmonella poona e Alicyclobacillus 

acidoterrestris foram reativadas em caldo Infuso cerebro e coragáo (caldo BHI, 

Difco) e incubadas á 35QC/18-24h para Escherichia coli ATCC 8739 e, 

Salmonela poona e a 42QC/24 para Alicyclobacillus acidoterrestris. 

As amostras de polpa de manga foram descongeladas em geladeira por 

12 horas antes de serem contaminadas com as bacterias citadas ácima. 

Para cada bacteria, foram separadas 6 porgóes de 50g da polpa de 

manga, denominadas subamostras, assim tratadas: em recipientes esteréis de 

polietileno de baixa densidade com capacidade de 540ml, foram transferidos 

50g de polpa de fruta. Foi adicionado 1ml da cultura de cada cepa, em fase 

estacionaria, que correspondeu a aproximadamente 106 células viáveis/ml. 
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Após a adigáo das culturas, o produto foi homogeneizado em stomacher 

para se obter urna distribuigáo uniforme do contaminante pela amostra. Cada 

teste (5 doses de radiagáo e um controle para cada microrganismo) teve 4 

repetigoes, sendo 1 teste por semana para cada bacteria, perfazendo um total 

de 4 semanas. 

Depois de acondicionadas nos devidos recipientes, as amostras foram 

transportadas em caixa isotérmica com gelo, do laboratorio de Microbiología de 

alimentos da Refricon Mercantil até o irradiador localizado no Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares-IPEN, SP. 

A FIG. 06 apresenta a fonte de radiagáo gama, a Gammacell 220 da 

AECL. 

Figura 06. Irradiador Gammacell 220. 
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As amostras inoculadas com as bacterias foram expostas após 1 hora 

aproximadamente, as seguintes doses de radiagáo: 0, 1, 2, 3, 4 e 5 kGy, em 

temperatura inicial de -12 + 1,01 QC medida com termógrafo marca Testo, 

modelo 167, em fonte de 60Co Gammacell 220 (AECL), com taxa de dose de 

2,94 kGy/h com utilizagáo de dosímetros Ámbar 3042 para monitoramento da 

dose. 

Após a irradiagáo, as amostras tratadas e os respectivos controles (nao 

irradiados), foram submetidas ao exame microbiológico após 24h, para fins de 

quantificagáo dos sobreviventes de Escherichia coli, Salmonete poona e 

Alicyclobacillusacidoterrestris. 

4.2.3 Determinagáo do Número Mais Provável (NMP) de Salmonella poona 

A determinagáo de Salmonella poona foi feita utilizando-se a técnica do 

número mais provável (NMP), de acordó com Silva et al (1997), e os meios de 

cultura para isolamento foram os recomendados pelo BAM/FDA, (2001) com 

modificagóes. 

De cada amostra foram retiradas 25ml sem enriquecimento seletivo e 

adicionados 225ml de agua peptonada tamponada (APT) á 0,1%. A partir deste 

homogeneizado, que corresponde á diluigáo 10 1, foram realizadas diluigóes 

decimais seriadas até 106, utilizando-se o mesmo diluente. Tres alíquotas de 

1ml da diluigáo 10"1 foram inoculadas em tres tubos de APT 0,1% e alíquotas 

de 1ml foram inoculadas em 5 series de tres tubos cada de APT 0,1% e 

incubadas á 35Q C /24h. Os tubos que apresentaram turvagáo, foram 

semeados em duplicata na superficie dos Agares Salmonella-Shigella (SS) e 

Agar verde-brilhante e incubadas á 35Q C /24h. 
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4.2.4 Determinagáo do Número Mais Provável (NMP) de Escherichia coli 

ATCC 8739 

A determinagáo de Escherichia coli foi feita utilizando-se a técnica do 

número mais provável (NMP), de acordó com Silva et al (1997), e os meios de 

cultura para isolamento foram os recomendados por Silva et al (1997) com 

modificagóes. 

De cada amostra foram retiradas 25ml e adicionados 225ml de agua 

peptonada tamponada (APT). A partir deste homogeneizado, que corresponde 

á diluigáo 10 1, foram realizadas diluigóes decimais seriadas até 106, utilizando-

se o mesmo diluente. Tres alíquotas de iml da diluigáo 10 1 foram inoculadas 

em tres tubos de APT 0,1% e alíquotas de 1 mi foram inoculadas em 5 series de 

tres tubos cada de APT 0,1% e incubadas á 35QC/24h. Os tubos que 

apresentaram turvagáo, foram semeados em duplicata na superficie do Agar 

Levine e incubadas á 35Q C /24h. 

As colonias características de Escherichia coli foram confirmadas 

através de testes bioquímicos específicos conhecidos como IMVC (Teste de 

Citrato, Teste de Indol, Teste de Vermelho de Metila e Voges-Proskauer). 

4.2.5 Determinagáo do Número Mais Provável (NMP) de Alicyclobacillus 

acidoterrestris 

A determinagáo de Alicyclobacillus acidoterrestris foi feita utilizando-se a 

técnica do número mais provável (NMP), de acordó com Silva et al (1997), e os 

meios de cultura para isolamento foram os recomendados por NAKAUMA et al 

(2004), com modificagóes. 

De cada amostra foram retiradas 25ml e adicionados 225ml de agua 

peptonada tamponada (APT). A partir deste homogeneizado, que corresponde 

á diluigáo 10 1, foram realizadas diluigóes decimais seriadas até 106, utilizando-

se o mesmo diluente. Tres alíquotas de iml da diluigáo 10 1 foram inoculadas 
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em tres tubos de APT 0,1% e alíquotas de 1 mi foram inoculadas em 5 series de 

tres tubos cada de APT 0,1% e incubadas á 42Q C /24h. Os tubos que 

apresentaram turvagáo foram semeados em duplicata na superficie do Agar 

Soro de laranja e incubadas á 42Q C /48h. 

4.2.6 Determinagáo da radiorresisténcia dos microrganismos 

Para cada dose de radiagáo, a fragáo de sobrevida foi estimada 

dividindo o número de células viáveis após a irradiagáo com a dose D (ND) 

dividido pelo número de células viáveis iniciáis (NO). Os valores de Dio foram 

calculados de acordó á formula: 

ND = NO -D/ Dio onde D e a dose aplicada e D10 é a dose de radiagáo 

necessária para a destruigáo de 90% da populagáo microbiana. A formula pode 

ser expressa como urna equagáo linear: 

Dio = D / (log N0 - log N) 

sendo D10 a tangente estimada por regressáo linear da curva de sobrevida 

(IAEA. 1982) 

4. 3 Análise sensorial 

Para verificar se a aplicagáo da radiagáo gama altera as características 

sensoriais da polpa de manga, foram utilizados o teste triangular e o teste de 

aceitagáo (escala hedónica). O teste triangular serve para avahar pequeñas 

diferengas entre duas amostras que sofreram tratamentos diferentes e o teste 

de aceitagáo expressa o julgamento do consumidor sobre a qualidade sensorial 

do produto (DUTCOSKY, 2007). A dose utilizada foi a de 5 kGy, que foi a dose 

que atingiu níveis náo-detectáveis ñas 3 bacterias utilizadas no estudo. 
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4.3.1 Recrutamento de julgadores 

Em urna industria de alimentos localizada em Itapecerica da Serra, 

recrutou-se 32 individuos do sexo feminino para participar dos testes 

sensoriais. Para identificar e qualificar as características destes individuos 

levou-se em conta faixa etária, nivel de escolaridade, o hábito e freqüéncia no 

consumo de manga e/ou derivados e o conhecimento do processo de 

irradiagáo de alimentos. Utilizou-se urna ficha-formulário (ANEXO I) para 

preenchimento de acordó com TAIPINA efa/(2004) e RIBEIRO (2006). 

Também foi utilizada urna escala de intengáo de compra de 5 pontos, 

variando de certamente compraría a certamente nao compraría. 

4.3.2 Teste de diferenga - triangular 

Um quilo de polpa de manga foi fracionado em duas porgóes de 500g, 

sendo que urna porgáo foi irradiada com 5 kGy e a outra foi utilizada como 

controle (OkGy). Os provadores receberam tres amostras de polpa de manga, 

sendo duas iguais e urna diferente, codificadas com tres dígitos, urna ficha e 

um copo de agua. Foi orientado que provassem da esquerda para direita 

ingerindo um pouco de agua entre as amostras e, ao final, indicar qual délas 

era amostra diferente (ANEXO I). 

4.3.3 Teste de aceitagáo - Escala hedónica 

O principal uso da polpa de manga é como ingrediente em produtos 

como sorvetes, biscoitos e sobremesas em geral. Sendo assim, para avahar a 

aceitagáo da polpa de manga irradiada, foi elaborada urna "mousse" tendo a 

polpa de manga como ingrediente. No preparo da mousse foram utilizados; 

• (1) lata de leite condensado; 

• 500 gramas de polpa de manga irradiada; 

• (2) colheres (sopa) de suco de limáo; 

• (1) envelope de gelatina em pó sem sabor (12g); 
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• (3) claras. 

O método de preparo seguiu as seguintes etapas: o leite condensado foi 

batido em liquidificador com a polpa de manga e o suco de limáo. Adicionou-se 

cinco colheres (sopa) de agua fria á gelatina e levado ao fogo em banho-maria 

até dissolver. Foi adicionado a gelatina ao creme de manga e misturado bem. 

As claras batidas em nevé foram incorporadas delicadamente ao creme de 

manga. A mousse foi distribuida em recipientes apropriados e levada á 

geladeira por no mínimo 3 horas. 

Optou-se pela escala hedónica de sete pontos, conforme DUTCOSKY 

(2007), dimensionada de (1) desgostei muitíssimo a (7) gostei muitíssimo, em 

relagáo aos atributos de sabor, aroma e aparéncia geral. Também foi utilizada 

urna escala de intengáo de compra de cinco pontos, variando de (1) certamente 

nao compraría a (5) certamente compraría (Anexo II). 

Os atributos foram avahados em copo de vidro incolor de 250 ml_, 

contendo 50g do mousse, tampado com filme plástico. 
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5.0 RESULTADOS E DISCUSSÁO 

5.1 Caracterizagáo microbiológica das polpas provenientes dos 
hipermercados 

Para fins de caracterizar a qualidade microbiológica das polpas de 

manga comercializadas no mercado local foram realizadas contagens de 

conformes totais que sao apresentadas na TAB. 6. Os resultados mostram que 

6% das amostras de polpa de manga apresentaram contagens ácima de 103 

NMP/g de coliformes totais e 94% estavam dentro dos criterios estabelecidos 

previamente (vide 4.2.2.2). 

Tabela 6. Percentual de amostras que atendem os criterios admitidos para 
coliformes totais de polpa de manga comercializada ñas cidades de Sao Paulo 
e Itapecerica da Serra no período de Junho/2006 á Julho/2007. 

Situagáo % das amostras NMP coliformes 
totais/g 

Conformidade 94 <103 

Nao conformidade 6 >103 

SANTOS et al., (2008) também obtiveram resultados positivos (4,3%) 

para coliformes totais em amostras de polpas de frutas comercializadas em 

feira livre da cidade de Palmas-TO. 

GUEDES (2005), avahando polpa de agaí, nao obteve contagens 

superiores a 460 NMP/g de coliformes totais, relacionando essas baixas 

contagens ao fato de que os produtores praticam boas práticas de fabricagáo 

em toda a cadeia de processamento do fruto. 
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BUENO et al (2002), avahando polpa de cupuagu, acerola, goiaba, 

cacau, manga, caja, uva, cajú, mamáo,meláo, abacaxi, siriguela, umbu, 

morango e agaí, nao detectaram conformes totais em nenhuma das 15 

amostras analisadas, apresentando contagens abaixo de 1 NMP/g de produto. 

LIMA et al (2001), analisando polpa de tamarindo, caja, pitanga, 

maracujá, tangerina, meláo, abacaxi, seriguela, acerola, manga, ameixa e cajú, 

detectaram que 6,9% das amostras apresentavam elevada contaminagáo por 

conformes totais, relacionando a possibilidade de haver deficiencias ñas 

condigóes higiénico-sanitárias no processo de produgáo das polpas. 

LEITE et al (2000), analisando coliformes totais em amostras de polpa 

de frutas obtiveram contagens de 43 NMP/g em polpa de manga e maracujá, 

1100 NMP/g em polpa de goiaba e ausencia desse grupo em polpa de abacaxi, 

associando esses resultados as características intrínsecas de cada produto, 

principalmente o pH. 

As contagens de coliformes fecais e pesquisa de Escherichia coli sao 

apresentadas ñas TAB. 7 e 8. 

Tabela 7. Percentual de amostras que atendem os criterios admitidos para 
coliformes fecais de polpa de manga comercializada ñas cidades de Sao Paulo 
e Itapecerica da Serra no período de Junho/2006 á Julho/2007. 

Situagáo % das amostras NMP coliformes 
fecais/g 

Conformidade 

Nao conformidade 

79 

21 

<102 

>102 
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Tabela 8. Percentual de amostras que atendem os criterios admitidos para E. 
colióe polpa de manga comercializada ñas cidades de Sao Paulo e Itapecerica 
da Serra no período de Junho/2006 á Julho/2007. 

Situagáo 

Conformidade 

Nao conformidade 

% das amostras 

89 

11 

NMP E.coli/g 

< 3 (ausencia) 

>3 

Observa-se que 21% das amostras apresentaram contagens ácima de 

100 NMP/g para coliformes fecais, que é o limite recomendado pela RDC 12, 

que regulamenta os padróes microbiológicos para alimentos. E 11% das 

amostras foram positivas para a presenga de Escherichia coli. 

PEREIRA et al (2004) analisando amostras de manga mínimamente 

processada, observaram que em relagáo a coliformes fecais, todas as 

amostras analisadas enquadraram-se nos padróes da legislagáo brasileira. 

MARTINS et al (2004), analisando polpas de morango (15 amostras) e 

meláo (15 amostras) nao identificaram a presenga de bacterias do grupo 

coliformes totais e nem de coliformes fecais. 

LIMA et al (2001); GUEDES (2005); BUENO et al (2002) e ABREU 

(2003) nao identificaram coliformes fecais ácima do permitido pela RDC 12, em 

análises de diversas polpas de frutas, o que nao foi observado neste trabalho, 

ressaltando que o número de amostras analisadas para estabelecer o perfil 

microbiológico foi bem superior aos trabalhos dos autores citados, chegando a 

ser até 10 vezes maior em alguns casos. 

LEITE et al (2000), avahando a presenga de coliformes fecais (CF) em 

polpas de frutas diversas detectou: Abacaxi com 100% de ausencia de CF, 
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Caja com 75% de ausencia de CF , Goiaba com 40% de ausencia de CF, 

Manga com 30% de ausencia de CF e Maracujá com 70% de ausencia de CF. 

Essas porcentagens evidenciam urna qualidade microbiológica 

insatisfatória, a qual, segundo os autores, estáo relacionadas a falhas 

higiénicas durante o processamento e execugáo das operagóes de limpeza e 

sanificagáo de utensilios, equipamentos, além das más condigóes de 

armazenamento. 

NASCIMENTO et al (2006), analisando polpa de frutas diversas, 

observou que 24% das amostras apresentaram contaminagáo por Escherichia 

coli, associando esse resultado á qualidade da agua utilizada no processo, ou 

com práticas inadequadas de higiene pessoal dos manipuladores. 

LEITE et al (2000), analisando coliformes fecais em polpa de manga 

observou que 50% das amostras estavam em desacordó com o estabelecido 

pela legislagáo (Portaría 01/87 do MS). Já Bruno et al. (2005), analisando frutas 

mínimamente processadas, encontrou 13,3% de contaminagáo por coliformes 

fecais ressaltando a falta de procedimentos higiénico-sanitários adequados. 

As contagens das bacterias do grupo mesófilos aerobios estáo 

apresentadas na TAB. 9. Nao existem muitos dados disponíveis a respeito da 

contagem de mesófilos aerobios em polpa de frutas, mas os dados deste 

trabalho corroboram em grande parte os trabalhos disponíveis na literatura. 
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Tabela 9. Percentual de conformidade para mesófilos aerobios das amostras 
de polpa de manga comercializada ñas cidades de Sao Paulo e Itapecerica da 
Serra no período de Junho/2006 á Julho/2007. 

Situagáo % das amostras UFC mesófilos 
aeróbios/g 

Conformidade 

Nao conformidade 

97 

3 

<105 

>105 

As contagens em placa para o grupo de mesófilos aerobios somente 

excederam 105 UFC/g em 3% das amostras. KAMAT et al. (2000), analisando 

amostras de sorvete de baunilha, encontraram contagens de mesófilos entre 

103 e 105UFC/g, relacionando a falta de controle na cadeia do frió como um dos 

fatores responsáveis por tais contagens. AYCICEK et al (2006), encontraram 

de 104 a 106 UFC/g analisando frutas e vegetáis mínimamente processados, 

enfatizando a necessidade da aplicagáo de boas práticas agrícolas no manejo 

de frutas e vegetáis mínimamente processados. 

EL-SAMAHY et al. (2000), encontraram em polpa de manga, contagens 

de mesófilos aerobios entre 104 e 105 UFC/g, também relacionando a falta de 

controle da temperatura de armazenamento e de condigóes adequadas de 

processamento como os principáis responsáveis pela contagem elevada desse 

grupo bacteriano. FEITOSA et al (1999), analisando polpas de acerola, caja e 

cajú, encontraram contagens entre 10 e 105 UFC/g mostrando a necessidade 

de melhorias no manuseio, transporte e sistema de armazenamento no 

processamento de polpa de frutas. 

DAVEY (1976), afirma que para sucos e polpas de frutas congeladas, as 

mais importantes fontes de contaminagáo sao originarias do solo, favorecida 

pela má higiene das máos dos manipuladores que ocorrem ao longo da linha 
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de produgáo. Salienta que os conformes e as bacterias do grupo mesófilos 

aerobios fazem parte da flora microbiana desses produtos e podem ocorrer em 

grandes números tanto nos equipamentos utilizados como nos manipuladores. 

A agua utilizada na irrigagáo de frutas e vegetáis pode ser urna fonte de 

contaminagáo por microrganismos por estar, as vezes, contaminada com 

protozoários, bacterias e virus patogénicos. A contaminagáo desse tipo de 

produtos pela agua utilizada na irrigagáo depende da técnica utilizada e da 

qualidade dessa agua (FEITOSA et al, 1999; BEUCHAT, 2002; EUROPEAN 

COMISSION, 2002; PENTEADO & LEITÁO, 2004). 

BASTOS et al (1998), em estudo com 15 fábricas de polpa de frutas no 

Ceará, observaram que 90% délas tinham total desconhecimento dos conceitos 

de Boas Práticas de Fabricagáo (BPFs). 

CUNHA et al (2000), através de análise microbiológica em superficie de 

equipamentos como despolpadeira e envasadora, em fábricas processadoras 

de polpas de frutas, observou nao conformidades em relagáo aos 

procedimentos de limpeza e sanitizagáo, evidenciados pelas altas contagens 

de mesófilos aerobios. 

BORGES et al (2007), avahando polpas de Acerola, Goiaba, Graviola e 

Manga nao detectou bacterias do grupo conformes fecais e nem Salmonella 

spp, porém detectou quantidades expressivas (ácima de 100 UFC/cm2) de 

mesófilos aerobios em equipamentos como despolpadeira, envasadora e facas. 

No mesmo trabalho, detectou-se a presenga de estafilococos coagulase 

positiva ñas máos de colaboradores da fábrica processadora da polpa de 

Acerola, evidenciando a necessidade da implantagáo e monitoramento de 

procedimentos de controle mais efetivos. 

Segundo SOTO et al (2007), Os métodos de desinfecgáo para 

eliminagáo de patógenos em frutas e produtos vegetáis, devem ser eficazes 

tanto ñas áreas externas quanto ñas áreas internas do alimento. A presenga de 
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bacterias patógenas em frutas tratadas por banho térmico, tem sido 

relacionada á dificuldade no controle da agua utilizada nesse processo. 

Tomate, Manga, Laranja e Magas sao exemplos de produtos suscetíveis 

á internalizagáo por bacterias em fungáo da agua contaminada (SOTO et al, 

2007). 

BORDINI et al (2007), afirma que se a agua contaminada for mais fria do 

que a fruta, os microrganismos presentes iráo migrar para o interior da mesma. 

A distribuigáo nao será homogénea na manga e dependendo da 

temperatura de estocagem, a bacteria irá sobreviver e se multiplicar em todas 

as porgoes da fruta 

Os dados encontrados neste trabalho reforgam a necessidade da 

implantagáo ¡mediata de sistemas de garantía de qualidade como o programa 

de Boas Práticas de Fabricagáo, o programa de análise de perigos e ponto 

críticos de controle (Sistema APPCC), que visam estabelecer normas e 

procedimentos para a produgáo de um alimento seguro. 

5.2 Determinagáo do D10 de Salmonella poona, Escherichia coli ATCC 
8739 e Alicyclobacillus acidoterrestris em polpa de manga irradiada. 

Ñas tabelas 10, 11 e 12 encontram-se o efeito da do de radiagáo de 60Co em 

Escherichia coli, Salmonella poona e Alicyclobacillus acidoterrestris inoculados 

experimentalmente em polpa de manga congelada. 
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TABELA 10 - Efeito da dose de radiagáo em Escherichia coli inoculada 
experimentalmente em polpa de manga congelada 

Teste Dose 
(kGv) 

Log 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

6,13 
5,18 
4,65 
2,11 
1,09 

0 
5,22 
4,34 
2,74 
2,11 
1,16 

0 

6,32 
5,50 
3,45 
2,15 
1,85 

0 
6,17 
5,21 
3,85 
2,35 
1,25 

0 

TABELA 11 - Efeito da dose de radiagáo em Salmonella poona inoculada 
experimentalmente em polpa de manga congelada 

Teste Dose 
(kGv) 

Log 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

6,25 
5,41 
3,14 
2,24 
1,23 

0 
5,22 
3,65 
2,31 
1,26 

0 
0 

5,89 
4,21 
3,25 
2,56 
1,11 

0 
5,47 
3,74 
2,65 
1,45 

0 
0 

2 

3 

4 

2 

3 

4 
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TABELA 12 - Efeito da dose de radiagáo em Alicyclobacillus acidoterrestris 
inoculada experimentalmente em polpa de manga congelada 

Teste Dose 
(kGy) 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

Log 

5,24 
4,04 
2,35 
1,23 

0 
0 

6,21 
5,32 
3,65 
1,78 

0 
0 

5,64 
4,21 
3,08 
1,15 

0 
0 

5,08 
4,26 
2,65 
1,07 

0 
0 

Ñas FIG. 07, 08 e 09, mostra-se respectivamente as curvas de sobrevida 

após irradiagáo das amostras de polpa de manga contendo Salmonella poona, 

Escherichia coli ATCC 8739 e Alicyclobacillus acidoterrestris inoculadas em 

laboratorio. 

Observa-se que após a aplicagáo de 1 kGy a redugáo da populagáo de 

E.coli ficou em torno de 1 ciclo logarítmico, o mesmo observado para 

Salmonella poona e para A. acidoterrestris, que também obteve um declínio na 

sua populagáo com essa dose de ao redor de 1 log. A dose necessária para 

reduzir as populagóes a níveis nao detectáveis para as tres bacterias foi 5 kGy, 

dose essa que foi usada para avaliagáo da qualidade sensorial da polpa de 

manga irradiada. 

2 

3 

4 
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Figura 07. Curvas de inativagáo de Escherichia coli em polpa de manga 
inoculada em laboratorio em fungáo da dose de irradiagáo. 
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Figura 08. Curvas de inativagáo de Salmonella poona em polpa de manga 
inoculada em laboratorio em funcáo da dose de irradiacáo. 
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Figura 09. Curvas de inativagáo de Alicyclobacillus acidoterrestris em polpa de 
manga inoculada em laboratorio em funcáo da dose de irradiacáo. 
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Os valores de Dio para os microrganismos objeto do presente trabalho 

estáo ñas TAB. 13, 14 e 15. A dose necessária para inativar 90% das 

populagóes de Escherichia coli ATCC 8739 ficou entre 1,01 e 1,09 kGy, para 

Salmonella poona ficou entre 0,60 e 0,98 e para Alicyclobacillus acidoterrestris 

entre 0,72 e 0,88 kGy. 

O mecanismo de agáo básico da radiagáo ionizante é a criagáo de 

especies reativas de oxigonio, em particular radicáis hidroxilas a partir de 

moléculas de agua (FRANCO & LANDGRAF, 1996; IAEA, 2006). Em 

condigóes onde a quantidade de agua livre disponível é restrita, ou a baixas 

temperaturas como em produtos congelados, por exemplo, doses maiores de 

radiagáo sao necessárias para reduzir as populagóes microbianas (NIEMIRA, 

2002; FARKAS, 2006). 

Tabela 13: Valores de Dio para Escherichia coli inoculada 

experimentalmente em polpa de manga congelada 

Teste Valor D10 (kGy) Equagáo linear 

1,09 + 0,01 y = -1,29x + 7,67 

2 1,01 ±0,07 y=- 1,51x + 6,92 

3 1,01 ±0,07 y=- 1,52x + 7,15 

4 1,05 ±0,03 y = -1,55x + 6,95 

A composigáo da polpa de manga também pode ter influenciado na 

radiorresisténcia dos microrganismos. A manga é rica em vitamina A e contém 

quantidades razoáveis de vitaminas do complexo B e vitamina C, além de 

alguns sais minerais, principalmente ferro. Apresenta também quantidades 
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consideráveis de compostos fenólicos, que podem amenizar os efeitos da 

radiagáo ionizante já que sao considerados radioprotetores (RIBEIRO, 2007; 

SHIEBER, 2000). 

Os valores de D10 encontrados para Escherichia coli (TAB.10) foram 

bem maiores do que aqueles encontrados em outros trabalhos envolvendo 

irradiagáo de produtos vegetáis, sendo inclusive, maior que o D10 observado 

para Alicyclobacillus acidoterrestris, que é urna bacteria Gram positiva. 

A radioresisténcia bacteriana pode variar entre cepas da mesma 

especie, o que poderia explicar o comportamento incomum da E. coli utilizada 

neste trabalho. 

Tabela 14: Valores de D10 para Salmonella poona inoculada experimentalmente 
em polpa de manga congelada 

Teste Valor D10 (kGy) Equagáo linear 

0,80 ±0,07 y = -1,02x + 6,26 

2 0,60 ±0,03 y = -0,94x + 5,13 

3 0,82 ±0,05 y = -1,52x + 7,11 

4 0,98 ±0,06 y = -1,37x + 6,74 

1 
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Tabela 15: Valores de Dio para Alicyclobacillus acidoterrestris inoculado 
experimentalmente em polpa de manga congelada 

Teste Valor D10 (kGy) Equagáo linear 

0,75 + 0,02 y = -0,97x + 6,73 

2 0,86 ±0,04 y = -1,11x + 7,41 

3 0,88 ±_0,02 y = -1,08x + 6,87 

4 0,72 ±0,08 y = -0,94x + 6,85 

Nao era esperado que os valores de Di0de A acidoterrestris observados 

neste trabalho (TAB. 15) fossem menores que as outras duas bacterias, que 

sao Gram-negativas. Geralmente, bacterias Gram-positivas costumam possuir 

urna radiorresisténcia maior do que o referido grupo (FRANCO & LANDGRAF, 

1996). YOUSSEF et al (2002), obteve valores de Dio entre 1,18 e 2,23 kGy, em 

polpa de manga estocada á 3QC, para leveduras (que sao Gram-positivas) 

¡soladas da própria amostra. 

SOUTO (2001), observou que polpa de agaí irradiada com 2,5 kGy, 

apresentou presenga somente de bacterias Gram-positivas, enquanto que 

amostras do produto irradiadas com 0,70 kGy, apresentaram tanto bacterias 

Gram -positivas quanto Gram-negativas. 

Na literatura há referencias que descrevem a existencia de diferengas na 

radiossensibilidade dependendo da forma em que manga é irradiada. Frutas 

inteiras suportam de maneira geral 1 a 2 kGy sem grandes alteragóes ñas 

características sensoriais e nutricionais. EL-SAMAHY et al. (2000), conseguiu 

redugóes de 3 ciclos logarítmicos em bacterias do grupo mesófilos utilizando 

dose de 1,5 kGy em mangas in natura estocadas a 12QC. 
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Na literatura é possível encontrar diversos valores de Dio para os 

microrganismos, dependendo do meio em que se encontram. SONG et al 

(2006) encontraram valores de 0,44±0,004kGy e 0,30±0,005kGy para 

Salmonella typhimurium e Escherichia coli em suco de cenoura, 

respectivamente. 

NIEMIRA et al (2002), irradiando diversos vegetáis congelados 

contaminados com Listeña monocytogenes, encontraram valores de Dio entre 

0,50 e 0,92 kGy. 

GUEDES (2005), encontrou valores de D10 para Salmonella enteritidis 

entre 0,78 e 0,87 kGy e 0,71 e 0,92 kGy para Escherichia coli ATCC 25922, 

irradiando polpa de agaí a temperatura de -18CQ, resultados esses similares 

aos encontrados neste trabalho (TAB. 11. A autora relaciona os números 

encontrados á presenga de antocianinas e ao estado físico da polpa. 

Poucos trabalhos relatam o efeito da irradiagáo sobre os esporos, 

células vegetativas ou ainda métodos de conservagáo de produtos á base de 

frutas contaminados com A. acidoterrestris. Segundo NAKAUMA et al (2004), a 

dose necessária para reduzir 5 ciclos logarítmicos de esporos de A. 

acidoterrestris ficou entre 5 e 5,5 kGy em suco de laranja refrigerado. No 

presente trabalho pesquisou-se o efeito da radiagáo em bacterias vegetativas e 

nao sobre os esporos bacterianos. 

PIRES (2006), conseguiu redugáo de 3 logs de esporos de A. 

acidoterrestris em suco de laranja com urna dose de 8 kGy, sendo a populagáo 

inicial de aproximadamente 109 UFC/ml, demonstrando a formidável 

radioresisténcia dos esporos desse microrganismo. 

As bacterias podem se multiplicar depois do processamento por 

irradiagáo, e podem atingir o mesmo número de microrganismos da populagáo 

inicial se forem estocados a altas temperaturas ou sem observancia das boas 

práticas de fabricagáo de alimentos (IAEA, 2006). Além disso, microrganismos 
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patogénicos pareceriam desenvolver melhor em alimentos irradiados por falta 

da competigáo entre especies (FARKAS, 2006; KAMAT etal, 2000). 

A capacidade de adaptagáo das bacterias ao meio em que se encontram 

e a influencia da presenga de substancias radioprotetoras podem ser fatores 

capazes de explicar os resultados nao usuais da radiorresisténcia dos 

microrganismos testados neste trabalho. 

Em tecnología de alimentos é considerado que tratamentos combinados 

sao a melhor alternativa para o processamento de produtos perecíveis tais 

como a polpa de manga e de frutas como um todo. 

5.3 Analise sensorial da polpa de manga irradiada 

Com base ñas respostas fornecidas na ficha de avaliagáo, todas as 

julgadoras selecionadas neste estudo sao consumidoras de manga, e apreciam 

muito produtos a base de manga. 

Ñas TAB. 16 e 17 estáo os resultados do levantamento das características 

individuáis referentes á faixa etária e ao grau de escolaridade da equipe de 

avaliadoras. 

Tabela 16. Distribuigáo % de consumidores segundo a faixa etária 

Faixa etária 

20 a 30 

31 a 40 

41 a 50 

% 

81 

12 

7 

Das 32 consumidoras de manga, a maior parte está na faixa entre 20 a 

30 anos; 
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Tabela 17. Distribuigáo percentual de consumidores segundo o grau de 
escolaridade. 

Grau de escolaridade % 

Ensino fundamental 28 

Ensino medio 62 

Graduado 6 

Pós-graduado 4 

Das 32 consumidoras de manga, a maior parte possui ensino medio 

completo. 

Sobre o conhecimento da tecnología de irradiagáo de alimentos, 16% 

tinham conhecimento do processo, justificado pela divulgagáo do tema em 

reportagens nos cañáis de comunicagáo. 

ORNELLAS et al (2006), entrevistando 218 consumidores da cidade de 

Belo Horizonte/MG, observou que 40,6% dos entrevistados tinham 

conhecimento que a irradiagáo é um método de conservagáo de alimentos, 

associando esse número ao nivel de instrugáo e renda elevados (ácima de 

cinco salarios mínimos. 

RESURRECCIÓN et al (1995), estabelece que a falta de urna difusáo 

maior sobre a tecnología de irradiagáo é um agravante que ainda permite que a 

populagáo permanega com a idéia de que alimento irradiado é radioativo. 

Neste trabalho, 62% dos entrevistados responderam nao saber se a 

irradiagáo de alimentos pode trazer danos á saúde do consumidor e/ou meio 

ambiente. 

As polpas de manga irradiadas com 5 kGy e nao irradiadas foram 

submetidas ao teste triangular por essa equipe de avaliadoras. Das 32 

julgadoras que participaram do teste, foram computadas 29 respostas 

afirmativas ao considerar que as amostras sao diferentes. Através de consulta 
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á tabela do qui-quadrado (Anexo III) para o teste triangular, pode ser verificado 

que sao necessárias 18 respostas afirmativas a 0,1% de significancia. Assim, 

as polpas de manga irradiadas e controle foram consideradas diferentes entre 

si do ponto de vista sensorial. 

No Tabela 18, estáo os resultados do teste de aceitagáo dos 

consumidores e da intengáo de compra do mousse preparado com polpa de 

manga irradiada a 5 kGy. 

Tabela 18. Medias das respostas em escala hedónica aos atributos 

sabor, aroma e aparéncia geral dos julgadores e intengáo de compra do 

mousse de manga. 

Parámetros Valores 

Sabor 5,8 ±1,16 
Aroma 6,4 + 0,55 

Aparéncia geral 6,5 + 0,51 

Intengáo de compra 4,8 + 0,31 

Abaixo, seguem os valores da escala hedónica utilizada: 

(7) gostei muitíssimo 
(6) gostei muito 
(5) gostei 
(4) nem gostei / nem desgostei 
(3) desgostei 
(2) desgostei muito 
(1) desgostei muitíssimo 

Observa-se que para todos os atributos avahados, os valores medios de 

aceitagáo situaram-se entre 5,8 a 6,5, representando na escala hedónica a 

faixa de "gostei" e "gostei muito". 

A utilizagáo da polpa de manga em um produto elaborado como 

"mousse", por exemplo, em que há interagáo com outros alimentos, 
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notadamente ricos em carboidratos, certamente minimizou os efeitos do 

tratamento por irradiagáo, ainda que em urna dose que pode ser considerada 

alta para este tipo de produto (5 kGy). 

As FIG. 10, 11, e 12 representam as distribuigóes das freqüéncias do 

teste de aceitagáo de consumidor, segundo a escala hedónica de sete pontos, 

quanto aos atributos de sabor, aroma e aparéncia geral do mousse de manga. 

Figura 10. Freqüéncia dos valores de aceitagáo de sabor do mousse 
de manga. 
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Figura 11. Freqüéncia dos valores de aceitagáo de aroma do mousse 
de manga. 

c 
D 7 1 6 D 5 

3% 

\ 

47% l L-̂  50% 

' 1 

Figura 12. Freqüéncia dos valores de aceitagáo de aparéncia geral do 
mousse de manga. 

GUEDES (2005), avahando polpa de agaí, comprovou que a dose de 1 

kGy nao alterou as características sensoriais do produto, com um período de 

armazenamento de oito dias após a irradiagáo. A presenga de antioxidantes 

naturais pode ser um fator relevante para a radioprotegáo da grande 
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quantidade de lipídeos presentes na polpa de agaí e que podem alterar 

sensorialmente o produto. 

EL-SAMAHY et al. (2000), observou que mangas frescas irradiadas com 

1,5 kGy, apresentaram alteragáo sensorial após 30 dias de armazenamento. 

Os efeitos indiretos da radiagáo gama correspondem á maior parte dos 

efeitos causados pelo processamento por irradiagáo em frutas e vegetáis, já 

que a proporgáo de agua disponível nesses alimentos chega até 95% em 

alguns casos. Sendo assim, as especies oxidativas produzidas pela radiólise 

da agua estáo na origem do processo de alteragáo sensorial nos alimentos 

GUEDES (2005). 

KAMAT etal. (2000), observaram que sorvete de baunilha irradiado com 

2 kGy apresentou mudanga no "flavor" do produto, porém o mesmo nao 

ocorreu ao irradiar sorvete de morango ou chocolate a 3 kGy. Os autores 

justificam que é possível que o forte sabor de sorvete de morango ou chocolate 

tenha mascarado as alteragóes sensoriais radioinduzidas. 

VALDIVIA et al. (2002), ao avaliarem polpa de abacate congelada e 

irradiada (0,5, 1,0, 1,5, e 2,5 kGy) comprovaram que o tipo de lipidio 

encontrado no produto influenciou positivamente na aceitagáo, mesmo quando 

aplicada a dose máxima de 2,5 kGy, pela baixa formagáo de malondialdeido 

que nao foi suficiente para causar "off-flavor". 

A presenga de grande quantidade de carboidratos na polpa de manga 

talvez seja o principal fator de diferenciagáo nos testes realizados, devido ás 

diferentes sensibilidades que agúcares complexos e simples possuem perante 

o processo de irradiagáo (FARKAS, 2006). 

A aceitagáo de um produto elaborado com polpa de manga irradiada, 

pode ter sido favorecida por alguns fatores como: grande quantidade de 

antioxidantes, grande quantidade de agúcares e a interagáo entre esses 

alimentos, podem ter influenciado positivamente no julgamento dos provadores. 
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CONCLUSÓES 

<$> Parte da polpa de manga comercializada em mercados locáis da cidade de 

Sao Paulo encontra-se em condigóes insatisfatórias para o consumo, baseado 

na RDC nQ. 12 da ANVISA e em dados da literatura. 

<$> A dose necessária para reduzir a níveis nao detectáveis as bacterias 

Escherichia coli ATCC 8739, Salmonella poona e Alicyclobacillus acidoterrestris 

em polpa de manga foi de 5 kGy com valores Dio entre 1,01 e 1,09 kGy para 

Escherichia coli ATCC 8739, 0,60 e 0,98 kGy para Salmonella poona e 0,72 e 

0,88 kGy para Alicyclobacillus acidoterrestris respectivamente. 

<$> A polpa irradiada com 5 kGy apresentou diferengas significativas com a 

amostra nao irradiada na avaliagáo sensorial. Entretanto, a "mousse" elaborada 

com esse ingrediente teve urna boa aceitagáo em relagáo aos atributos 

sensoriais de sabor, aroma e aparéncia geral, revelando também intengáo de 

compra satisfatória. 



81 

ANEXO I 
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ANEXO III 
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