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EFEITO DA RADIAÇÃO GAMA NA RESISTÊNCIA DO Staphy/ococcus

aureus (Rosembach, 1884) E NAS PROPRIEDADES FíSICO-QuíMICAS E

SENSORIAIS DO QUEIJO MINAS FRESCAL

Autora: Maria Sylvia de Campos Carvalho do Amaral Gurgel

Orientadora: Profa. Ora. Rachei Elisabeth Domarco

RESUMO

Entre os surtos de intoxicações alimentares de origem microbiana,

destacam-se aqueles causados por S. aureus, uma bactéria patogênica ao

homem e de grande ocorrência em alimentos. Apesar do queijo Minas Frescal

ser tipicamente brasileiro, no pais não existem normas técnicas de preparo e

fiscalização adequada. No presente trabalho serão avaliadas a resistência do

S. aureus e sua capacidade de produção de toxinas à radiação gama, em

queijo Minas Frescal. Os efeitos da radiação em suas propriedades f1sico

qulmicas e sensoriais serão determinados, com o objetivo de estudar a

eficiência da radiação gama como método de conservação deste produto.

Durante a elaboração dos queijos Minas Frescal no Laboratório de

Irradiação de Alimentos (CENNUSP), foram inoculadas as culturas de S.

aureus (ATCC 13565, ATCC 14458, ATCC 19095) com contagem aproximada

de 106 UFC/ml. Após irradiação com doses de O (controle); 1; 2; 3 e 4 kGy, os

queijos armazenados sob refrigeração (± 5°C) foram analisados nos perlodos

de 1, 7 e 14 dias.
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o queijo Minas Frescal foi avaliado através da determinação dos

parâmetros de acidez titulável, pH, umidade e indice de extensão proteó/ise

conforme metodologia da Association of Official Analytical Chemists

(AO.AC.),1995, e da análise sensorial pelo método de Análise Descritiva

Quantitativa (AO.Q.). As análises microbiológicas determinaram a

sobrevivência do S. aureus em meio seletivo Baird-Parker e sua capacidade de

produção de enterotoxina pelo método de Aglutinação Reversa Passiva com

Latex.

Os resultados analisados através de blocos casualizados em

esquema fatorial 5 x 3, revelaram que o queijo Minas Frescal não apresentou

diferenças significativas entre as doses de radiação em relação às propriedades

físico-químicas e sensoriais. Dose de 3 kGy foi suficiente para destruir

totalmente o S. aureus e a produção de enterotoxina é inibida a partir da dose

de 2 kGy.

Através dos resultados, podemos concluir que doses entre 2 e 3

kGy são indicadas para a destruição do S. aureus, não interferindo nas

propriedades físico-químicas e sensoriais do produto. Desta forma, a radiação

gama pode ser considerada eficiente como método de conservação de queijos

Minas Frescal.



EFFECT OF GAMMA RAOIATION ON THE RESISTANCE OF

Staphylococcus aureus (Rosembach, 1884) ANO IN THE PHYSICAL

CHEMICAL ANO SENSORY PROPERTIES OF "MINAS FRESCAL" CHEESE

Author: Maria Sylvia de Campos Carvalho do Amaral Gurgel

Adviser: Rachei Elisabeth Domarco

SUMMARY

Among food poisoning of microbial origin, S. aureus stands as one

of the most important, being a pathogenic bacteria for as human kind and of

important occurrence in food products. Although "Minas Frescal" cheese is

typically Brazilian, there aren't in this country technical roules for its preparation

and appropriate fiscalization. In the present work the effect of gamma radiation

on the resistance of S. aureus and its ability to produce toxins in "Minas

Frescal" cheese were evaluated. The effects of the radiation in "Minas Frescal"

cheese physical-chemical and sensory properties will be determined, with the

objective of studying the efficiency of the gamma radiation as method of

conservation of this product.

During the fabrication of "Minas Frescal" cheese in the Laboratory of

Irradiation of Foods (CENNUSP), S. aureus strains (ATCC 13565, ATCC

14458, ATCC 19095) with approximate count of 106 UFC/ml were inoculated.

After irradiation with doses of O (control); 1; 2; 3 and 4 kGy, the cheeses were

stored under refrigeration (± 5°C) and analyzed at 1, 7 and 14 days.
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Afier irradiation with doses of O(control); 1; 2; 3 and 4 kGy, the cheeses were

stored under refrigeration (± 5°C) and analyzed at 1,7 and 14 days.

"Minas Frescal" cheese was evaluated through the determination

of parameters of acidity, pH, moisture and levei of extension proteolysis,

according to methodology of Association of Official Analytical Chemists

(AO.AC.),1995, and sensory analysis by the ADQ (Quantitative Descriptive

Analysis) method. The microbiological analysis determined the survival of S.

aureus in the Baird-Parker a selective medium and its ability of producing

enterotoxins by the Passive Reverse Agglutination with Latex method.

lhe results analyzed through randomized blocks in a fatorial

design (5x3), revealed that "Minas Frescal" cheese did not present significant

differences among the radiation doses in relation to its physical-chemical and

sensory properties. Dose of 3 kGy was sufficient to completily destroy S. aureus

and its enterotoxin production was inhibited with doses above 2 kGy.

From the results obtained in this work, we can conclude that

doses between 2 and 3 kGy they are suitable for the destruction of S. aureus

and that these levei of radiation do not interfere in the physical-chemical and

sensory properties of the product. Hence gamma radiation can be considered

efficient as a method of conservation of "Minas Frescal" cheese.



1. INTRODUÇÃO

Entre as doenças alimentares de origem microbiana, pode-se

destacar uma alta porcentagem causada por Staphylococcus aureus. Uma vez

estabelecida sua etiologia, rapidamente este microrganismo se tornou

conhecido como a maior causa de intoxicação alimentar em vários países

superando as doenças de origem alimentar causadas por Salmonella sp,

Clostridium perfrigens e Vfbrio parahaemolyticus (Delazari et aI. , 1978)

Alkanahl & Gasim (1993), ao estudarem os microrganismos mais

frequentes em doenças de origem alimentar, observaram que o S. aureus

aparece como agente de maior incidência quando comparado à Salmonella sp.

A enterotoxina estafilocócica é termoestável, de diffcil diagnóstico,

permanecendo no queijo mesmo após a eliminação do microrganismo através

da pasteurização ou outro tratamento térmico do leite (Santos, 1981).

O queijo Minas Frescal é o mais difundido no pais. Nas fazendas a

sua fabricação é artezanal, a partir de leite "in natura", muitas vezes

contaminados pela ocorrência de mamites (Delazari et ai, 1978) e outras

enfermidades endêmicas associadas à prática de ordenha manual, combinadas

às condições de saúde e higiene dos ordenhadores, saúde dos animais,

higiene dos estábulos e utensílios utilizados, falta de refrigeração e transporte

inadequado. Estas condições são as principais fontes de contaminação e

desenvolvimento de S. aureus no leite e contribuem para a ocorrência de

alterações físico-químicas e sensoriais indesejáveis no produto (Oliveira &

Caruso, 1996).



A comercialização indiscriminada e sem fiscalização do queijo Minas

Frescal elaborado artezanalmente com leite sem pasteurização, representa um

risco à Saúde Pública por contribuir para o aumento de ocorrências de

intoxicações estafilocócicas.

A refrigeração inadequada e o espaço de tempo superior a 12 horas

entre a preparação e a ingestão dos alimentos, foram os fatores responsáveis

por 67% dos surtos de intoxicações alimentares nos Estados Unidos, entre

1961 e 1982 (Sabioni et aI., 1988).

Por se tratar de uma bactéria patogênica ao homem e de grande

ocorrência nos alimentos, tornam-se relevantes pesquisas que tenham por

objetivo a destruição elou a eliminação da mesma. A utilização da radiação

gama para garantir melhor qualidade microbiológica de queijo Minas Frescal

baseia-se em critérios seguros para interromper a multiplicação de S. aureus

presente, impedindo desta forma seu desenvolvimento e a produção da

enterotoxina responsável pelas intoxicações reconhecidas pelos sintomas:

náusea, dor de cabeça, vômito e diarréias.

O estudo do efeito da radiação gama nas propriedades físico

químicas e sensoriais do queijo Minas Frescal são importantes para avaliar

sua viabilidade como método de conservação, em função de parâmetros de

aceitabilidade e durabilidade do produto.

O presente trabalho visa analisar a resistência do S. aureus à

radiação gama em queijo Minas Frescal , e avaliar os efeitos desse tratamento

nas propriedades físico-químicas e sensoriais do produto, determinando a

eficiência desse método de conservaçao para este tipo de queijo.



2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Importância do Staphy/ococcus aureus em produtos lácteos

o primeiro registro do estafilococos foi em 1880 na Escócia, por

Alexander Ogston, quando demonstrou que os cocos que formavam cachos

causavam inúmeras doenças piogênicas ao homem. Tal microrganismo foi

denominado de "Staphylococcus" , nome derivado do grego, onde "staphyle"

significa cacho de uvas e "coccus" grão de semente (Baird-Parker, 1990).

Kloss & Schlefier (1986), citam que Rosembach (1884) foi o

primeiro a identificar e classificar o gênero Sfaphy/ococcus que pertence à

família Micrococcaceae, e é representado por 19 espécies, destacando-se

S.aureus, S. saprophyticus e S. epidermidis.

Os estafilococos causam um grande número de doenças

supurativas no homem. O crescimento de S. aureus em alimentos representa

um risco para a saúde pública, uma vez que muitas linhagens produzem

enterotoxinas que quando ingeridas causam intoxicações alimentares (Davis et

aI., 1973).

Por se tratar de uma bactéria anaeróbica facultativa, é grande o

espectro de alimentos em que o S. aureus pode se desenvolver, pois em

condições favoráveis pode se multiplicar tanto na superfície como no interior do

alimento (Baird-Parker, 1990).

Smith et aI. (1983), verificaram que a produção da enterotoxina é

maior sob condições aeróbicas, apesar de se observar crescimento e produção

de enterotoxina estafilocácica em condições anaeróbicas em alimentos.



Por razões de ordem sanitária, com a finalidade de eliminar a flora

patogênica há uma especificação de que o queijo Minas Frescal deve ser

elaborado com leite pasteurizado (Brasil, 1997).

Atualmente existe uma grande variedade de alimentos envolvidos

em surtos de intoxicação alimentar estafilocócica, especialmente o leite e

derivados. No Brasil e no exterior, diversos estudos mostram uma

contaminação constante por S. aureus, tanto no leite "in natura" destinado à

pasteurização e produção de diversos produtos lácteos, como em produtos

acabados (Santos, 1981).

O leite "in natura" tem sido considerado o maior verculo de

transmissão de patógenos. O S. aureus é considerado causa comum de

mastite, tornando-se desta forma importante contaminante do leite, sendo

capaz de se multiplicar e produzir enterotoxinas no alimento, causando

doenças (Bryan, 1983). A elevada prevalência de S. aureus como agente

etiológico da mastite, tem levado inúmeros pesquisadores a realizarem estudos

sobre sua ocorrência em amostras de leite originário de vacas com quadro de

mastite clínica ou sub-clínica (Zottola &Smith, 1991).

Furlanetto et aI. (1987) observaram a presença de S. aureus em

44,6% das amostras de leite tipo B "in natura", proveniente de vacas com

mastite sub-clínica. Estudos realizados por Nader Filho et aI. (1988)

caracterizando o leite tipo B em diferentes pontos do fluxograma de

beneficiamento, observaram a incidência de S. aureus fora dos padrões legais

em 20% das amostras.

A presença de S. aureus em amostras de leite "in natura" e

pasteurizado utilizadas para a produção de queijo tipo "Minas", foi verificada

por Santos et aI. (1985), com ocorrência em 46,9% das amostras de leite "in

natura" e 6,3% em leite pasteurizado.

A literatura também tem notificado a ocorrência de S. aureus e suas

enterotoxinas em queijos produzidos comercialmente. Os principais fatores que



contribuem para a contaminação deste produto lácteo, observados por Zottola

& Smith (1991), são: uso de leite "in natura" na produção de queijos, falhas na

pasteurização, contaminação cruzada e contaminação durante o pós

processamento.

O processo patológico provocado pelo S. aureus é tipicamente o de

uma intoxicação, ocorrendo uma intensa proliferação da bactéria no alimento,

atingindo populações na ordem de 105 a 106 UFC/g (Roitman et aI., 1988), ou

superiores (ICMSF, 1996). Nessas condições, quantidades suficientes de

enterotoxinas serão produzidas e liberadas no alimento, causando a

intoxicação quando ingerido, independente da simultânea ingestão de células

viáveis (ICMSF, 1986).

De modo geral, os tratamentos térmicos como a pasteurização

(72°C/15 seg.) e UHT (Ultra-High-Temperature, 143,3°C/9 seg.) não são

suficientes para inativar as enterotoxinas, sendo a do tipo B a mais resistente

(Frazier & Whestoff, 1978).

A quantidade de enterotoxina capaz de afetar o indivíduo, é variável

de acordo com o tipo de toxina, peso da pessoa, sensibilidade, etc, porém

Roitman et aI. (1988) afirmam que encontra-se na faixa de 0,015-0,357 J,lg de

enterotoxina por kg corpóreo.

Segundo Doyle (1989), o envenenamento estafilocócico ocorre

dentro das seguintes condições: a enterotoxina deve estar presente no

alimento; o alimento deve apresentar boas condições para o crescimento do

contaminante e produção da enterotoxina; a temperatura deve ser adequada

com tempo suficiente para a produção da toxina; e finalmente, o alimento deve

ser consumido.

No Brasil, pesquisas realizadas em alimentos revelaram que cepas

enterotoxigênicas de S. aureus foram isoladas com frequência, predominando

as do tipo A, seguida pelos tipos C, B, D e E (Furlanetto, 1982).



2.2. Importância econômica do queijo Minas Frescal no Brasil

o Brasil é o maior produtor de leite e queijo do Mercosul. De um total

de 18,7 bilhões de litros de leite produzidos no país, somente 11,38 bilhões

passam pela Inspeção Federal (Furtado & Lourenço Neto, 1994).

Em relação à produção de queijos, Furtado (1991) afirma que o

queijo Minas ocupa o 3° lugar na produção de queijos no país (incluindo as

variedades Frescal e Padronizado) sendo que em 1987 a produção de Minas

Frescal foi de 26.609 toneladas, enquanto que a do Minas Padronizado foi de

apenas 1.010 toneladas.

Os queijos tipo Frescal, são produtos de grande popularidade,

aceitação, consumo e produção em quase todo país, sendo o Minas Frescal o

mais conhecido deles. Sua importância no mercado nacional é ressaltada pelo

grande interesse da indústria de laticínios, por se tratar de um produto de

grande aceitação que pode ser encontrado em praticamente todo país (Isepon

& Oliveira, 1995). Segundo Furtado & Lourenço Neto (1994), o grande

interesse na fabricação do queijo Minas Frescal se resume em três tópicos:

alto teor de umidade, rendimento e aceitabilidade no mercado.

O queijo Minas Frescal é um alimento amplamente consumido pela

população brasileira, sendo sua comercialização em vários níveis, isto é, desde

pequenos estabelecimentos comerciais e feiras livres, até grandes supermerca

dos. Sua fabricação é relativamente simples e de baixo custo, facilitando a pro

dução artezanal e indiscriminada do produto (Furtado & Lourenço Neto, 1994).

É comercializado em embalagens plásticas comuns, amarradas ou

fechadas com fecho metálico sem emprego de vácuo.Geralmente no interior da
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embalagem forma-se um depósito de soro exudado do produto em

consequência do seu alto teor de umidade, contribuindo desta forma para a

depreciação do produto, além de favorecer o desenvolvimento de

microrganismos contaminantes responsáveis pelo desenvolvimento de sabores

e odores desagradáveis (Valle & Boghossian, 1996).

2.3. Análise sensorial em alimentos

As características sensoriais de alimentos têm sido muito

valorizadas nas últimas décadas, pois determinam a aceitabilidade do produto

no mercado consumidor, e portanto sua viabilidade econômica.

Chaves (1990), afirma que são três os tipos de métodos disponíveis

para o levantamento dos problemas de qualidade em alimentos: análises

químicas, microbiológicas e sensoriais. Além das caracteristicas de qualidade

relacionadas à segurança da saúde do consumidor, a qualidade sensorial

apropriada dos produtos deve ser uma meta da indústria, pois contribui para

assegurar a liderança do produto no mercado consumidor.

Segundo GilleUe (1984), a análise descritiva é um eficiente método

de avaliação sensorial de um produto, utilizado para descrever e quantificar

atributos sensoriais de aparência, aroma, sabor e textura. Concordando com o

autor acima, Harper (1984) cita que os principais atributos que devem ser

considerados na análise sensorial de um produto são: aroma e sabor,

aparência e textura.

As análises descritivas multiescalares como perfil e análises

descritivas quantitativas, são provas sensoriais de grande interesse, pois

permitem analisar e quantificar os diferentes atributos que configuram a

qualidade sensorial de um alimento. Sua utilidade e aplicabilidade para

solucionar diversos problemas associados ao controle de qualidade, desenvol-
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vimento de novos produtos ou análise das preferências do consumidor, faz com

que seu uso seja cada vez mais frequente (Damásio & Coste", 1991).

Normalmente de 6 a 12 provadores são necessários para avaliação

do produto através de métodos descritivos, após serem selecionados pelas

suas acuidades sensoriais e treinados adequadamente (Chaves,1990). Lyon et

aI. (1992) sugerem que o número de provadores depende do número de fatores

variáveis do produto, entretanto não deve ser inferior a 6.

A descrição de um produto em escalas obtidas através do

vocabulário espontâneo (perfil livre) de um grupo de provadores é relevante

para se qualificar e quantificar os atributos de um produto. O método de análise

de perfil dos alimentos apresenta duas vantagens: permite o desenvolvimento

de vocabulário próprio dos provadores que melhor descreve o produto e ainda

avalia a intensidade de cada atributo (Harper, 1984).

A técnica de perfil livre foi descrita por WiJlians & Langron (1984) e

trata de uma técnica nova, utilizada como solução para o problema de

confusão semântica. Essa técnica permite aos provadores desenvolverem seu

próprio vocabulário sobre sua percepção sensorial e usar escala apropriada

(fraco-forte), porém necessita de provadores objetivos, capazes de usar

escalas de intensidade e de desenvolver lista de atributos com vocabulário

consistente.

O perfil livre de escolha é um método avançado de introspecção

para percepção de atributos pelos provadores, e é relativamente barato e de

fácil aplicação (Jack & Piggott, 1991). O desenvolvimento da análise de perfil

em alimentos tem superado muitas dificuldades encontradas na análise

descritiva convencional, pois os provadores não diferem no seu modo de

percepção das características sensoriais, mas no seu modo de descrevê-Ias

(Langron, 1983).

Para a definição dos termos descritivos das características de um

produto, Damásio & Coste" (1991) sugerem os seguintes métodos: discussao



aberta com o moderador, onde os provadores sugerem os termos mais

adequados para descrição dos atributos; descrição entrecruzada em que se

definem os termos através de comparações com amostras de referência;

associação controlada onde o provador confecciona uma lista de termos

associando as caracteristicas ou atributos do produto e uma lista prévia com

termos descritivos, selecionando apenas os mais expressivos.

Mori (1992) cita que os métodos mais frequentemente utilizados para

selecionar e treinar degustadores são: testes de sensibilidade para determinar

o reconhecimento dos gostos básicos (doce, ácido, salgado e amargo); testes

de diferença para determinar habilidade em detectar variações específicas do

produto-teste e fornecer resultados reprodutlveis; testes descritivos para

determinar habilidade de medir diferentes atributos além de fornecer resultados

reprodutíveis.

Para a formação da equipe de provadores, o requerimento básico é

o treinamento, para que seja possível obter uma equipe com habilidade para

descrever e perceber as características do produto, assim como, discutir e

definir os termos que melhor o descrevem (Lyon et aI. , 1992).

Harper (1984) afirma que, como o instrumento de medida é o ser

humano, o treinamento é indispensável para que haja uma linguagem

concensual de termos. Os termos definidos pela equipe de provadores devem

ser agrupados com a supervisão de um coordenador. Podem-se utilizar

escalas de Oa 5 ou Oa 10 pontos, onde as provadores situam sua avaliação

Testes descritivos necessitam de provadores treinados que sejam

capazes de detectar, descrever e quantificar características sensoriais do

alimento através de termos definidos pela própria equipe no treinamento (I yem

et aI. 1992). Para se caracterizar um produto, não existe o número mlflhno ..

máximo de termos que serão utilizados na avaliação, porém, é importantn "u.
todos os termos propostos pela equipe durante o treinamento lu'I"'"
considerados (Harper, 1984).



3. RESISTÊNCIA DO Staphy/ococcus aureus (ATCC 13565; ATCC 14458;

ATCC 19095) À RADIAÇÃO GAMA EM QUEIJO MINAS FRESCAL

RESUMO

Considerando-se que leite quando contaminado por

Staphy/ococcus aureus, oferece um excelente meio de cultura para o seu

desenvolvimento e a grande ocorrência de surtos de intoxicação estafilocócica

envolvendo queijo Minas Frescal , o objetivo do presente trabalho será

determinar os efeitos da radiação gama sobre a resistência do Sfaphy/ococcus

aureus em queijo Minas Frescal irradiado.

Os queijos elaborados no Laboratório de Irradiação de Alimentos

do CENNUSP, foram inoculados isoladamente durante sua fabricação com as

culturas de S. aureus (ATCC 13565, ATCC 14458, ATCC 19095) com

contagem aproximada de 106 UFC/ml. Os queijos inoculados foram irradiados

com doses de O(controle) ; 1; 2; 3 e 4 kGy I mantidos sob refrigeração (± 5°C) e

analisados aos 1, 7 e 14 dias de armazenamento.

A avaliação microbiológica foi feita através da análise de

sobrevivência e capacidade de produção da enterotoxina estafilocócica. A

sobrevivência do S. aureus foi avaliada por plaqueamento em meio seletivo

Baird Parker e testes confirmativos de coagulase, catalase e fermentação

aeróbica do manitol. A produção de enterotoxinas foi detectada pelo método de

Aglutinação Reversa Passiva com Latex.
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Pelos resultados analisados através de blocos casualizados em

esquema fatorial (5 x 3), pode-se concluir que a irradiação de queijo Minas

Frescal é um método viável, sendo a dose de 3 kGy suficiente para injuriar o

S. aureus e a dose de 2 kGy suficiente para inibir a produção de toxina pelas

células sobreviventes.

RESISTANCE OF THE Staphy/ococcus aureus (ATCC 13565; ATCC 14458;

ATCC 19095) TO GAMMA RADIATION APPLlED TO "MINAS FRESCAL"

CHEESE

SUMMARY

Milk contamination by Sfaphy/ococcus aureus, offers an excellent

culture medium. Studies related to the irradiation of contaminated cheeses are

important due to its great occurrence in food poisoning.

The present work aims to determine the effect of irradiation of "minas

Frescal" cheese with gamma rays on the resistance of the Sfaphy/ococcus

aureus (ATCC 13565, ATCC 14458, ATCC 19095) present in the product.

The cheeses elaborated in the Laboratory of Food Irradiation

(CENAlUSP), were inoculated during production with three strains of S. aureus

(AlCC 13565, AlCC14458, AlCC 19095) separately, with approximate count

of 106 UFC/ml. The contamineted cheese was irradiated with doses of O

(control); 1; 2; 3 and 4 kGy, maintained under refrigeration (± 5°C) and

analyzed afier 1, 7 and 14 days of storage.

Microbiological evaluation was done through survival analysis and

ability of production of the enterotoxin. Survival of S. aureus was evaluated in a

selective 8aird Parker medium and by confirmative tests of coagulase, cata!lltltl

and aerobic fermentation of the manitol. The enterotoxins productíon Wt11i

detected by the Passive Reverse Agglutination with Latex method.
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Results were analyzed through randomized blocks in a fatorial

design (5 x 3), indicated that the dose of 3 kGy was sufficient to detroy

S. aureus, while 2 kGy inhibits the toxin production by the surviving cel/s.

3.1. INTRODUÇÃO

Embora o queijo Minas Frescal seja um produto de grande

popularidade, aceitação, consumo e produção em quase todo o país, suas

caracterlsticas sob o ponto de vista microbiológico, não são definidas, porque

de acordo com a região de sua fabricação tem-se um produto com qualidades

regionais próprias, que podem ou não ser semelhantes (Gomes & Bonassi,

1996).

A presença em grande quantidade de S. aureus geralmente é

indício de higiene inadequada e falta de controle na temperatura utilizada

durante e após o processamento, tornando-se o microrganismo um indicador

de qualidade (Montes, 1977).

As medidas preventivas consistem em evitar a contaminação dos

alimentos por estafilococos, impedir seu crescimento e destruir as células

presentes no alimento (Frazier & Westhoff,1978). Segundo Furlanetto (1982),

a contaminação pode ser evitada ou reduzida através de procedimentos

higiênicos na obtenção do alimento, inclusive, mantendo afastados os

manipuladores de alimentos que apresentam infecções estafilocócicas

(resfriados, furúnculos, etc.).

Os alimentos preferencialmente envolvidos com a contaminaçlo

estafilocócica são os cremes, produtos cárneos e de laticínios, seus produto. d

subprodutos, pois constituem excelentes meios de cultura para esta bac''-,l•.

estando os queijos frequentemente envolvidos (Kloss, 1990).

No Brasil existem diversos trabalhos publicados que dernonah Af1l ..

qualidade insatisfatória de alimentos, principalmente com relação ao p.lt('U.,m



t

Jl

s. aureus , entretanto são poucos os surtos relatados na literatura (Karino,

1985).

o Comitê Misto de Peritos da FAO/OMS, reunido em Genebra em

1980, após a análise de inúmeros trabalhos sobre irradiação de alimentos,

concluiu que a utilização de uma dose máxima de 10 kGy assegura a

inocuidade dos alimentos sob os pontos de vista toxicológicos, microbiológicos

e nutricionais. Em 1983, afirmou que as enfermidades de origem alimentar,

embora não devidamente documentadas, estão entre as maiores ameaças à

saúde do homem (OMS, 1984).

Loaharanu (1994) relatou que no Simpósio Internacional organizado

pela FAO, IAEA E OMS concluiu-se que o uso de radiação para o controle das

doenças transmitidas por microrganismos patógenos em alimentos é eficiente,

trazendo muitos benefícios para a Saúde Pública.

Patterson (1988) demonstrou que o S. aureus não apresenta

alteração quanto a sua sensibilidade à radiação por raios gama sob diferentes

atmosferas (02, CO2, vácuo e N2).

Existem muitas controvérsias sobre o valor 010 do S. aureus, pois,

Josephson & Peterson (1983), recomendam o valor D10 entre 0,8 e 1,9 kGy

em produtos marinhos, enquanto Harewood et aI. (1994) consideram que o

valor DlO para este microrganismo é 0,42 kGy. Hau et aI. (1992) sugeriram que

o valor 010 para o S. aureus seja 0,29 kGy em camarões congelados.

Grant & Patterson (1992) concluiram que o Bacillus cereus é o

microrganismo mais sensivel à radiação gama, apresentando o valor DlO entre

0,126 e 0,288 kGy, enquanto que para o S. aureus o valor DlO está entre 0,252

e 0,427 kGy.

Discordando dos autores acima, Nouchpramool et aI. (1985)

consideraram adequada a utilização de doses de 3 kGy na eliminaçao de

S. aureus em camarão. Teufel (1981) verificou que a resistência do S. aUfOlIS
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não diminuiu quando tratado previamente com diversos tipos de antibióticos e

depois irradiado com doses de até 0,9 kGy.

Peixes defumados necessitaram de uma dose de 2,5 kGy para a

eliminação de Salmonella sp, Shigella sp, S. aureus e coliformes fecais, e

doses até 5 kGy não alteraram as características organolépticas do alimento

(RESEARCH Coordination... 1978).

Urbain (1986) concluiu que doses de radicidação (5 - 8 kGy) são

mais eficientes para a inativação de bactérias patogênicas não formadoras de

esporos (Shigella, Neisseria, Mycobacterium, E. colí, Proteus, Streptococcus e

S. aureus) , observando sua redução em 14 vezes.

Derr (1993) relata que a irradiação de alimentos é considerada

eficiente para a eliminação de patógenos em alimentos de origem animal, e

que o FDA recomenda para estes alimentos, congelados e/ou frescos, doses

entre 1,5 e 3,0 kGy para o controle destas bactérias.

Estudos realizados por Thayer et aI. (1997) sobre a resistência da

Salmonella sp e strains de S. aureus, à radiação gama em carne de bisão,

avestruz e jacaré, concluiram que doses entre 1,5 e 3,0 kGy à temperatura de

5°C é adequada para eliminar e/ou reduzir significativamente a presença

desses patógenos.

Lagunas-Solar (1995) relata que doses entre 2,0 e 7,0 kGy reduzem

significativamente a flora bacteriana de alimentos, inclusive os microrganismos

patógenos, fungos e leveduras, conseguindo dessa forma prolongar a vida de

prateleira do produto.

Thayer & Boyd (1992) concluiram que com doses de 3,0 e 1,5 kGy é

possível reduzir em 6,3 e 3,2 ciclos logarftmicos em UFC/g de alimento

respectivamente.

Monk et aI. (1995) afirmam que a radiação gama causa alterações

no DNA dos microrganismos, e que sua resistência é atribuída à sua habilidade

de reparação dessas alterações.
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Langley (1990) sugere que doses entre 2,35 e 2,75 kGy são

apropriadas para descontaminação de queijos tipo Camembert elaborado com

leite "in natura".

A resistência da enterotoxina estafiloc6cica é influenciada pelo

meio em que se encontra. Em gelatina tamponada (pH 6,5), a toxina "A" é

completamente inativada com doses de 8,0 kGy (Modi et aI., 1990), enquanto

que Rose et aI. (1988), relatam que a enterotoxina estafiloc6cica MA" em

carnes apresentou resistência de 27-37% quando irradiadas com dose de 8,0

kGy e 16-26% na dose de 23,7 kGy, concluindo que a enterotoxina

estafiloc6cica é mais resistente que a toxina botuHnica.

Read & Bradshaw (1967) afirmam que para a inativação de 98% da

enterotoxina estafilocócica tipo B em leite, é necessária a dose de 200 kGy e

de 50 kGy para solução tamponada.

Quinn et aI. (1967) relatam que as enterotoxinas estafilocócicas de

modo geral não são inativadas por irradiação com doses aceitáveis para o

consumo humano e que as colônias de S. aureus são sensfveis a doses entre

1 e 2 kGy.

Concordando com os autores acima, o ICMSF (1996) afirma que o S.

aureus é mais resistente à radiação gama em alimentos do que em soluções

tamponadas, e que esse método de conservação não destrói sua enterotoxina,

tão eficientemente quanto outros tratamentos que o alimento pode receber.

Considerando-se a necessidade de estudos que contribuam para

melhorar as condições de conservação do queijo Minas Frescal e a grande

incidência de S. aureus nesse produto, o presente trabalho pretende verificar a

sensibilidade desse patógeno e a eficiência da radiação gama como método

de conservação desse produto.
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3.2. MATERIAL E MÉTODOS

3.2.1. Delineamento Experimental

o delineamento experimental foi conduzido em blocos casualizados

com os tratamentos dispostos em esquema fatorial 5 x 3, referentes a 5 nlveis

de dose (O; 1; 2; 3 e 4 kGy), 3 perlodos de análise (1, 7 e 14 dias) e 3

repetições por tratamento, constituindo cada repetição um bloco.

3.2.2. Cultivo do Staphy/ococcus aureus

As linhagens do S. aureus liofilizadas (ATCC 13565, ATCC 14458 e

ATCC 19095) utilizadas na elaboração dos queijos, fornecidas pelo Instituto

Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCaS) da Fundação Oswaldo

Cruz, foram reidratadas em caldo BHI (Brain Heart Infusion) e incubadas a

37°C/24h Esses inóculos foram transferidos para tubos contendo meio de

cultivo agar BHI e incubados a 37°C/24h. Em seguida se preparou uma

suspensão em solução tampão salina fostatada 0,02M e pH 7,4 padronizada

para contagem estimada de 106 UFC/ml. Esses procedimentos estão de acordo

com a metodologia que acompanhou as linhagens, sugerida pelo INCQS.

3.2.3. Elaboração do queijo Minas Frescal

Para elaboração dos queijo Minas Frescal, foi adquirido em

distribuidor de Piracicaba, leite bovino integral Tipo B, pasteurizado pelo

processo HTST (72°C/15s), de uma única marca comercial e se utilizou a

técnica padrão recomendada por Furtado & Lourenço Neto (1994) (Figura 3.1).
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60 litros de leite tipo "B"
,(,

Aquecimento a 37 ± 1°C
,(,

Adiça<J de ingredientes •
,(,

Coagulaçao (± 50 min.)
,(,

Corte (1 em3
) ••

,(,
Repouso por 5 mino

,(,
Agitaçao lenta e intermitente por 5 mino

,(,

Dessoragem (1")
,(,

Salga 0,7%
,(,

Dessoragem (2")
,(,

Enformagem
,(,

3 Viragens (10,15 e 20 mln.)
,(,

24 hs sob refrigeraçao
,(,

Desenformagem
,(,

Embalagem e Identificação
,(,

Armazenagem (± 5° C)

• Ingredientes adicionados: caC? (20g1100 L), fermento DVS R-704 (1%) e coalho em pó 50 mg/L).
-1' lira horizontal (longitudinal); 2 lira vertical (longitudinal); 3' lira vertical (transversal)

Figura 3.1: Fluxograma de elaboração de queijo Minas Frescal

3.2.4. Inoculação de S. aureus no queijo Minas Frescal

Durante a elaboraçao dos queijos, em cada experimento foi

inoculada uma linhagem de S. aureus (AlCC 13565, AlCC 14458 e AlCC

19095) separadamente. A cultura com uma populaçao estimada em 106 UFC/ml

preparada conforme descrito no item 3.2.2, foi inoculada após a primeira

dessoragem e a massa foi mantida em repouso por 30 minutos a 37°C.
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3.2.5. Irradiação do queijo Minas Frescal

Os queijos com peso médio de 500 gramas embalados em saco de

polipropileno, foram submetidos às doses de O (controle); 1; 2; 3 e 4 kGy de

radiação gama em irradiador de Cobalto-60 tipo Gammabeam 650, Nordion,

Canadá. Para cada dose foram irradiados 3 queijos, utilizando-se uma unidade

para cada perlodo de análise. Os queijos irradiados foram mantidos sob

refrigeração (± 5°C) e submetidos às análises aos 1, 7 e 14 dias de

armazenamento.

3.2.6. Preparo das amostras

Foram homogeneizadas em agitador estéril 25 gramas de amostra e

225 ml de água peptonada 0,1%, (diluição 10-1
), utilizada para as diluições

seriadas determinadas após análise da curva de sobrevivência (Ministério da

Agricultura, 1991/92).

3.2.7. Análises Microbiológicas

3.2.7.1. Avaliação da sobrevivência do Staphy/ococcus aureus

As linhagens do S. aureus (AlCC 13565, AlCe 14458 e AlCC

19095) foram plaqueadas aerobicamente em meio.Baird Parker com incubação

a 37°C/48h, e após esse perlodo procedeu-se a contagem das colônias

caracterlsticas que foram isoladas em tubos contendo BHI (Brain Heart

Infusion) e incubados a 37°C/24h (Ministério da Agricultura, 1991/92).

As colônias caracterlsticas foram submetidas aos testes bioqulmicos

confirmativos especlficos: Staphy-Test, coagulase (Laucette & Tatini, 1992),

catalase e fermentação aeróbica do manitol (FAM).



11)

3.2.7.2. Produção de enterotoxina estafilocócica

Os isolados de S. aureus com testes bioquímicos positivos foram

inoculados em caldo nutritivo TSB (Tryptose Soya Broth) e incubados a

37°C/24 hs., condições ideais para produção de enterotoxina estafilocócica,

conforme metodologia do Ministério da Agricultura, 1991/92.

3.2.7.3. Detecção da produção de enterotoxina

A detecção de toxina utilizou o método de Aglutinação Reversa

Passiva com Latex ("Kit" SET-RPLA - T0900A OXOIO), analisando a presença

das toxinas do tipo A, B, C e O.

3.2.8. Análise Estatística

Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatrstica de

acordo com o esquema de análise de variância apresentado no Quadro 3.1. A

análise estatística teve continuidade para o teste F significativo (p<O,OS),

aplicando-se o Teste de Tukey (a = 0,05), utilizando-se o programa estatístico

SAS (1988).

3.3. RESULTADOS

3.3.1. Sobrevivência do Staphy/ococcus aureus

A contagem de unidades formadoras de colônias (UFC) considerou

as colônias negras, brilhantes, contorno regular, com anel opaco, rodeadas por

halo claro transparente características específicas de S. aureus (Adarnf\ li.

Moss,1995).
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As médias foram transformadas através da equação y =Iog (x +1)

devido à heterocedasticidade (heterogeneicidade de variâncias), verificada

através do teste de Hartley. Os desvios padrões estão entre Oe 1, indicando a

baixlssima dispersão dos dados em relação às médias (Tabela 3.1).

Através das médias da contagem das colônias de S. aureus (Tabela

3.1), observa-se uma diminuição que variou de 1 a 2 ciclos logarltmicos para

as doses de 1 e 2 kGy, e ausência de sobreviventes nas doses 3 e 4 kGy

durante o perlodo de armazenamento para todas as linhagens estudadas.

Observa-se ainda que o número total de microrganismos decresceu

exponencialmente com o aumento das doses de radiação e aumento do

perfodo de armazenamento, e aos 14 dias, a linhagem ATCC 14458 não

apresentou contagem de colônias nas doses 2 , 3 e 4 kGy.

Tabela 3.1. Médias originais, transformadas e desvios padrão da contagem de S.

aureus em queijo Minas Frescal irradiado, armazenado sob refrigeração.

Dias Dose AlCC 13565 AlCC 14458 AlCC 19095

(kGy) Méd.Orlg. Méd. Trana'. Méd.Orlg. Méd. Trana'. Méd.Orlg. Méd. Trana'.

(UFC) y = log (x+1) (UFC) y = log (x+1) (UFC) y = log (x+1)

1 O 3,OOx10" 17,20(±O,OO) 16,Ox10" 16,40(±O,80) 16,Ox 10" 16,40(±O,80)

1 1 1,45x10" 16,49(±O,08) 9,26x10" 15,88(±O,66) 13,9x 105
16,44(f{),13)

1 2 7,17x10' 15,77(±O,19) 1,43x10" 14,01 (±O,77) 9,4x 10~ 13,74(±O,24)

1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 O 3,OOx10" 17,22(±O,OO) 3,OOx105 14,91(±O,OO) 3,0 x 10 17,22(±O,OO)

7 1 1,38x104
11,60(iO,81) 7,OOx10'" 11,08(f{),46) 4,0 X 10" 10,54(±O,46)

7 2 1,02x104
11,51(±O,22) 7,33x10'" 11,07(±O,68) 6,4 x 1Cf' 13,36(±O,14)

7 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 O 3,OOx10" 17,22(±O,00) 3,00 x105 12,61(±O,00) 3,0 x 10 17,22(±O,OO)

14 1 4,30 x10J
10.64(±O,29) 6,00 x10J 8,53(±O,68) 2,9 x 104 10,05(±O,89)

14 2 1,60x104
11 ,98(±O,16) 0,00 0,00 1,1 X 104

9,30(iO.31)
--

14 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-----".,-•. ,+-

14 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----
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A análise de variância para contagem das linhagens de S. aureus

nos queijos irradiados, apresentou diferença significativa entre as doses de

radiação, períodos de armazenamento e a interação dose e período. O Teste

de Tukey foi aplicado verificando a existência de relação entre contagem do S.

aureus e a dose de radiação (Figura 3.2), o período de armazenamento

(Figura 3.3) e a interação dose e período (Figuras 3.4, 3.5 e 3.6).
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Figura 3.2: Médias de UFC/g de amostra de diferentes linhagens de S. aureus em
função das doses de radiação aplicadas em queijo Minas Frescal.
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Figura 3.3: Médias de UFC/g de amostra de diferentes línhagens de S. aureus em
função do período de armazenamento do queijo Minas Frescal
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Figura 3.4: Médias de UFC/g de amostra de S. aureus (ATCC 13565) em função da
interação dose e período de armazenamento do queijo Minas Frescal
irradiado.
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Figura 3.5: Médias de UFC/g de amostra de S. aureus (ATCC 14458) em função da
interação dose e período de armazenamento do queijo Minas Frescal
irradiado.
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Figura 3.6: Médias de UFC/g de amostra de S. aureus (ATCC 19095) em função da
interação dose e período de armazenamento do queijo Minas Frescal
irradiado.
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Observa-se na Figura 3.2 que não houve sobrevivência nas doses 3

e 4 kGy para nenhuma das linhagens de S. aureus estudadas, e na Figura 3.3

verifica-se que ocorreu uma diminuição de UFC/g de amostra com o aumento

do perlodo de armazenamento.

As Figuras 3.4, 3.5 e 3.6 apresentam a contagem do S. aureus

ATCC 13565; ATCC 14458 e ATCC 19095 respectivamente em relação a

interação dose e perlodo, onde verifica-se que nos perlodos de

armazenamento estudados (1, 7 e 14 dias), a contagem decresceu com o

aumento de dose de radiação e não houve crescimento nas doses 3 e 4 kGy

para todas as linhagens. Para a linhagem ATCC 14458, não se observou

crescimento a partir da dose 2 kGy no 14° dia de armazenamento (Figura 3.5).

3.3.2. Detecção da produção de enterotoxina e testes confirmativos

As colônias caracterlsticas isoladas de S. aureus das linhagens em

estudo foram confirmadas através de testes bioqulmicos (Tabela 3.2), e a

produção de toxina estafilocócica é apresentada na Tabela 3.3.

Tabela 3.2: Testes bioqulmicos confirmativos das linhagens de S. aureus (ATCC
13565, ATCC 14458 e AlCC 19095).

Dose Período Testes Bioquímicos Confirmativos
(kGy) (dias) Coagulase Catalase FAM Staphy-test

A* B* C* A* B* C* A* B* C* A* B* C*
O 1° + + + + + + + + + + + +

7° + + + + + + + + + + + +
14° + + + + + + + + + + + +

1 1° + + + + + + + + + + + +
7° + + + + + + + + + + + +
14° + + + + + + + + + + + +

2 1° + + + + + + + + + + + +
7° + + + + + + + + + + + +

f----

14° + ** + + ** + + ** + + ** +
A*: ATCC 13565; B*: ATCC 14458; C*: AlCC 19095.

** Não houve sobreviventes
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Tabela 3.3: Produção de toxina estafiloc6cica pelas linhagens de S. aureus (ATCC
13565, ATCC 14458 e ATCC19095) em Queijo Minas Frescal irradi~_d.9--:____

Dose Período AlCC 13565 AlCC 14458 AlCC 19095
(kGy)

---

(dias) A B C O A B C O A B C D
O 1° + - - - - + - - - - + -

~_.-

7° + - - - - + - - - - + -
14° + - - - - + - - - - + -

1 1° + - - - - + - - - - + -
7° + - - - - + - - - - + -
14° + - - - - + - - - - + -

2 1° - - - - - - - - - - - -
7° - - - - - - - - - - - -
14° *- - - - - - - - - - -

• Não houve sobreviventes

Considerando-se que o método de análise de produção de toxina

testou os tipos A, B, C e O, pode-se afirmar que as colônias sobreviventes das

doses Oe 1 kGy, continuaram a produzir o mesmo tipo de toxina característico

de cada linhagem, não apresentando portanto, alteraçAo em seu metabolismo

para a produção de outro tipo de toxina. Entretanto as colônias sobreviventes

à dose 2 kGy de todas as linhagens e confirmadas através do testes

bioquímicos, não foram capazes de produzir nenhum tipo de toxina.

3.4. DISCUSSÃO

Os resultados de sobrevivência de S. aureus concordam com Monk

et aI. (1994) que afirmam que em alimentos de alta contaminação por essa

bactéria, dose acima de 2,5 kGy é suficiente para inativar completamente

esse patógeno. As doses estudadas se mostraram eficientes para reduçAo de 1

a 2 ciclos logarítmicos na contagem de S. aureus, valores inferiores aos

encontrados por lhayer & Boyd (1992).

Para a linhagem ATCC 14458, verificou-se que não houve

sobreviventes na dose 2 kGy aos 14 dias de armazenamento, resultado que
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concorda com Thayer et. aI., 1997. Os resultados de sobrevivência das

diferentes linhagens do S. aureus concordam com Langley (1990), pois

verificamos que doses entre 2 e 3 kGy foram eficientes para a

descontaminação do queijo Minas Frescal contaminado por esse pat6geno.

No presente experimento, não foi detectada a produção de toxina no

alimento, e sim a capacidade de produção de toxinas pelas colônias

sobreviventes, em virtude da enterotoxina estafiloc6cica não ser destruída pela

radiação gama em doses aceitáveis para o consumo humano (Rose et. aI.,

1988; Read & Brashaw, 1967; Quinn et. aI., 1967; Modi et. aI., 1990).

Considerando-se portanto, que através da radiação gama não se

consegue a destruição de toxinas em doses aceitáveis para alimentos, os

resultados apresentados mostraram que as colÔnias sobreviventes à dose de

2 kGy não foram capazes de produzir a enterotoxina. Esse resultado sugere

que embora as colônias de S. Bureus tenham sido positivas nos testes

bioquímicos confirmativos, ocorreu alguma alteração em seu sistema de

produção da enterotoxina estafiloc6cica.

Os resultados dos testes bioquímicos confirmativos revelaram que

as colônias sobreviventes à radiação gama mantiveram suas características

fenotípicas (observadas na contagem e isolamento das colônias).

3.5. CONCLUSÕES

As doses de 3 e 4 kGy demonstraram eficiência na destruição do S.

aureus para todas as linhagens estudadas em queijo tipo Minas Frescal, já que

nenhuma linhagem apresentou sobreviventes.

A dose 2 kGy, apresentou diminuição significativa na contagem do

S. aureus, podendo ser considerada eficiente, pois as linhagens estudadas não

foram capazes de produzir nenhum tipo de enterotoxina estafiloc6cica ap6s a

irradiação do queijo Minas Frescal.
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A dose 1 kGy não é indicada para destruição de S. aureus por não

ter eliminado eficientemente as colônias desse microrganismo.

A irradiação de queijo tipo Minas Frescal pode ser considerada como

método adequado para conservação desse produto, tendo-se verificado uma

redução significativa entre doses de 2 e 3 kGy na contagem de S. aureus.



4. EFEITO DA RADIAÇÃO GAMA NAS PROPRIEDADES FíSICO-QuíMICAS

DO QUEIJO MINAS FRESCAL

RESUMO

Estudos sobre a irradiação de queijos se tornaram relevantes

devido à ocorrência de alto grau de contaminação no leite cru, matéria prima

amplamente utilizada para a elaboração de queijo tipo Minas Fresca!. O

presente trabalho pretende estudar a viabilidade da radiação gama como

método de conservação do queijo Minas Frescal verificando-se seus efeitos na

propriedades físico-químicas nesse produto.

Os queijos elaborados no Laboratório de Irradiação de Alimentos

CENAlUSP foram irradiados com as doses de O (controle); 1; 2; 3 e 4 kGy e

armazenados a temperatura de refrigeração (± 5°C). As análises realizadas no

1°, 7° e 14° dia de armazenamento consideraram os seguintes parâmetros:

acidez titulável, pH, teor de umidade e indice de proteólise segundo

metodologia sugerida pela AO.AC. (1995).

Os resultados foram analizados através de blocos casualizados

em esquema fatorial (5 x 3) revelaram que a dose de 2 kGy é a mais indicada

para irradiação esse tipo de queijo, pois o produto se manteve em condições

adequadas para o consumo aos 14 dias de armazenamento. A radiação gama

pode, portanto, ser utilizada como um método eficiente de conservação desse

produto, sem causar alterações indesejáveis nas caracterlsticas f1sico-qulmicas

do mesmo.
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EFFECT OF GAMMA RADIATION IN THE PHYSICAL-CHEMICAL

PROPERTIES OF "MINAS FRESCAL" CHEESE

SUMMARY

Studies about the irradiation of cheese has become important due to

the occurrence of a high degree of contamination in raw milk, wich is commonly

used for the elaboration of "Minas Frescal" cheese. The present work intended

to study the viability of gamma radiation as alternative method of conservation

"Minas Frescal" cheese through by determining its effect on the physical

chemical properties of this product after irradaition.

Cheese elaborated in the Laboratory of Food Irradiation CENAlUSP,

were exposed to doses of O (it controls); 1; 2; 3 and 4 kGy and stored under

refrigeration (± 5°C). The analysis were accomplished in the 1st, 7th and 14th

day of storage considered the following parameters: acidity, pH, moisture and

levei of proteolisys according to methodology of Association of Official

Analytical Chemists (AO.AC.),1995.

The results were analyzed through randonized blocks in a factorial

design (5 x 3) and revealed that the dose of 2 kGy was the most indicated for

irradiation of that type of cheese. After this treatment, the product maintained in

good conditions for consumption after 14 days of storage.

It was concluded that gamma radiation can be used as a method of

conservation of "Minas Frescal" cheese, without causing alterations in its

physical-chemical characteristcs.
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4.1. INTRODUÇÃO

Considerando-se as condições de fabricação, distribuição,

comercialização e a falta de fiscalização do queijo Minas Frescal, aliado a suas

características físico-químicas, tornam-se relevantes estudos que tenham por

objetivo contribuir para sua qualidade e maior durabilidade.

Por se tratar de um queijo que utiliza temperatura de 37°C em sua

fabricação, e já que a radiação gama não aumenta a temperatura do produto,

esse método pode ser eficiente para melhorar a qualidade sanitária do produto

(pasteurização fria) (Langley, 1990).

Por definição, queijo é um concentrado protêico-gorduroso

constituído por caseína em forma de gel, matéria graxa, ácido lático e

minerais, resultantes da coagulação do leite (Amos, 1993). O queijo Minas

Frescal é classificado como mole e gordo pelas Normas Técnicas Especiais

Relativas a Alimentos e Bebidas (Decreto Estadual n° 52.504 de 28/7170),

obtido de leite integral ou parcialmente desnatado, comprimido levemente,

prensado ou não, com secagem de 2 ou 3 dias e consumido imediatamente.

De modo geral, apresenta formato ciHndrico baixo, de 4 a 7 cm de

altura, peso variando de 0,5 a 1,5 kg, com bordas retas e faces planas,

formando ângulos vivos. Apresenta consistência macia e manteigosa, com

textura lisa ou com olhaduras mecânicas em formato de cabeça de alfinete,

com no máximo 57% de umidade e no mínimo de 40% de gordura no extrato

seco (Saito & Schiftan, 1978).

Devido ao seu alto teor de umidade, trata-se de um queijo altamente

perecível (durabilidade média de 10 dias), apresentando como composição
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média esperada os seguintes valores: 55-58% de umidade; 17-19% de

gordura; 5,0-5,3 de pH (com fermento) e 6,1-6,3 de pH (com ácido lático)

(Furtado. 1991).

A legislação especifica que esse tipo de queijo deve ser fabricado

com leite pasteurizado por razões sanitárias, com o objetivo de eliminar sua

flora patogênica (BRASIL, 1997), embora seja comum a fabricação artezanal

com leite "in natura".
A fabricação da maioria das variedades de queijos envolve, a

concentração da caselna e gordura do leite, de 6 a 12 vezes, dependendo do

tipo de queijo, sendo necessário desestabilizar o complexo micelar casefnico,

que pode ser conseguido através de enzimas proteollticas, precipitação

isoelétrica ou ação conjunta de ácido e calor (Fox, 1988).

As micelas de caselna são muito estáveis. Essa estabilidade contra

a agregação é, principalmente, devido à repulsão espacial causada pelos

filamentos da k-caselna, além das cargas elétricas superficiais e da camada de

hidratação (Kirchmeier, 1973; Walstra, 1990).

Diversos fatores afetam a transição das proteínas do leite para a

coalhada, podendo-se destacar o corte. O aproveitamento médio das proteínas

do leite na coalhada é de 75% em média, sendo que para casefna é em torno

de 94% (Furtado, 1991).

A adição de bactérias produtoras de ácido lático durante a

fabricação do queijo Minas Frescal está relacionada à sua capacidade de

formação de compostos voláteis que desempenham importante papel no

desenvolvimento do aroma e sabor ("f1avor") do produto (Urbach, 1995).

As bactérias láticas desempenham importante papel na indústria de

alimentos, pois desenvolvem atividade de acidificação do produto, proteólise

(precursor do aroma e sabor), produção de polissacarídeos, atuando desta
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forma como agente de inibição de desenvolvimento de bactérias, inclusive as

patogênicas (Desmazeaud, 1992).

Segundo Wofschoon-Pombo et aI. (1984), a velocidade de formação

e a quantidade de ácido lático produzido influenciam a qualidade do queijo

Minas, além de regular o pH e o equiHbrio iônico, muito importantes na

formação de sabor e inibição do crescimento de patógenos potenciais. A

acidificação do queijo tipo Minas Frescal é importante para o desenvolvimento

de aroma e sabor ("f1avor") e estabilidade do produto e a prática de se

adicionar fermento lático é necessária, pois a pasteurização do leite provoca a

destruição de sua flora natural (Bonassi, 1979; Furtado, 1991).

Segundo Vieira (1981), a importância das bactérias láticas na

indústria de laticrnios, está na formação de ácidos láticos, que conferem ao

produto proteção, devido à inibição de bactérias que causam a putrefação,

sendo portanto um agente de conservação, além do desenvolvimento do aroma

e sabor característico do produto (Olson,1990).

Desta forma, a formação do ácido lático é essencial para o

desenvolvimento do sabor do queijo Minas Frescal, assim como para sua

qualidade e vida de prateleira, porém, um excesso em sua produção pode

conduzir a um sabor muito ácido e descaracterizar o produto (Casagrande &

Wolfschoon-Pombo, 1988).

A velocidade de formação e quantidade de ácido lático produzido

influenciam na qualidade do queijo (Wolfschoon-Pombo et aI., 1984) e a não

utilização de fermento lático durante a elaboração de queijo Minas Frescal

pode causar defeitos, como o estufamento, durante o seu armazenamento

(Furtado et aI., 1980).

A caseína representa aproximadamente 80% do nitrogênio total no

leite bovino utilizado para a elaboração de queijos de modo geral (Fox, 1988),

e segundo O'Keeffe et aI. (1976), dependendo do tipo de queijo, tempo e
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condições de armazenamento, a solubilização do nitrogênio pode chegar até

30% do valor do nitrogênio total.

O índice de proteólise calculado, está relacionado com a extensão

de degradação da proteina do queijo, e pode ser também denominado de

índice de maturação (Wolfschoon-Pombo,1983). O indice de maturação é

a extensão da proteólise e caracteriza-se pela quantidade de substâncias

nitrogenadas solúveis acumuladas durante o processo, e sua determinação

pode explicar eventos de durabilidade e desenvolvimento de sabores estranhos

durante o armazenamento do queijo (Wolfschoon-Pombo & Lima, 1989). A

proteólise do queijo é considerada resultante de várias atividades enzimáticas

(proteinases, peptidases) sendo que os principais contribuintes são a

queimosina (renina, coalho) e enzimas do fermento lético (Wolfschoon-Pombo,

1983; Grappin et aI., 1995).

Na manufatura de diversos tipos de queijo, a adição de bactérias

láticas (fermento) tem o objetivo de promover tanto a acidificação como a

proteólise no produto (precursor do aroma e sabor) (Desmazeaud, 1992).

O presente trabalho pretende estudar a viabilidade da radiação

gama como método de conservação do queijo Minas Frescal avaliando-se

seus efeitos na propriedades físico-químicas desse produto.

4.2. MATERIAL E MÉTODOS

4.2.1. Delineamento Experimental

O delineamento experimental foi conduzido em blocos casualizados,

com os tratamentos dispostos em esquema fatorial 5 x 3, referentes a 5 nlveis

de dose (O; 1; 2; 3 e 4 kGy), 3 períodos de análise (1, 7 e 14 dias) o :l

repetições por tratamento, constituindo cada repetição um bloco.
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4.2.2. Elaboração do queijo Minas Frescal

Para elaboração dos queijo Minas Frescal, foi adquirido em

distribuidor de Piracicaba, leite bovino integral Tipo B, pasteurizado pelo

processo HTST (72°C/15 seg.), de uma única marca comercial e utilizou-se a

técnica padrão recomendada por Furtado & Lourenço Neto (1994) (Figura 3.1).

60 litros de leite tipo "B"
~

Aquecimento a 37 ± 1°C
~

Adição de ingredientes •
~

Coagulação (± 50 min.)
.!.

Corte (1 cm]) ".
~

Repouso por 5 mln.
.!.

Agitação lenta e intermitente por 5 mino
.!.

Dessoragem (1")
.!.

Salga 0,7%
.!.

Dessoragem (2")
~

Enformagem
.!.

3 Viragens (10.15 e 20 min.)
.!.

24 hs sob refrigeraçAo
~

Desenformagem
.!.

Embalagem e identificação
.!.

Armazenagem (± 5° C)

"Ingredientes adicionados: CaCl1 (20g1100 L), fermento DVS R-704 (1%) e coalho em pó 50 mg/l).
-1' lira horizontal (longitudinal); 2 lira vertical (longitudinal); 3' lira vertical (transversal)

Figura 4.1: Fluxograma de elaboração de queijo Minas Frescal

4.2.3. Irradiação do queijo Minas Frescal

Os queijos com peso médio de 500 gramas embalados em saco de

polipropileno, foram submetidos às doses de O (controle); 1; 2; 3 e 4 kGy de

radiação gama em irradiador de Cobalto-60 tipo Gammabeam 650, Nordion,
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Canadá. Para cada dose foram irradiados 3 queijos, utilizando-se uma unidade

para cada período de análise. Os queijos irradiados foram mantidos sob

refrigeração (± 5°C) e submetidos às análises aos 1, 7 e 14 dias de

armazenamento.

4.2.4. Preparo das amostras

Os queijos foram separados aleatoriamente e retirou-se uma porção

de ± 100 gramas que foram homogeneizadas em liquidificador por 5 minutos.

As quantidades necessárias para cada análise foram pesadas em balança

analftica e analisadas conforme metodologia descrita no item 4.2.5.

4.2.5. Análises Físico-Químicas

4.2.5.1. Determinação dos valores de pH e acidez titulável

o pH foi determinado na mistura de 10g de queijo com 100ml de
o

água a 25 C, recentemente fervida e a leitura efetuada após 30 minutos em

potenciômetro digital, marca Metrohm Fluisau, Mod.E520 (Suitzerland) (Lanara,

1981).

A acidez titulável foi determinada através do método descrito pela

AO.AC. (1995), corrigida para expressar em % de ácido lático conforme a

seguinte fórmula:

% ácido lático = ml NaOH 0,1 N x f.c. x 0,0090 x 100
peso da amostra
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4.2.5.2. Determinação de umidade

Para a determinação de umidade colocou-se 10 gramas de amostra

homogeneizada na balança marca OHAUS modelo MB 200, própria para

determinação de umidade e peso. A secagem da amostra ocorre através de

raios infra vermelhos, tendo como principio a diferença de peso da amostra

conforme metodologia proposta pela AO.AC.(1995).

4.2.5.3. índice de extensão de proteólise

Para obtenção do indice de extensão de proteólise (I.E.P.)

empregou-se a fórmula proposta por Schimdt-Hebbel (1956). Para

determinação do nitrogênio total e o nitrogênio na forma solúvel utilizou-se o

método micro-Kjeldhal (AO.AC.,1995).

I.E.P. =nitrogênio solúvel x 100
nitrogênio total

4.2.6. Análise Estatística

Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatistica de

acordo com o esquema de análise de variãncia e a análise estatistica teve

continuidade para o teste F significativo (p<0,05), aplicando-se o Teste de

Tukey (a =0,05), utilizando-se para isto o programa estatistico SAS (1988).
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4.3. RESULTADOS

4.3.1. Valores de pH e acidez titulável

A análise de variância dos valores de pH revelou que não houve

efeito significativo na interação dose e período de armazenamento, entretanto,

observa-se diferença significativa tanto em relação a dose como em relação ao

período de armazenamento (Figura 4.2 e 4.3).

Na Figura 4.2 observa-se que os valores de pH apresentaram

diferença significativa entre as doses 2; 3 e 4 kGy, e na Figura 4.3 verifica-se o

efeito do armazenamento nos valores de pH, que estatisticamente diferiram no

f dia de armazenamento em relação ao 7° e 14° dia.

I 6,8 J 6,55b
6,6 6,47b

~
I 6,4 6,29 ba.
Q) 6,2 - 6,07 ab

"O
(/J 6Q)

5,68 aL.. 5,8o
ro 5,6 a,>

5,4
5,2 -,- --,- --,

o 1 2 3 4

Dose (kGy)

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si (p<O,OOS).

Figura 4.2: Valores médios de valores de pH dos queijos irradiados em relaçao
à dose aplicada.
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6,6 -I

:a. 6,4 J
~ 6,2-
li)

~ 6o
m> 5,8

5,6

6,48 a

6,18 abD 5,98b

.. ~- ... --~ Q .
1 7 14

Período de armazenamento (dias)

._._---------

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si (p<O,OS)

Figura 4.3.: Valores médios de pH dos queijos irradiados em relação ao período
de armazenamento.

Os valores médios de acidez titutável dos queijos irradiados tanto em

relação à dose de radiação como ao período de armazenamento encontram-se

apresentados nas Figuras 4.4 e 4.5 respectivamente.

4

040b

3

042b0,43b

2

Dose (kGy)

1

- ,
r---

,
,.-- ,.--

0,48 ab

0,7 0,62 a

o 0,6
() 0,5:p

'cu
0,4o

:-g 0,3()

'cu 02-
'cf.

,
0,1 -

° °
--_._-------_._------------...._-

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si (p<O,OS).

Figura 4.4: Valores médios de acidez titulável dos queijos irradiados em relação
à dose aplicada.
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1 7 14

Período de arrrezenarrento(dias}

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si (p<O,OS).

Figura 4.5: Valores médios de acidez titulável dos queijos irradiados em relação
ao período de armazenamento.

Em relação à dose de radiação (Figura 4.4), os resultados revelam

que os queijos irradiados apresentaram valores de acidez significativamente

menores em relação à testemunha (O kGy), principalmente nas doses de 2; 3 e

4 kGy. Na Figura 4.5, observa-se que o perfodo de armazenamento influiu

significativamente nos valores de acidez titulável, pois aos 14 dias de

armazenamento foi estatisticamente diferente em relação ao perfodo de 1 dia,

não diferindo porém no 7° dia.

Relacionando-se os resultados apresentados nas Figuras 4.2, 4.3,

4.4 e 4.5 , verifica-se que o aumento dos valores de pH e de acidez titulável

foram proporcionais ao aumento de perfodo de armazenamento e a diminuição

da dose de irradiação, porque, os valores de pH diminuiram com o aumento de

% ácido lático.



4.3.2. Teor de umidade
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57,57 a

A análise de variância revelou que houve diferença significativa nos

teores de umidade apenas em relação ao perlodo de armazenamento, e

comparando-se os resultados através do teste de Tukey (Figura 4.6), observa

se que essa diferença ocorreu entre o 1° dia e o 7° e 14° dia.

As médias obtidas para o perlodo de armazenamento variaram entre

57,57% para o 1° dia e 56,17% para o 14° dia.

58
57,5 ~

~ 57ro
"'O'E; 56,5 56,24 b 56,17 b

:J o~ 56 D
55,5

55 ~ ~~_L L~ ---'--~---'------~----l

1 7 14

Perbdo de arrrazenamento (dias)

------- ~~~~

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si (p<O,05).

Figura 4.6: Médias do teor de umidade (%) dos queijos irradiados em relaçao ao
periodo de armazenamento.

4.3.3. índice de extensão da proteólise

A análise de variância do Indice de extensão da proteólise revelou

que houve diferença significativa em relação ao perlodo de armazenamento,

fato não observado tanto em relação às doses de radiação aplicadas como em

relação à interação dose e perlodo. Este fato indica que a aplicação de
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radiação gama em queijo Minas Frescal não aumentou a degradação protêica

que ocorre normalmente durante o armazenamento refrigerado.

A diferença significativa entre os índices de extensão da proteólise do 1°,

7° e 14° dia de armazenamento (Figura 4.7) pode ser consequência do

aumento progressivo da solubilização do nitrogênio decorrente da ação

enzimática do coalho (Grappin et. aI., 1995).

10,23 b9,68 ab
8,44 a

12 .

10 -
Q)
Cf)
::: 8
'oa.>
Õ 6·
~

Q. 4
'#.

2·
O - _._.'--__L- ._,__~_ .L-_--L_

1 7 14

Período de armazenamento (dias)

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si (p<O,OS).

Figura 4.7: Valores médios do Indice extensão da prote6lise dos queijos irradiados
em relação ao perfodo de armazenamento.

4.4. DISCUSSÃO

o aumento da acidez titulável observado nesse experimento, do

queijo tipo Minas Frescal armazenado sob refrigeração (± SOe) por 14 dias está

relacionado com a adição de bactérias láticas (fermento) (Isepon e Oliveira,

1995) que tem papel importante no desenvolvimento da acidez no produto

(Sharper, 1979), pois com a utilização de leite pasteurizado para sua

elaboração, o produto não apresenta sua flora natural competitiva (Furtado et

aI., 1980).
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Os teores de ácido lático (%) nos diferentes perlodos de

armazenamento em estudo foram inferiores em relação aos encontrados por

Casagrande &Wolfschoon-Pombo (1988), cujos valores foram respectivamente

0,97; 0,99 e 1,12% de ácido lático após 1, 6 e 14 dias de fabricação dos

queijos Minas Frescal.

A evolução do pH foi acompanhada pelo aumento correspondente

da acidez titulável expressa em % ácido lático.

Os valores médios de pH encontram-se entre 5,98 e 6,48 e são

superiores aos encontrados por Bonassi (1979) e Casagrande & Wolfschoon

Pombo (1988), cujos valores de pH variaram entre 4,72 e 4,96 determinados

aos 10,20 e 30 dias e 4,96; 4,79 e 4,58 aos 1,6 e 14 dias respectivamente.

Os resultados observados nesse trabalho estão de acordo com

Furtado et aI. (1980), que ao estudar diferentes processos de fabricação desse

tipo de queijo, encontrou valores médios de 6,45 e 6,39 determinados ao 1° e

6° dia de armazenamento e com Isepon &Oliveira (1995), que encontraram os

valores médios de pH em torno de 6,41.

Durante o armazenamento, os valores de pH apresentam uma

diminuição devido à fermentação da lactose produzida pela cultura adicionada

durante sua elaboração (Furtado & Lourenço Neto,1979).

As médias dos teores de umidade obtidas durante o período de

armazenamento variaram entre 57,57% para 1° dia e 56,17% para 14° dia,

concordando com os valores observados por Saito e Schiftan (1978) que

variaram entre 41,40% e 64,70%, Saboya enterotoxina aI. (1998) que

observaram teores de 57,31% e Furtado (1996), que afirma que um queijo

tipo Minas Frescal deve apresentar teor de umidade entre 50-60% , sendo

que sua composição média esperada deve estar entre 55 a 58% de umidade,

porém discordam de Isepon e Oliveira (1995) que observaram valores entre

37,54% e 40,01% para esse tipo de queijo.
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A determinação do índice de extensão da prote61ise é importante

para a composição final e características sensoriais do produto. O

acompanhamento desses dados permite estabelecer o índice de

aproveitamento dos elementos do leite na coalhada, a atividade proteolítica do

coalho e do fermento lático adicionados, bem como o momento ideal de

lançamento do produto no mercado (Furtado & Lourenço Neto, 1979).

Os resultados obtidos, entre 8,44 e 10,23% (Figura 4.6), concordam

com os de Wolfschoon-Pombo (1983), cujos valores encontram-se entre 9,7 e

10,4%. Também concordam com os resultados encontrados por Bonassi &

Goldoni (1982), que em trabalhos realizados para determinação dos índices de

prote6lise em queijo tipo Minas Frescal armazenados sob refrigeração, e

analisados aos 10, 20 e 30 dias, encontraram valores que variaram entre 8,93

e 10,13 %.

4.5. CONCLUSÕES

A dose 2 kGy é a mais indicada para a radiação de queijo Minas

Frescal, pois apresentou os melhores resultados em relação aos valores de

acidez titulável e de pH.

Os resultados indicam que a radiação gama, nas doses utilizadas,

não altera umidade e extensão da prote61ise pois não houve diferença

significativa para esses parâmetros em relação às doses.

Para todos os parâmetros estudados, as alterações observadas no

queijo Minas Frescal foram mais significativas em relação ao período de

armazenamento do que em relação às doses de radiação aplicadas.

A radiação de queijo Minas Frescal pode ser usada como método

alternativo de conservação desse produto, visto que não apresentou alterações

significativas nos parâmetros físico-químicos estudados.



5. EFEITO DA RADIAÇÃO GAMA NAS CARACTERíSTICAS SENSORIAIS

DO QUEIJO MINAS FRESCAL

RESUMO

A irradiação de queijo Minas Frescal pode causar alterações de

aparencla, textura, aroma e sabor do produto. Para se avaliar sua

aplicabilidade, o presente trabalho pretende determinar os efeitos da radiação

gama sobre as caracterfsticas sensoriais do queijo Minas Frescal,

estabelecendo sua aceitabilidade no mercado.

Os queijos elaborados no Laboratório de Irradiação de Alimentos

(CENAlUSP) foram irradiados com as doses 1; 2; 3 e 4 kGy e armazenados à

temperatura de refrigeração (± SOC). As análises no 1°, 7° e 14° dia de

armazenamento foram realizadas segundo o método de Análise Descritiva

Quantitativa. A análise de Perfil indicou que para aparência os atributos cor,

frescor, firmeza, brilho, aerado, soroso e cremoso, para textura os atributos

esfarelento, consistente, borrachudo e cremoso e para aroma e sabor os

atributos azedo, amargo, caracterfstico de queijo Minas Frescal, salgado, doce

e sabor estranho são os mais expressivos para caracterizar o produto.

Os resultados, analisados em blocos casualizados em esquema

fatorial (4 x 3), revelaram que em relação as caracterfsticas sensoriais, a

radiação gama não causa alterações que comprometam a aceitação do

produto. Este fato não foi observado para aos atributos firmeza, soroso,

amargo, salgado e doce em relação ao período de armazenamento.
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EFFECT OF THE GAMMA RADIATION IN THE SENSORY

CHARACTERISTICS OF "MINAS FRESCAL" CHEESE

SUMMARY

"Minas Frescal" cheese name with which it is best known in Brazil, is

a product of great popularity, acceptance, consumption and production in

almost the whole country. Irradiation of "Minas Frescal" cheese may have

alterations in appearance, texture and f1avor in the product. To evaluate its

applicability, the object of the present work was to determine the effects of

gamma radiation on "Minas Frescal" cheese sensory characteristics to

determine its acceptability in the market.

After irradiation of cheese with different doses (1; 2; 3 and 4 kGy),

these was stored under refrigeration (± SOe). After 1, 7 and 14 days, they was

analyzed through the Quantitative Oescriptive Analysis.

The Profile analysis indicated that the following attributes are the

most espressive to characterize the product for appearance: color, freshness,

firmness, shine, airated, serous and creamy, for texture: sift, consistency, black

f1y and creamy and for f1avor: sour, bitter, characteristic of "Minas Frescal"

cheese, salty, sweet and strange f1avor.

lhe results were analyzes through randomized blocks in a factorial

design (4 x 3) revealed that the gamma radiation does not alter the sensory

characteristics, but, this fact is not observated during the storage period in

relation to the attributes firmness, serous, bitter, salty and sweet.



5.1. INTRODUÇÃO

o queijo Minas Frescal, pelas suas caracteristicas, é muito

semelhante ao "Queso Blanco" fabricado em outros paises da América Latina,

ou seja, é um produto de massa crua, com alto teor de água e não maturado,

consumido na primeira semana após sua fabricação (Albuquerque et aI., 1989).

Para se conhecer a qualidade de um produto, é necessário além das

análises fisico-quimicas e microbiológicas, se realizar análises sensoriais, de

tal forma que seja possivel uma avaliação completa do produto (Mori, 1992).

A análise sensorial hoje é considerada uma "disciplina cientifica",

utilizada para evocar, medir, analisar e interpretar reações produzidas pelas

caracteristicas de qualidade dos alimentos, de como são percebidas pelos

sentidos da visão, olfato, paladar (gosto), tato e audição (Chaves, 1990).

Em função à adoção de diferentes métodos de fabricação, tornou-se

um queijo bastante irregular em termos de padrões de consistência, textura,

sabor, aroma, durabilidade e rendimento, chegando inclusive a ser fabricado

através de processo de ultrafiltração. Geralmente, apresenta coloração interna

esbranquiçada, consistência mole, textura fechada (eventualmente com

olhaduras irregulares) e sabor variando de levemente ácido a suave (Furtado,

1996). Suas caracteristicas sensoriais são de aspecto de massa mole,

coloração branco-creme homogênea, aroma e sabor próprios, suave e

levemente ácido (Saito & Schiftan, 1978).

Os métodos descritivos têm por objetivo descrever as propriedades

sensoriais do produto medindo a intensidade percebida de cada atributo por

cada provador (Chaves, 1990). Os métodos de testes descritivos são usados

para detectar e quantificar caracterlsticas sensoriais de um produto (Mori,

1992). Essa técnica requer um painel de 5 a 10 provadores treinadoR,

familiarizados com as caracterlsticas sensoriais do produto (Gillette, 1984).

Cooper (1987) afirma que na análise sensorial de textura de quoijo".
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os termos que melhor definem o produto são: firmeza, aeração, maciez,

granulosidade e gomosidade, enquanto que Chaves (1990), sugere que os

métodos descritivos para produtos lácteos devem incluir os atributos de aroma

e sabor; corpo e textura; cor e aparência.

Lee et ai (1978), após estudarem a textura em 11 tipos diferentes de

queijos, concluíram que a firmeza é característica mais importante na análise

de textura de queijos. Segundo McEwan et aI. (1989), para se determinar a

qualidade sensorial de queijos, deve-se dar especial atenção aos atributos de

aroma e sabor ("flavor") e textura. A análise da aparência em queijos está

diretamente relacionada com a atratividade do produto, sendo a cor e brilho os

atributos mais importantes (Hardy, 1986). A análise sensorial de texturél em

queijos pode ser medida através da análise de perfil (Marshall & Kirby, 1988).

Garcia et aI. (1993) sugerem que para análise quantitativa de

queijos, devem-se avaliar os atributos de aparência, aroma, sabor e textura,

obtendo-se desta forma, a avaliação da qualidade global do produto. A textura

de queijos é resultante da combinação dos atributos de elasticidade,

viscosidade e plasticidade do produto Hardy (1986), podendo ser influenciada

por variáveis da composição do produto, tais como: conteúdo de proteína >

conteúdo de sal> umidade> pH > conteúdo de gordura, em ordem crescente

de importância.

A seleção de termos para identificar os atributos a serem analisados

necessita de pessoas selecionadas e treinadas pois, as pessoas recebem de

formas diferentes os estímulos de percepção (Damásio &Costell, 1991). Garcia

et aI. (1993) sugerem que, para a descrição qualitativa de um produto, se

utilize um painel de provadores selecionados e treinados, utilizando como

referência uma escala de Oa 10 pontos, correspondendo o zero o inaceitável e

dez o excelente.

A irradiação pode desenvolver alguns sabores estranhos em queijos,

devido à recombinação e degradação de alguns compostos (Langley, 1990). O
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gosto amargo pode ocorrer como consequência de vários fatores associados: a

ingestão de certas ervas pelo animal, atividade microbiana, destacando-se sua

atividade proteolítica e lipolítica (Shipe et ai, 1978). Segundo Furtado (1996), o

desenvolvimento de sabor amargo no produto é extremamente complexo e

decorrente não apenas da formação, mas sobretudo do acúmulo de peptideos

específicos (geralmente insolúveis ou apoiares), de baixo peso molecular.

Na maioria das vezes, o gosto amargo é resultante do fenômeno de

proteólise, com o acúmulo de componentes amargos, que se relaciona

diretamente com a atuação de enzimas do coalho e/ou fermento (Wolfschoon

Pombo, 1983). A ação de bactérias ou enzimas sobre as proteínas do leite

pode resultar em hidrólises de ligações peptidicas que levam ao aparecimento

do sabor amargo, pois as proteínas do leite são precursoras de alguns sabores

estranhos devido à presença de compostos sulfurados (Chaves, 1990).

A salga do queijo tipo Minas Frescal deve estar entre 1,4 a 1,6%

quando utilizado o método de imersão em salmoura (Mendes, 1997) e entre

0,5 a 1,0 % quando utilizado o método de adição de NaCI diretamente no

coágulo (Furtado, 1991).

O presente trabalho pretende determinar as alterações causadas

pela radiação gama nas características sensoriais do queijo Minas Frescal

irradiado com doses 1; 2; 3 e 4 kGy.

5.2. MATERIAL E MÉTODOS

5.2.1. Delineamento experimental

O delineamento experimental foi conduzido em blocos casualizados

com os tratamentos dispostos em esquema fatorial 4 x 3, referentes a 4 níveis

de dose (1; 2; 3 e 4 kGy) e 3 períodos de análise (1, 7 e 14 dias), com 3

repetições por tratamento, constituindo cada repetição um bloco.
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5.2.2. Elaboração do queijo Minas Frescal

Para elaboração do queijo Minas Frescal, foi adquirido em

distribuidor de Piracicaba, leite bovino integral Tipo B, pasteurizado pelo

processo HTST (72°C/15s.), de uma única marca comercial e se utilizou a

técnica padrão recomendada por Furtado &Lourenço Neto (1994) (Figura 3.1).

60 litros de leite tipo "B"
~

Aquecimento a 37 ± 1°C
~

AdiçAo de ingredientes •
~

Coagulação (± 50 min.)
~

Corte (1 cm3
) ••

~

Repouso por 5 mino
~

Agitação lenta e intermitente por 5 mino
~

Dessoragem (1")
-J,

SaI9a O.7%
-J,

Dessoragem (2")
~

Enformagem
-J,

3 Viragens (10.15 e 20 min.)
-J,

24 hs sob refrigeração
~

Desenformagem
~

Embalagem e identificação
~

Armazenagem (± 5° C)

• Ingredientes adicionados: CaCl1(20g1100 L). fermento DVS R-704 (1%) e coalho em pó 50 mg/L).
-1' lira horizontal (longitudinal); 2 lira vertical (longitudinal); 3' lira vertical (transversal)

Figura 5.1: Fluxograma de elaboração de queijo Minas Frescal

5.2.3. Irradiação do queijo Minas Frescal

Os queijos com peso médio de 500 gramas, embalados em saco de

polipropileno, foram submetidos às doses de 1; 2; 3 e 4 kGy de radiação gama

em irradiador de Cobalto-60 tipo Gammabeam 650, Nordion, Canadá. Para
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cada dose foram irradiados 3 queijos, utilizando-se uma unidade para cada

periodo de análise. Após a irradiação, os queijos foram mantidos sob

refrigeração (± SOe) e submetidos às análises aos 1, 7 e 14 dias de

armazenamento.

5.2.4. Painel de provadores

Para a realização das análises sensoriais ou provas de degustação,

foi necessário selecionar e treinar os integrantes do painel de provadores. A

composição do painel de degustadores foi conduzida aplicando-se os métodos

analiticos de diferença e método descritivo para medir a qualidade do queijo.

Os testes foram desenvolvidos em duas etapas distintas, sendo que

na 18 etapa, realizou-se a seleção e treinamento dos provadores, e na 2
8

etapa, a avaliação sensorial dos atributos do queijo nos diferentes tratamentos,

através da "Análise Descritiva Ouantitativa" (A.D.O.), usando-se uma escala

não estruturada de Oa 10 cm (Stone et aI., 1974).

5.2.5. Recrutamento e seleção da equipe de provadores

Para se realizar o recrutamento de provadores, levou-se em

consideração a disponibilidade de tempo do provador, suas habilidades de

percepção de diferenças de sabores e aromas da amostra, interesse em

participar da equipe, apreciar ou não o produto. Os provadores recrutados

pertencem à faixa etária entre 20 e 40 anos, de ambos os sexos, e os fumantes

foram excluidos.



Os provadores foram recrutados entre os alunos, funcionários ()

pesquisadores do CENAlUSP e selecionados em função de seu desempenho

em testes de reconhecimento dos gostos básicos.

As análises sensoriais foram realizadas no laboratório de Análise

Sensorial da Seção de Irradiação de Alimentos (CENAlUSP), cujas instalações

incluem cabines individuais para testes, controle de iluminação e de

temperatura ambiente.

Os testes de seleção foram realizados envolvendo os "Testes de

Reconhecimento de Gostos Básicos" (doce, ácido, salgado, amargo e neutro)

(Figura 5.2) , "Testes de Sensitividade para Gosto" (soluções salinas a 0.07% e

0.05%) (Mori, 1992) e "Teste Triangular" (Figura 5.3) (Spoto, 1988).

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE GOSTOS BÁSICOS

Nome: Data: _,_,_ Série

INSTRUÇÕES: Por favor, prove as amostras, identificando os sabores
básicos (ácido, doce, amargo, salgado e neutro), na frente das numerações das
amostras. Lave a boca após provar cada amostra.

GOSTO

Figura 5.2: Ficha sensorial utilizada na seleção de provadores para identificação de
gostos básicos.
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FICHA DE TESTE TRIANGULAR

Nome: Data: _1_1_ Série

INSTRUÇÓES: Duas dessas 3 amostras são iguais e uma é diferente. Por
favor, prove da esquerda para direita com intervalo de 20 segundos entre as amostras
e indique a amostra diferente, fazendo um circulo ao redor do número. Lave a boca
após provar cada amostra. Obrigada.

N° das amostras

Figura 5.3: Ficha sensorial utilizada na seleção de provadores pela percepção do
gosto salgado

5.2.6. Treinamento

Após a seleção dos provadores, procedeu-se à fase de treinamento,

iniciada com a apresentação dos objetivos do experimento, a importância da

presença e assiduidade de cada um. Foram explicados alguns aspectos da

análise sensorial, como a identificação dos atributos sensoriais de aparência,

textura, aroma e sabor, sensação na boca e residual. Os provadores

receberam instruções de como usar a escala de categoria já estruturada, a ser

utilizada para a medida da intensidade de cada atributo.

5.2.7. Desenvolvimento de terminologia descritiva

Nas sessões de treinamento para o desenvolvimento da terminologia

descritiva, foram usados diferentes tipos de queijo Minas Frescal (comercial e

irradiado com doses de 1; 2; 3 e 4 kGy), para cada provador descrever o

produto com seus próprios termos, que posteriormente foram agrupados de

acordo com suas semelhanças.
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Para a definição dos termos descritivos, os materiais de referência

foram apresentados aos provadores, visando o uso consensual dos mesmos,

resultando na elaboração da ficha de avaliação das amostras.

5.2.8. Treinamento da equipe para análise descritiva

o perfil sensorial dos queijos irradiados com doses de 1; 2; 3 e 4

kGy foi determinado por provadores selecionados e treinados segundo

metodologia de Análise Descritiva Quantitativa (Stone & Sidel, 1985). O

período de treinamento foi encerrado quando os provadores demostraram não

apresentar dificuldades em avaliar as amostras utilizando a Ficha de Análise

Descritiva Quantitativa (Figura 5.4).

5.2.9. Análise estatística

Os resultados obtidos da análise sensorial foram analisados

conforme o esquema de análise de variância com aplicação do teste F e a

análise estatística teve continuidade quando o teste F foi significativo ao nível

de 5%, através do Teste de Tukey. Para a análise estatística dos dados

utilizou-se o software SAS (1988).

5.3. RESULTADOS

5.3.1. Recrutamento e seleção da equipe de provadores

Foram selecionados 13 provadores, os quais apresentaram 100% de

acerto tanto no "Teste de Reconhecimento dos Gostos Básicos" (doce, ácido,

salgado e amargo) como no "Teste de Sensitividade para Gosto" e "Teste

Triangular", sendo desta forma possível a formação da equipe de provadores

que participaram da etapa de treinamento.
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5.3.2. Treinamento

5.3.2.1. Desenvolvimento de terminologia descritiva

Os termos descritivos obtidos pela técnica de perfil livre de amostra

de queijo encontram-se na Figura 5.4.

Umido Grumoso Leite sem ferver Adstringente
Amarelo Poroso Leite cru Fermento
Aerado Duro Sem sal Caserna coagulada
Queijo Fresco Macio Queimado Grudento
Firme Artificial Defumado Pastoso
Borrachudo Cremoso Seco Liso
Esbranquiçado Manjar Passado Granulado
Velho Comum Picante Elástico
Branco Comercial Vencido Textura mussarela
Compacto Curado Geladeira Granuloso
Arenoso Fresco Mofo Grumos
Compacto Delicado Ruim Farelento
Leitoso Maria mole Salgado Borracha
Esfarelento Iogurte Rançoso Desuniforme
Homogêneo Banha Gosmento Melento
Pálido Pastoso Cozido COco
Mole Requeijao Gordura Viscoso
Coalhada seca Azedo Suave Sorvete de cOco
Engordurado Chulé Saboroso Yakult
Oleoso Uréia Levedura Sabao de cOco
Aguado Ácido Adocicado Esponja
Ricota Amargo Azeitona Novo
Denso Pano Remédio Cheiro de vaca
Liso Plástico pao slrio Cheiro acre
Consistente Remédio Protelna cozida Queijo de soja
Saudável Condimento Antibiótico Tofu
Gostoso Áaua oxiQenada Amarra Atraente

Figura 5.4: Termos descritivos obtidos pela técnica do perfil livre em amostras de

queijo Minas Frescal irradiado.

Doze sessões de treinamento foram realizadas pela equipe de

provadores, onde alguns termos foram eliminados, outros substituídos,

tornando-se possível agrupá-los, formando um conjunto de 7 grupos de termos

para aparência, 4 grupos para a textura e 6 grupos para aroma e sabor do

queijo irradiado com doses de 1; 2; 3 e 4 kGy, conforme mostra a Figura 5.5.
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APARtNCIA

Cor:amarelo, amarelado, branco, esbranquiçado, leitoso
Frescor: fresco, velho, queijo fresco, gostoso, saudável, novo, atraente
Firmeza: homogêneo, consistente, delicado, maria mole
Brilho: soroso, molhado, engordurado, banha, oleoso, gorduroso, pálido
Aerado: aerado, arenoso, esfarelento, furos, granuloso, desmanchando, liso, grumoso, poroso
Soroso: soroso, molhado, agreado, úmido, coalhada seca
Cremoso: cremoso, manjar, iogurte, pastoso, requeijAo

TEXTURA

Esfarelento: esfarelento, granuloso, grumoso, grumos, desfazendo, farelento, arenoso
Consistência: macio, firme, mole, compacto, denso, duro
Borrachudo: borrachudo, elástico, textura de mussarela, plástico, borracha
Cremoso: pastoso. seco, cremoso

AROMA E SABOR

Azedo: azedo, ácido, uréia, yakult, leite azedo
Amargo: amargo, amarra, adstringente, fermento, levedura
Caracterlstlca de queijo frescal: saboroso, suave, leite cru
Salgado: salgado, sem sal
Doce: adocicado, doce, suave
Sabor estranho: cozido, remédio, azeitona, protelna cozida. antibiótico. rançoso, chulé, caseIna cozida,
plástico, artificial

Figura 5.5: Grupos de atributos relacionados pelos provadores, para o perfil de
aparência, textura, aroma e sabor de queijo Minas Frescal irradiado.

Após a definição dos atributos, foram apresentadas várias amostras

à equipe de provadores, a fim de se definir os parâmetros que seriam utilizados

como padrão de referência. A lista de definições dos termos descritivos com

seus padrões de referência é apresentada na Figura 5.6.
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COR => refere-se a brancura da amostra, variando de branco à branco amarelado.
Parâmetros: folha de papel (branco) e queijo meia-cura (branco amarelado).
FRESCOR => refere-se em caracterizar a idade da amostra, variando de queijo velho à queijo fresco.
Parâmetros: queijo Mina com 25 dias de armazenamento (queijo velho) e queijo Danúbio (queijo fresco)
FIRMEZA => refere-se em caracterizar a força necessária para penetrar o produto com o dente molar,
variando de pouca à muita firmeza.
ParAm.troe: qU61Jo DAnúhio (pOIlCA firm6111) fl qUfllJo pllrm.,IAo (multa flrrTlfllA)

BRILHO => refere-se em caracterizar a qualidade de reflexAo da luz, variando de pouco à multo brilho.
ParAmetros: ricota (pouco brilho) e queijo Danúbio (multo brilho)
AERADO => refere-se em caraderlzar a presença de bolhas de ar (furos) na amostra , variando de
poucos ê multas furos.
ParAmetros: queijo Danúbio (poucos furoR) e queijo mela·cura (muitos furos)
SOROSO => refere-se em caracterizar a presença de soro na amostra, variando de pouco à multo soro.
Parâmetros: ricota (pouco soro) e queijo Minas Frescal comerciai (muito soro)
CREMOSO => refere-se em caracterizar a cremosidade da amostra, variando de pouco à muito
cremoso.
ParAmetros: ricota (pouco cremoso) e queijo Polenguinho ou Catupiry (muito cremoso)

TEXTURA
ESFARELENTO => refere-se em caracterizar a amostra quanto sua capacidade de se esfarelar ou
desfazer, variando de pouco à muito esfarelento.
Parâmetros: queijo Catupiry (pouco esfarelento) e ricota (muito esfarelento)
CONSISTêNCIA => refere-se em caracterizar a amostra quanto a sua consistência elou firmeza,
variando de baixa a alta consistência.
Parâmetros: queijo Catupiry (baixa consistência) e queijo parmesao( alta consistência)
BORRACHUDO => refere-se em caracterizar a amostra quanto a propriedade de elasticidade, variando
de pouco a muito borrachudo.
ParAmetros: ricota (pouco borrachudo) e queijo mussarela palito (muito borrachudo)
CREMOSO => refere-se em caracterizar a textura da amostra, variando de pouco a muito cremoso.
ParAmetros: ricota (pouco cremoso) e queijo Polengulnho ou Catuplry (multo cremoso)

AROMA E SABOR
AZEDO :::>refere-se em caracterizar a acidez da amostra, variando de pouco a multo azedo.
Parâmetros: ricota (pouco azedo) e iogurte natural Danone (muito azedo)
AMARGO => refere-se em caracterizar o amargor da amostra, variando de pouco a muito amargo.
Parâmetros: ricota (pouco amargo) e cafelna 0,05% (multo amargo)
CARACTERlsTICA DE QUEIJO FRESCAL => refere-se em caracterizar a amostra quanto ao sabor e
aroma caracteristico de queijo frescal, variando de pouco a muito caracterlstico.
Parâmetros: queijo com 25 dias de armazenamento (pouco caracterlstlco) e queijo fresco(multo
caracterlstico)
SALGADO => refere-se em caracterizar o teor de sal da amostra, variando de pouco a multo salgado.
Parâmetros: ricota (pouco salgado) e queijo Minas Frescal cI 2,5% de sal (muito salgado)
DOCE:::> refere-se em caracterizar o quanto a amostra apresenta o sabor adocicado, variando de pouco
a muito doce.
Parâmetros: ricota (pouco doce) e leite fervido por 30 mln. (multo doce )
SABOR ESTRANHO*=> refere-se a sabores nao definidos, variando de pouco a muito acentuado.
·Para o ·sabor estranho· foram apresentadas várias amostras (Cewin, Aspirina C, Complexo B, leite
fervido, leite cozido, queijo vencido, etc) mas nenhuma caracterizou tal atributo. Portanto, ficou
estabelecido como sabor estranho um sabor nao definido pelos atributos citados.

Figura 5.6: Lista de definições dos termos descritivos para os atributos de aparência,
textura, aroma e sabor de queijo Minas Frescal irradiado.
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Para medir a intensidade de cada atributo na Análise Descritiva

Quantitativa (ADQ), utilizou-se escala não estruturada de O a 10 cm, (Stone et

al., 1974) ancorada nas extremidades com os termos "pouco e muito" I "baixa e

alta" e "branco e branco amarelado" (Figura 5.7).

Nome: Data: Amostra, _
Por favor, avalie cada um dos atributos abaixo, Indicando com um traço vertical, o ponto da

escala que melhor quantifique a intensidade de cada atributo.

APARêNCIA

Cor
branco

Frescor
pouco

Firmeza
pouca

Brilho
pouco

Aerado
pouco

Soroso
pouco

Cremoso
pouco

branco amarelado

muito

muita

muito

muito

muito

muito

TEXTURA

Esfarelento
pouco muito

Consistência
baixa alta

Borrachudo
pouco muito

Cremoso
pouco muito

AROMA E SABOR

Azedo
pouco muito

muito

muito

muito

pouco

Amargo

Doce

pouco
Caracterlstico de _
Queijo Frescal pouco
Salgado

pouco muito
Sabor
Estranho pouco muito

Figura 5.7: Ficha de Análise Descritiva Quantitativa do queijo Minas Frescal irradiado.
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5.3.3. Análise sensorial

5.3.3.1. Aparência

Os resultados da análise de variância para os atributos cor, frescor,

brilho, aerado e cremoso indicam que não houve diferença significativa para

dose, periodo de armazenamento e a interação dose e perfodo, entretanto,

para os atributos firmeza e soroso, foi observada diferença apenas para o

periodo de armazenamento (Figuras 5.7 e 5.8).

l-.-_-' -------r------- '------'--
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Período de arrrezenarrento (dias)

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si (p<O,OS).

Figura 5.8: Média das notas do atributo firmeza em relação ao perfodo de

armazenamento de queijo Minas Frescal irradiado.
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Figura 5.9: Média das notas do atributo soroso em relação ao perlodo de

armazenamento de queijo Minas Frescal irradiado.

As médias das notas para os atributos de aparência em relação à

dose de radiação e período de armazenamento, encontram-se na Tabela 5.1.,

onde observa-se as notas obtidas para o atributo aparência, as quais revelam

que os queijos irradiados independentemente da dose utilizada apresentaram

aparência esbranquiçada, fresca, firme, pouco aerada, sorosa e com baixa

cremosidade, e considerando os parâmetros utilizados (Figura 5.6), os

resultados concordam com as características esperadas para o queijo Minas

Fresca/.

Em relação ao período de armazenamento, a Tabela 5.1 indica que

os atributos firmeza e soroso apresentaram diferença significativa durante o

armazenamento, fato não observado para os demais atributos.
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Tabela 5.1: Médias das notas para os atributos de aparência em relação à dose

e perrodo de armazenamento.

ATRIBUTO DOSE (kGy) PERIODO(dlas,---- ....
-_._--

1 2 3 4 1 7 14

COR 3,30 2,91 3,13 3,05 2,90 3,30 3,07

FRESCOR 7,43 7,81 7,56 7,68 7,47 7,60 7,81

FIRMEZA 4,51 4,09 4,18 4,38 4,83 4,43 3,61
----- ,----.

BRILHO 6,49 5,82 5,91 6,00 5,86 6,21 6,11

AERADO 2,22 1,93 2,19 2,01 2,18 2,01 2,08

SOROSO 4,51 5,12 3,82 4,18 3,72 5,22 4,29

CREMOSO 3,61 3,75 3,52 3,37 3,12 3,89 3,68

5.3.3.2. Textura

Os atributos utilizados para avaliar a textura dos queijos Minas

Frescal irradiados foram: esfarelento, consistência, borrachudo e cremoso. A

textura dos queijos foi avaliada visualmente pelos provadores, e apenas a

cremosidade avaliada com a ingestão do produto.

Os resultados de todos os atributos revelam que não houve

diferença significativa tanto em relação à dose de radiação e período de

armazenamento, como em relação à interação dose e período.

As médias obtidas nesse trabalho são apresentadas na Tabela 5.2.
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Tabela 5.2: Médias das notas para os atributos de textura em relação à dose

e perlodo de armazenamento.

ATRIBUTO DOSE (kGy) PERloDO (dias)

1 2 3 4 1 7 14

ESFARELENTO 4,64 4,44 4,60 4,31 4,47 4,27 4,76

CONSISTÊNCIA 4,31 4,17 4,39 4,63 4,18 4,87 4,08

BORRACHUDO 3,27 2,89 3,37 3,52 3,62 3,41 2,76

CREMOSO 2,71 3,01 2,94 2,69 2,83 2,62 3,06

Considerando-se os parâmetros adotados para avaliação dos

atributos de textura dos queijos irradiados (Figura 5.6), pode-se dizer que as

médias das notas obtidas (Figura 5.2), indicam que o queijo, durante o

armazenamento de 14 dias apresentou boa consistência e cremosidade

adequada, mantendo boas condições de corte, não se tornando borrachudo

elou esfarelento, caracteristica importante para sua comercialização.

Embora apresente pouca cremosidade, as médias revelam que o

produto não apresentou textura de esfarelar como a ricota, pelo contrário,

manteve boas condições de corte.

5.3.3.3. Aroma e sabor

As análises estatfsticas de sabor e aroma para os atributos azedo,

caracteristico de queijo Frescal e sabor estranho, indicam que não houve

diferença significativa para dose de radiação, período de armazenamento e sua

interação, entretanto, o periodo de armazenamento para os atributos amargo,

salgado e doce apresentou diferença significativa (Figuras 5.10, 5.11 e 5.12).
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Figura 5.10: Médias das notas do atributo amargo, em relação ao perlodo
de armazenamento de queijo Minas Frescal irradiado.
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Figura 5.11: Médias das notas do atributo salgado, em relação ao perlodo
de armazenamento de queijo Minas Frescal irradiado.
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Figura 5.12: Médias das notas do atributo doce, em relação ao período
de armazenamento de queijo Minas Frescal irradiado.

As médias de notas apresentadas na Tabela 5.3 referentes ao

atributo aroma e sabor, sugerem que os queijos irradiados apresentaram-se

levemente ácido, com sabor amargo suavizado durante o armazenamento,

medias acima de 6,00 para a característica de queijo Minas Frescal, e que

houve uma diminuição na percepção do gosto salgado e doce pelos

provadores com o decorrer do período de armazenamento.

Tabela 5.3: Médias das notas para os atributos de aroma e sabor em relação à dose

e período de armazenamento.

ATRIBUTO DOSE (kGy) PERioDO (dias)

1 2 3 4 1 7 14

AZEDO 1,46 1,52 2,24 1,52 1,92 1,80 1,33

AMARGO 1,27 1,20 1,22 1,67 1,77 0,92 1,33
--_.-

CARACT.QUEIJO 6,54 6,69 6,53 6,39 6,17 6,96 6,49
"-_.'--'- __'0" ____

SALGADO 1,97 2,17 2,22 1,74 2,56 1,88 1,64
-_. .._, ---~---------

DOCE 2,66 2,56 2,46 2,40 3,24 1,88 2,00
.-

S.ESTRANHO 0,58 1,36 0,96 1,86 1,19 1,19 1,51
-----.--,----+------ ----
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5.4. DISCUSSÃO

Durante o armazenamento do queijo Minas Frescal, ocorrem

inúmeras alterações no produto, principalmente em função da atividade das

bactérias láticas (Desmazeaud, 1992).

Considerando-se os parâmetros utilizados para analisar o atributo

cor, os queijos irradiados, independente da dose recebida, apresentaram boa

coloração, pois as notas identificaram um produto claro e próximo ao branco.

Segundo Furtado (1991), é característico o queijo tipo Minas Frescal

apresentar coloração esbranquiçada.

A diminuição da firmeza observada no presente experimento, pode

ser consequência da proteólise, pois sabe-se que para uma mesma

solubilização de nitrogênio, isto é, o mesmo índice de proteólise, a textura pode

apresentar diferença significativa, de acordo com o tipo de queijo (Wolfschoon

Pombo, 1983).

Em relação ao atributo aerado, nesse experimento, as médias das

notas obtidas indicam que o queijo Minas Frescal irradiado apresentou pouco

ou nenhuma olhadura na massa e segundo Furtado (1991), não se espera

encontrar no queijo Minas Frescal muitas olhaduras, pois esse tipo de queijo

deve apresentar textura fechada, ou seja, com poucas ou nenhuma olhaduras

irregulares.

A presença mínima ou ausência de olhaduras está relacionada ao

fato de que as bactérias láticas (fermento) adicionadas na manufatura do queijo

não são produtoras de gás, ressaltando que queijos Minas Frescal que

apresentarem massa repleta de pequenos olhos arredondados ou irregulares

pode ser indicativo da presença, em grande número, de bactérias do grupo

coliforme (Furtado, 1996).

O atributo consistência é considerado um dos mais importantes no

queijo Minas Frescal, podendo ser determinante para sua comercialização, e



as médias obtidas para esse atributo encontram-se intermediárias entre os

parâmetros adotados (catupiry =Oe parmesão =10).

Geralmente, durante o armazenamento, com a ocorrência da

proteólise, pode-se observar o amolecimento do queijo (Wolfschoon-Pombo,

1983), porém os resultados revelam que esse fato não foi observado nesse

experimento.

O desenvolvimento de acidez e portanto do sabor azedo no queijo

Minas Frescal, está relacionado à produção de ácido pelas bactérias láticas

(fermento) adicionadas na manufatura do produto (Olson, 1990; Bodyfelt et aI.,

1988), e as notas obtidas revelam que o produto não apresentou teor de acidez

acentuado.

A formação do sabor amargo constitui um dos problemas mais

complexos que pode surgir durante o armazenamento de queijos (Chaves,

1990). As médias observadas para esse atributo indicam que o sabor amargo

não foi muito pronunciado no produto.

No presente experimento, as médias obtidas para esse atributo não

foram significativas em relação à dose de radiação, fato não observado para o

período de armazenamento. Durante o armazenamento ocorre uma maior

concentração de sal em virtude da desoragem (natural) observada durante

esse período, causando dessa forma maior percepção do atributo salgado

(Mendes, 1997).

O atributo doce é considerado importante em produtos lácteos, pois

confere o equilíbrio entre vários sabores desenvolvidos durante o

armazenamento do produto, sendo a lactose responsável em conferir doçura

suave ao produto e sabores característicos e agradáveis aos produtos lácteos

(Shipe et aI., 1978). Os resultados indicam que esse atributo sofreu influência

apenas do período de armazenamento, fato não observado para as doses de

radiação.



A irradiação pode desenvolver alguns sabores estranhos no

alimento, devido à recombinação e degradação de alguns compostos (Langley,

1990), entretanto, as médias de notas para esse atributo confirmam que os

queijos irradiados não desenvolveram tal sabor de modo acentuado durante o

seu armazenamento. O sabor estranho identificado pelos provadores durante o

período de treinamento, não apresentou diferença significativa tanto em

relação à dose de radiação como ao período de armazenamento.

O atributo "Característico de queijo Minas Frescal " neste

experimento, é o que melhor qualifica o produto, e as médias atribuídas aos

queijos irradiados, expressam qualidade satisfatória para sua comercialização.

5.5. CONCLUSÕES

A radiação gama mostrou-se um método de conservação de queijo

Minas Frescal viável, em virtude de que as doses utilizadas não provocaram

alterações indesejáveis nas características sensoriais do produto.

As alterações observadas nos atributos firmeza, soroso, amargo,

salgado e doce ocorreram em função do período de armazenamento e não em

relação às doses aplicadas.



6. CONCLUSÕES FINAIS

Após análise do queijo Minas Frescal irradiado sob o ponto de

vista microbiológico, fisico-quimico e sensorial, podemos concluir:

A radiação gama é um método de conservação adequado para

queijo Minas Frescal, e com doses entre 2 e 3 kGy apresentou-se eficiente na

destruição de S. aureus , que constitui um dos maiores problemas de

contaminação deste produto. Foi também comprovado, que a partir da dose 2

kGy, oS. aureus não apresentou condições de produzir toxina.

As análises fisico-quimicas revelaram que a dose de 2 kGy é a

mais indicada, pois apresentou os melhores resultados em relação aos valores

de acidez titulável e pH, não alterando os valores de umidade e extensão da

proteólise.

Não se observou efeito significativo da radiação gama nas

características sensoriais do queijo Minas Frescal , não prejudicando portanto

sua aceitabilidade no mercado consumidor.

As alterações indesejáveis no produto foram em relação ao

periodo de armazenamento, pois apresentou diferença significativa no produto

tanto sob o ponto de vista fisico-quimico como o sensorial.

Pelo exposto, pode-se afirmar que a radiação gama em doses

entre 2 e 3 kGy, é um método eficiente e adequado de conservação do queijo

Minas Frescal.
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