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Resumo

EFEITOS DA RADIAÇÃO GAMA NA CONSERVAÇÃO DA CARNE

BOVINA REFRIGERADA

Autor: CARLOS OTAVIO MARIANO

Orientador: Profa Dra MARTA HELENA FILLET SPOTO

RESUMO

A carne é comprovadamente nossa maior fonte de proteínas alimentar, porém é

má distribuída e má aproveitada pela população em geral. Alguns segmentos da

sociedade com excesso de alimentos e outros com falta, gerou nestes últimos o drama da

fome. Hoje há cerca de 800 milhões de pessoas (13% da população mundial)

subnutridas, que vivem em mais de 30 países, quase na sua totalidade concentrados na

África e Ásia. Mas esse drama atinge também o nosso próprio país. Conseguir fazer

chegar a est~ segmento da população menos favorecida, que se encontra muitas vezes

em regiões de difícil acesso, um alimento com qualidade nutricional para o consumo é o

grande desafio de nossa sociedade. O objetivo é aumentar a vida útil do alimento,

mantendo suas características nutricionais e sensoriais preservados. Assim, toma-se

também um desafio proteger a carne de microrganismos patogênicos e eliminar aqueles

que podem ter se instalado no animal ainda vivo ou durante a manipulação nos

frigoríficos antes de chegar ao consumo.

O uso da radiação gama permitiu garantir a qualidade do produto na total

ausência dos microrganismos patogênicos ensai~dos, mantendo as características

organolépticas (sensoriais e físico-químicas) iniciais por um período bem maior àquele

especificado pela legislação, aumentando assim sua vida útil. A análise sensorial indicou
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que até a dose de 6,0 kGy não há alteração no sabor e com a dose de 8,0 kGy a carne

adquiriu um leve sabor de defumado, já nos atributos aparência, aroma e textura na

ocorrem alterações. A cor da carne irradiada nas doses utilizadas não apresentaram

mudança de cor comparada à carne não irradiada.

A análise microbiológica visou eliminar os microrganismos patogênicos:

Salmonella ssp, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coZi e Clostrídios

sulfito redutores, conforme especificado na Resolução RDC nO 12, ANVISA de

02/0112001; a dose necessária para a eliminação da Salmonella ssp e Bacillus cereus foi

de 4,0 kGy e para os demais microrganismos a dose de 2,0 kGy já foi suficiente.

O ensaio de armazenamento envolveu um período de manutenção do produto

por 0, 7, 14, 21 e 28 dias à temperatura de 7°C, conforme especifica a Portaria nO 304,

DIPOA de 22/04/1996, sendo verificadas as características físico-químicas em carne

irradiada com a dose de 8,0 kGy contra a carne não irradiada fresca. Foram observadas

alterações na Acidez que aumentou no período em 5,5% e 12% perante a carne não

irradiada; os Peróxidos foram detectados somente na carne irradiada e manteve-se

constante durante o período de ensaio; os Lipídios aumentaram significativamente no

início do período chegando a 113% acima da carne não irradiada, diminuiu durante o

período de ensaio e ao final apresentou um índice de 51% abaixo da carne não irradiada.

Finalmente, a Creatinina aumenta significativamente na carne irradiada, mas mantém-se

constante durante o período.

A análise sensorial realizada no enSaiO de estocagem de amostras de carne

irradiadas com 4,0 kGy e 8,0 kGy não se verificou alterações entre as amostras

armazenadas e a recém irradiada.

Palavras Chave: Irradiação, carne bovina, análise sensorial, análise físico-química,

análise microbiológica, vida útil.
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Summary

EFFECTS OF THE GAMMA RADIATION IN THE REFRIGERATED BOVINE

MEAT CONSERVATION

Author: CARLOS OTAVIO MARIANO

Adviser: Profa Dra MARTA HELENA FILLET SPOTO

SUMMARY

The meat is one of our largest alimentary source of proteins, however it is bad

distributed and bad taken advantage by the population in general. Some segments of the

society with excess of foods and other with lack, it generated in these last ones the

drama of the hunger. Today there are about 800 million people (13% of the world

population) malnourished, that they live in more than 30 countries, almost in totality

concentrated in Africa and Asia. But that drama also reaches our own country. Make it

arrive to this segment of the less favored population, that is usually in difficult access

areas, a food with nutritional quality for the consumption is the great challenge of our

society. lhe objective is increase the shelf life of the food, maintaining their nutritional

and sensorial characteristics preserved. By this way, it becomes also a challenge to

protect the meat of pathogenic microorganisms and eliminate those might have been

installed in the animal still alive or during the manipulation in the meat industry before

arriving for the consumption.

The use of the gamma radiation allowed to guarantee the product quality in the

total absence of the studied pathogenic microorganisms in this project, maintaining the

initials organolepthics characteristics (sensorial and physiochemical) for a large period

that the one specified by the legislation, incre,:~ing this way it shelf life. The sensorial

analysis indicated that until the dose of 6,0 kGy there is no alteration in the flavor and

with the dose of 8,0 kGy the meat acquired a light smoked flavor, but in the appearance,
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aroma and texture attributes no confirmed any alterations. The color of the irradiated

meat in the used doses didn't present color change compared to the no irradiated meat.

The microbiologycal analysis pretended to verify the elimination of the

pathogenic microorganisms: Salmonella ssp, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus,

Escherichia coZi and Clostridium sulphite reducers, as specified in the Resolution RDC

no. 12, ANVISA 02/01/2001. The necessary dose for the elimination of the Salmonella

ssp and the Bacillus cereus was of 4,0 kGy and for the other microorganisms the dose of

2,0 kGy was enough.

The storage test involved a maintenance period ofthe product for 0, 7, 14,21 and

28 days to the temperature of 7°C, as specify the Portaria nO 304, DIPOA 22/04/1996,

being verified the physicochemical characteristics in meat irradiated with the dose of 8,0

kGy in comparision with the fresh no irradiated meat. The alterations were observed in

the Acidity that increased in the period in 5,5% and 12% in comparision with the no

irradiated meat; Peroxydes were only detected in the irradiated meat and they stayed

constant during the period; the Lipides increased significantly in the beginning of the

period arriving to 113% above the no irradiated meat, it decreased during the period and

at the end it presented an index of 51 % below the no irradiated meat. Finally, Creatinine

increases significantly in the irradiated meat, but it stayed constant during the period.

The sensorial analysis in the storage test of meat samples irradiated with 4,0 kGy

and 8,0 kGy was not verified alterations between the stored and the recently irradiated

samples.

Key Words: Irradiation, bovine meat, sensorial analysis, physicochemical analysis,

microbiological analysis, shelf life.



1. INTRODUÇÃO

A carne é comprovadamente um alimento tido como uma de nossas maiores

fontes de proteínas. Além de sua riqueza em aminoácidos essenciais, contém umidade,

gordura, vitaminas, glicídios e sais minerais como elementos nutritivos complementares

(Pardi et aI., 1993). Esta riquíssima fonte de alimento é má distribuída e pouco

aproveitada pela população mundial; alguns países com excesso e outros com falta,

sendo coadjuvante nestes últimos do drama da fome.

A fome não se limita à África; Bangladesh e Índia são os campeões mundiais de

desnutrição, que afeta mais de 50% da população menor de· cinco anos. A falta de

alimento adequado nos paises mais pobres se reflete também na distribuição mundial da

carne. Os 5% mais ricos do mundo consomem cerca de 45% de toda carne produzida,

enquanto que aos 5% mais pobres cabem só 5% do que se produz em todo o planeta

(Toledo & Leite, 1999).

Atualmente há cerca de 800 milhões de pessoas (13% da população mundial)

subnutridas, que vivem em mais de 30 países, concentrados, quase na sua totalidade, na

África e Ásia. Com o crescimento populacional concentrado justamente nestes países, o

problema tende a se agravar no futuro. Porém, a Food and Agriculture Organization

(FAO) estabeleceu como meta reduzir o número de subnutridos crônicos no mundo, de

800 milhões para a metade em 2015, embora se preveja que em 2010 ainda haja 680

milhões de famintos (Toledo & Leite, 1999).

Um grande número de países, mais especificamente os que compõem o 3o

mundo, apresenta um consumo de energia alimentar muito abaixo do mínimo
~~

recomendo pela FAO, de 2200 kcal/dia. A carne bovina constitui-se numa das principais

fontes de proteína animal, sobretudo pelo seu valor biológico. Pardi et aI., 1993, chegam



2

a caracterizar o nível de consumo de carne, como o elemento indicativo do

desenvolvimento sócio-econômico de um povo. Em pesquisa conjunta realizada pela

FAO e World Resources Institute (WRI) constatou-se que, durante a década de noventa,

20 países estavam em situação precária (países pobres da África e do Sudeste Asiático),

onde a média de fornecimento de energia por alimento caiu de 1941 kcal/dia/habitante

para 1853 kcal/dia/habitante; enquanto que nos 14 países mais ricos, o consumo de

energia alimentar subiu de 3135 kcal/dia/habitante para 3234 kcal/dia/habitante. A

média global encerrou o período com um consumo de 2720 kcal/dia/habitante,

superando o mínimo recomendado. A FAO indica também que o consumo diário de

proteínas por um adulto de 70 kg, por exemplo, deve ser entre 56 e 84 g (Toledo &

Leite, 1999).

No início dos anos 80, popularizava-se o uso de comida congelada e

conseqüentemente o uso de congeladores (freezers) e microondas. Indicando a crescente

preocupação na maneira de se conservar os alimentos. Como tais processos tem um alto

consumo de energia, e sendo esta cada vez mais onerosa, o processamento e a

manutenção passou a ter um custo significativo no valor final do alimento. Já no final do

século, a irradiação de alimentos passou a ser uma forma mais viável de conservação,

tomando-se importante na garantia da qualidade do alimento; reduz em níveis

baixíssimos ou até mesmo elimina os microrganismos contaminantes presentes,

mantendo as características iniciais dos alimentos e aumentando conseqüentemente a sua

vida útil, embora não descarte a necessidade da refrigeração para auxiliar nesta

preservação e não necessariamente o congelamento (lOWA, 2000). A irradiação atua

evitando, eliminando, reduzindo ou retardando os processos de infestação, contaminação

ou decomposição do alimento. É um excelente método de conservação, seguro, eficiente

e competitivo que pode ser utilizado como meio direto para a conservação de alimentos,

sem aumento de temperatura e sem o uso de aditivos químicos (Prandl et aI., 1994).

Hutzier (1997) salienta que a radiação ionizante age sobre os microrganismos

contaminantes através da lesão de seus ácidos nucléicos, especialmente o DNA. A

eliminação dos mesmos pode ser maior ou menor quantitativamente, dependendo das

doses de radiação empregadas.
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Organizações internacionais como a FAO, World Health Organization (WHO),

International Atomic Energy Agency (IAEA) entre outras, têm tido ativas participações

para que o emprego da irradiação de alimentos se amplie cada vez mais. No Brasil, a

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e o Centro de Energia Nuclear na

Agricultura (CENA), em suas atividades de ensino e pesquisa, têm contribuído muito

para que se tome possível a ampliação desta técnica de conservação de alimentos.

Devido ao efeito positivo na irradiação em alimentos, hoje em dia 38 países,

destacando-se os Estados Unidos, Japão, Índia, Canadá, Israel, Suécia e Turquia, se

beneficiam do uso de alimentos irradiados, e o interesse pelo uso deste processo tem

sido demonstrado, inclusive no Brasil, através do incremento de novos conhecimentos,

de pesquisas e das aplicações práticas desse método de "esterilização a frio" (ICGFI,

1999). Numa audiência pública realizada em Brasília, em dezembro de 1997, José

Mauro Esteves dos Santos, presidente da CNEN-Comissão Nacional de Energia

Nuclear, lembrou que, dos 38 países, 24 utilizam a irradiação em escala comercial e,

com isso, ganham competitividade no mercado agrícola internacional (PC, 2000).

A irradiação de alimentos é um dos métodos de preservação mais extensivamente

e largamente estudados, conforme indicaram Thakur & Singh (1994). Apesar dos dados

volumosos na segurança e salubridade dos alimentos irradiados, a irradiação de

alimentos é ainda um "processo esperado". Embora alguns países estejam usando a

técnica de irradiação para certos alimentos, seu grande potencial ainda não é

reconhecido. Se usada na sua total potencialidade, a irradiação de alimentos pode salvar

milhões de vidas humanas que são perdidas anualmente devido à desnutrição ou à fome

e pode adicionar bilhões de dólares à economia mundial.

Salienta Crawford (1996) que as bases científicas e o mecanismo de irradiação de

alimentos foram tão minuciosamente entendidos pela comunidade científica e agências

governamentais, quanto o processamento tradicional de alimentos. Apesar da irradiação

trazer muitos benefícios, ela não pode ser colocada como simplesmente a única e mais

crítica medida de segurança de alimentos. A irràdiação não previne a contaminação, mas

controla-a, eliminando os microrganismos que deterioram os alimentos. O autor comenta

que a irradiação de alimentos não o toma um "alimento radioativo" e o uso de doses
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médias e baixas têm causado um efeito negativo reduzido, como quebra de algumas

cadeias carbônicas longas de vitaminas e outros nutrientes que as pessoas obtém de sua

alimentação, porém tais perdas são semelhantes àquelas observadas em outros processos

de tratamentos de alimentos como o tratamento térmico para enlatar. No entanto, a

irradiação não destrói as toxinas. Crawford (1996) salienta também que se têm estudado

a formação de produtos radiolíticos, como os radicais livres nos alimentos irradiados,

mas foi verificado que tais produtos não causam danos à saúde humana. Além disso,

concluiu que uma quantidade maior de radicais livres é produzida durante o processo de

torrar o pão ou assar a carne, comparados à aplicação de baixas doses de irradiação.

Bruhn (1995) comenta que os consumidores têm demonstrado um aumento na

aceitação de produtos irradiados. Nos últimos dez anos este consumidor tem-se

conscientizado da segurança no uso destes alimentos que apresentam quantidades bem

menores de resíduos de pesticidas, contaminações microbiológicas e de outros

conservantes para tomá-los aptos para o consumo, ao invés de usar alimentos com

aditivos e preservativos. Isso se deve ao fornecimento de informações especificando as

vantagens do processo de irradiação perante outros métodos de conservação e a

conscientização de que assim está se protegendo o ambiente e os manipuladores destes

produtos.

Lagunas-Solar (1995) apresentou um resumo de informações educacionais

indicando as vantagens e os objetivos da educação do consumidor no uso de alimentos

irradiados, envolvendo ações coordenadas entre o governo, escolas e indústrias. Salienta

que a irradiação de alimentos é um processo físico que promove tecnologias de

preservação e proteção dos alimentos, além de resolver problemas já conhecidos de

saúde pública e minimizar os efeitos ambientais causados por processos químicos e de

intensa energia.

Para Hollingsworth (1998) a aceitação da irradiação na carne bovina dependerá

do grau de percepção residual no produto pelo usuário. Os usuários, neste caso, sendo os

cozinheiros e as cadeias de supermercados que estariam preocupados com a sua imagem

e os consumidores preocupados com seus familiares. Esclarecer o valor a estes

consumidores será a chave para a aceitação.
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Satin (1993) salientou que a radiação não substitui as boas práticas de

manufaturamento, mas é empregada em processos onde mesmo os melhores

procedimentos ainda não garantem a qualidade contra a deterioração ou doença. Em

maio de 1990, a US Food and Drug Administration (FDA) aprovou a irradiação de

alimentos para controle de patógenos.

Conforme Destro (1998), a questão da qualidade já vem preocupando as

indústrias há pelo menos duas décadas e o "controle de qualidade" e as Boas Práticas de

Manufatura (BPMs) são as formas mais empregadas para atingir este objetivo. Devido a

pressões dos consumidores, exigindo que os alimentos processados sejam cada vez mais

semelhantes ao produto in natura (por exemplo: menor teor de sal, com menos

conservantes), a distância entre alimento seguro e de risco tem diminuído. Os fatos têm

mostrado que somente o emprego do "controle de qualidade" tradicional, as BPMs e as

inspeções nas fábricas não têm se mostrado efetivos no controle das doenças de origem

alimentar. Por isso, muitos fabricantes estão optando pelo uso do sistema conhecido em

inglês como Hazard Analysis and CriticaI Control Point (HACCP), traduzido para o

português como Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), que é um

sistema lógico, prático, sistemático, dinâmico e de fácil entendimento para controlar a

segurança do produto. Esse sistema enfoca os pontos críticos de um processamento, ou

seja, os de maior potencial de risco.

Mortimore & Wallace (1995) nos esclarece que o sistema HACCP consiste na

aplicação de sete princípios que delineiam as ações a serem estabelecidas numa

indústria, visando garantir a segurança do produto alimentício. O sistema é baseado na

prevenção da contaminação dos alimentos nos pontos críticos, identifica onde os riscos

podem ocorrer no processo para que sejam tomadas as medidas necessárias para a

prevenção da ocorrência. Começou a ser aplicado, nos anos 60, pelas indústrias de

alimentos para astronautas, os quais não poderiam causar riscos à saúde, e foi

desenvolvido pela Pilsburry Co., com a colaboração da NASA e da US Army. No início

dos anos 70, foi sugerido seu uso durante o National Conference on Food Protection,

sendo nos anos seguintes adotado pelo FDA; em 1988 a Intemational Commission on

Microbiological Specification for Foods publicou um livro sobre o assunto a pedido da
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Organização Mundial de Saúde (OMS), foi também publicado em 1992 como

recomendação de uso pelo National Advisory Committee on Microbiological Criteria for

Foods e pela FAO/Codex Alimentarius Commission, em 1993.

Esse sistema passou a ser exigido nas indústrias de alimentos nos diferentes

países que compõe o Mercado Comum Europeu (Directiva 93/43/CEE), inclusive no

Brasil onde o Ministério da Saúde, através da Portaria nO 1.428, de 26 de novembro de

1993, estabeleceu regulamentos e diretrizes para a inspeção e produção de alimentos,

baseados no que foi considerado Avaliação dos Perigos em Pontos Críticos de Controle.

O Ministério da Agricultura, em 16 de março de 1998, através da Portaria 46 estabeleceu

a implantação gradual nas indústrias sob regime do SIF, o Sistema APPCC, versão do

sistema HACCP. Esta portaria apresenta também um "Manual Genérico de

Procedimentos para APPCC em Indústrias de Produtos de Origem Animal" (Terra,

1998).

Segundo Hollingsworth (1998), a irradiação, parte do HAACP, é somente um

caminho aprovado e efetivo para remover os microrganismos patogênicos dos alimentos

sem alterar as suas características essenciais. Assim, pode-se garantir ao consumidor,

conforme as determinações dos órgãos de saúde pública, a qualidade do alimento

disponibilizado. Sem a irradiação, não há como oferecer a garantia total ao consumidor.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. A Carne Bovina

A carne é definida, nonnalmente, como sendo constituída por tecido animal,

particulannente o tecido muscular, utilizado como alimento. Sua composição varia de

acordo com a idade, sexo, raça, manejo, alimentação e espécie animal. De maneira geral,

sua atividade de água é de 0,99, com 74 a 80% de água, o teor de proteína varia de 15 a

22%, lipídios de 2,5 a 37% e carboidratos de O a 1,2% (em peso), além disso contém

também em menores quantidades substâncias não nitrogenadas e compostos inorgânicos.

Esta carne segue para o processo de maturação, desde que as operações de abate

obedeçam as nonnas técnicas de higiene, sendo mantida por 12 horas à temperatura

ambiente e, por duas semanas, em tomo de Oa l°e, temperatura de refrigeração, pois o

ponto de congelamento da carne é de -1,5°e, desta maneira temos a carne fresca própria

para o consumo. Este processo de maturação toma a carne mais tema e aromática, pois,

logo após o abate inicia-se o fenômeno de rigor mortis, quando ocorre intensa atividade

enzimática tornando-a imprópria para o consumo neste período, confonne Pardi et aI.

(1993).

Em tennos gerais, as carnes podem ser subdivididas em "vennelhas" e "brancas".

Dentre as primeiras, são mais consumidas no país em ordem decrescente as de bovino,

suíno, ovino e caprino. Já as "brancas" são provenientes de aves domésticas,

principalmente frangos e perus (Pardi et aI., 1993). O consumo nacional de carne bovina,

de ave e suína está na proporção aproximada de 2,5 : 2 : 1 respectivamente. Sendo que, o

consumo de carne bovina, per capita, está na ordem de 37,2 kglhabitante/ano, embora o

consumo de aves esteja em grande ascensão (Pineda & Veríssimo, 2003)
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A cor é um dos atributos mais importantes para a qualificação da carne. Esta é

devida à presença de dois pigmentos, a mioglobina e a hemoglobina; a mioglobina

constitui 80 a 90% do pigmento total de uma peça bem exudada. O grupo heme dos

pigmentos é o verdadeiro responsável pela cor vermelha, ou vermelho cereja, quando

combinado com o oxigênio (Moreno, 2001). Um outro atributo importante é o odor da

carne, quando fresca, característica utilizada como critério de qualidade, lembra um

ligeiro odor do ácido láctico comercial. Nas câmaras de armazenamento de carne a

-10oe nota-se normalmente um ligeiro odor de diacetil e, nesta temperatura, o ranço da

gordura também é produzido. Os odores e sabores desagradáveis são devido a diferentes

ácidos graxos produzidos por hidrólise e aos carbonetos produzidos durante a

rancificação (Pardi et aI., 1993).

Deve-se considerar, também, que a carne é um dos alimentos mais perecíveis,

por isso, as medidas de conservação são aplicadas logo após o abate do animal, com o

objetivo de retardar ou prevenir certas mudanças que tomam a carne inadequada ao

consumo ou degradam alguma característica de qualidade. Os modos de alteração são

múltiplos e podem ser classificados em fisicos, químicos ou microbiológicos. A maioria

dos tecidos comestíveis de um animal sadio no instante do abate é estéril ou possui

níveis de contaminação microbiana muito baixos. A morte do animal é acompanhada de

uma súbita paralisação dos sistemas de defesa frente à invasão e crescimento de

microrganismos estranhos, que não parece manter qualquer efeito bactericida nem

bacteriostático nos tecidos do animal morto (Price & Schweigert, 1994).

As características organolépticas da carne bovina in natura repercutem na carne

cozida que, independentemente do seu valor nutritivo, é apreciada e consumida com

maior proveito sempre que se mostra atraente e apetecível. Para tanto, características

como a cor, odor, sabor, estrutura, consistência, textura e capacidade de retenção de água

são muito importantes na sua comercialização.

A garantia da qualidade do produto é fundamental para a saúde do consumidor.

Moura et aI. (2001) realizaram uma avaliação transversal, utilizando-se de milhares de

laudos emitidos pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen

DF), no período de 1989 a 1995, todos referentes a análises de carne, leite, ovos, mel e
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produtos mistos ou derivados, rotineiramente coletados pelos técnicos da Divisão de

Vigilância Sanitária. No que diz respeito à carne bovina foram analisadas 1828 amostras

envolvendo os seguintes exames: Organolépticos, Microscópicos, Físico-Químicos e

Microbiológicos. Destas amostras 33% foram caracterizadas como impróprias para o

consumo; 10% foram reprovadas nos exames organolépticos, 12% nos exames

microscópicos, 19% nos exames físico-químicos e 28% nos exames microbiológicos;

algumas amostras foram reprovadas em mais de um exame.

2.2. Contaminação Microbiológica

Durante o processamento da carne podem ocorrer diversas formas de

contaminações microbianas. Conforme comentou Evangelista (1994), há duas formas

essenciais de contaminação da carne: - por via endógena, quando o animal ainda está

vivo (têm sido encontrados microrganismos em gânglios, medula e no próprio músculo)

e - por via exógena, desde a matança do animal até o consumo de seus produtos. As

possibilidades de contaminação do animal em vida são decorrentes das condições

predisponentes da invasão sangüínea por
. .

mIcrorganIsmos intestinais, como:

estreptococos (Streptococcus bovis), salmonelas e o Clostridium perfringens. Assim

como a fadiga e o estresse dos animais, o jejum prolongado no período de espera no

frigorífico e, inclusive, a ingestão de alimentos contribui para este panorama

contaminante. Embora Gill et aI. (1982) e Sinell (1980) coloquem em dúvida essa

penetração microbiana através da parede intestinal, Price & Schweigert (1976) relatam

que a maior parte das bactérias presentes nos músculos dos animais recém-abatidos

encontra-se confinada nos nodos linfáticos e que são originárias dos intestinos.

Além destas considerações, Pardi et aI. (1993) citam também que se deve levar

em conta as diversas fontes potenciais de contaminação nos abatedouros, como as peles

e os pêlos dos animais impregnados de sujidades e fezes, que podem carrear milhões de

bactérias aeróbias e anaeróbias. Tal contaminação depende:

• do tipo de solo das pastagens de origem, que vem impregnada nos cascos

e pele dos animais;
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• da higienização dos animais (banho) antes do abate, estimando-se que 3 g

de solo podem contaminar meia-carcaça com cerca de 2 x 105 UFC/g

(Unidades Formadoras de Colônias, UFC);

• do ar e poeira;

• da água utilizada na lavagem da carcaça;

• do equipamento e do ambiente;

• dos utensílios (facas, serras e ganchos);

• dos vários recipientes usados, e

• do próprio pessoal no trabalho.

A pele e os pêlos dos animais, sobretudo depois de retidos nos currais no período

que antecede à matança, contaminam-se amplamente por deitarem-se sobre as fezes,

agravando-se também por defecarem com maior abundância neste local em face do

medo que se acham possuídos. Sem um trabalho eficiente de limpeza e desinfecção, as

fezes aí acumuladas poderão, pelo dessecamento, transformar-se em poeira,

comprometendo os produtos direta e indiretamente, se não forem tomados cuidados

especiais. Os animais destinados ao abate devem estar descansados, dessedentados e em

jejum ajustado à espécie. Os cuidados devem prosseguir na higiene dos currais, nos

banhos de aspersão, no atordoamento, sangria, esfola, oclusões, evisceração, toalete e

demais operações ocorrentes na sala de matança. As meias-carcaças devem ser levadas à

refrigeração adequada tão rapidamente quanto possível, onde deve ocorrer a perda do

calor sensível até a queda da temperatura a um nível que suporte, sem novas

contaminações, as atividades enzimáticas necessárias para a transformação dos músculos

em carne.

Embora alguns autores considerem exageradas as contaminações pelo ar, outros,

no entanto, julgam-nas como fonte ponderável. Pardi et aI. (1993), citam que, dentre as

matérias em suspensão, 25 a 30% se constituem de substâncias orgânicas em partes

vivas, como o pólen, bactérias, vírus, leveduras, cogumelos e seus esporos.

Deve ser considerada também a contaminação 'Cruzada, não se permitindo que o

produto acabado tenha qualquer forma de contato com a matéria-prima ou com o

produto em processamento. Este conceito também se aplica ao pessoal, a ponto de não
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se admitir que os operadores de áreas consideradas "limpas" trabalhem em áreas

chamadas "sujas". Da mesma forma quanto ao pessoal da manutenção, após sua

realização deve ser feita uma limpeza e sanificação. É indispensável manter a higiene da

vestimenta e dos hábitos dos manipuladores, bem como manter a vigilância das suas

condições de saúde e da possível existência de portadores assintomáticos. Lawrie (1979)

salienta que entre os microrganismos contaminantes, oriundos das pessoas doentes ou de

portadores assintomáticos, encontram-se: Salmonella sp., Shigella sp., Escherichia coli,

Bacillus proteus, Staphylococcus albus, Staphylococcus aureus, Clostridium

perfringens, Bacillus cereus e Streptococcus faecalis. A contaminação pode ocorrer a

partir do trato respiratório, através da tosse e espirro e a partir do trato intestinal, através

das mãos sujas de fezes.

É importante salientar que a presença de coliformes totais e fecais são indicativos

de condições higiênico-sanitárias insatisfatórias, principalmente quando observadas em

bancadas e instrumentos para a manipulação da carne bovina. Mendonça & Granada

(1999) verificaram a presença de coliformes totais e fecais em amostras coletadas nas

bancadas e serras de corte de carne em três açougues na cidade de Pelotas-RS, onde

foram evidenciadas práticas higiênicas inadequadas.

A carne bovina é uma das fontes potenciais de Escherichia coli 0157:H7, uma

vez que o trato gastro-intestinal de bovinos é reservatório intermediário desses

microrganismos. A contaminação se dá na hora do abate, se houver contato das vísceras

com a carne e superfícies da planta de processamento. Embora o gado não seja afetado

pelo patógeno, sabe-se por literatura que pelo menos 1 % do gado adulto nos Estados

Unidos é portador deste microrganismo. Não há notícia, até o momento, de incidência na

carne brasileira, porém as entidades sanitárias já se colocam em alerta para tal

eventualidade, pois o ensaio de avaliação deste microrganismo é diferente dos utilizados

para avaliar os coliformes totais e fecais (Silva et aI., 1997).

A contaminação da carne bovina por microrganismos não se restringe somente à

indústria, todo o lugar onde ela é manipulada está sUjeito à contaminação. Little & De

Louvois (1998) realizaram uma investigação microbiológica em açougues e produtos de

açougues na Inglaterra, e verificaram que a Escherichia coli 0157:H7 foi isolada em
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cinco açougues de 1400 investigados, em três amostras de carne "in natura" das 2330

peças ensaiadas e em dois locais de preparação de derivados de carne dos 2192 locais

visitados. Salientam também que a Salmonella ssp. e o Campylobacter ssp. foram

detectados em 84 e 15 peças, respectivamente, das 2330 peças de carne "in natura"

ensaiadas. Dos produtos derivados de carne sete amostras das 2192 estavam inaceitáveis

microbiologicamente e 352 estavam com qualidade insatisfatória. Das amostras

inaceitáveis, duas continham Salmonella ssp. (Salmonella typhimurium DT193 e

Salmonella typhimurium PT104), três contaminadas com Staphylococcus aureus acima

de 104 UFC/g e duas contendo Escherichia colí ü157:H7 acima 104 UFC/g.

2.3. Toxinfecções Alimentares

A Portaria nO 01 DINAL/MS de 28/01/1987, aSSIm conceituava os produtos

potencialmente capazes de causar toxinfecções alimentares: "São os que apresentam

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens e seus indicadores

(clostrídios sulfito-redutores a 46°C), em número superior a dez vezes os limites

estabelecidos nos padrões específicos. Incluem-se, ainda, os microrganismos infectantes,

tais como: Salmonella sp., Yersinia enterocolítica, Brucella sp., Campylobacter jejuni e

outros reconhecidos e caracterizados como agentes de infecções alimentares" (Brasil,

1987). Esta Portaria foi revogada pela Portaria SVS/MS 451, de 19/09/1997; sendo

também esta última revogada pela Resolução RDC nO 12 ANVISA de 02/01/2001, cujo

descumprimento constitui infração sanitária, sujeitando os infratores às penalidades da

Lei nO 6.437, de 20 de agosto de 1977.

A Resolução RDC nO 12 defini como Doença Transmitida por Alimento aquela

causada pela ingestão de um alimento contaminado por um agente infeccioso específico,

ou pela toxina por ele produzida, por meio da transmissão desse agente, ou de seu

produto tóxico. Entende-se por produto alterado ou deteriorado o que apresenta

alteração(ões) e ou deterioração(ões) fisicas, químicas e ou organolépticas, em

decorrência da ação de microrganismo e ou por reações'químicas e ou fisicas. Apresenta

os seguintes microrganismos como infectantes de alimentos: Escherichia colí;

clostrídios sulfito redutores a 46°C, aos quais adotam-se os meios de cultura para
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isolamento de Clostridium perfringens; Staphylococcus aureus; Pseudomonas

aeruginosa e Vibrio parahaemolyticus para estes os resultados obtidos devem ser

expressos em NMP/g ou mL (Número Mais Provável); já Salmonella sp e Listeria

monocytogenes devem ser expressas como Presença ou Ausência na alíquota analisada.

As doenças de origem alimentar são, talvez, o problema de saúde pública mais

difundido no mundo, mas que despertam pouca atenção dos governantes. As

toxiinfecções alimentares se associam geralmente com determinados tipos de alimentos,

no entanto, existem provas suficientes indicando a carne, inclusive das aves, e seus

derivados como os maiores causadores dessas toxiinfecções por alimentos, pois se

associa a esse fato a inobservância às maneiras adequadas de tratamento e às boas

práticas de fornecimento, conforme nos apresenta Hayes (1993). As toxinfecções

alimentares bacterianas e as enfermidades infecciosas bacterianas são transmitidas pelos

alimentos. O microrganismo responsável se multiplica no alimento e a conseqüência de

seu intenso crescimento induz à enfermidade após a ingestão deste alimento

contaminado. Os microrganismos com grande ocorrência na carne são: Salmonella sp.,

Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium

botulinum, Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Enterococos (Streptococcus

faecalis e Streptococcus faecium).

2.3.1. Staphylococcus aureus

Os Staphylococcus ocorrem em grupos que se assemelham a cachos de uva. A

espécie mais importante estafilocócica é o Staphylococcus aureus, o mais patogênico

dos estafilococos. Apresenta-se num arranjo compacto de células na forma de esferas

com colônias douradas (Figura 1). Os membros desta espécie são anaeróbicos

facultativos, porém crescem melhor aerobicamente. Eles possuem uma alta resistência

ao calor; as células vegetativas podem tolerar 60°C por meia hora (Pelczar et aI.,1997).

Desenvolvem-se bem sob condições de alta pressão osmótica e pouca umidade, o que

explica porque crescem e sobrevivem nas superficies cutâneas, secreções nasais e sobre

a pele. Isso explica, também, a sua habilidade em c~êscer em certos alimentos que

apresentam alta pressão osmótica, como presunto e outras carnes curtidas.
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Figura 1: Colônias de Staphylococcus aureus
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Produzem muitas toxinas que contribuem para a patogenicidade da bactéria,

aumentado pela sua habilidade de invadir o corpo e danificar os tecidos. Produz a toxina

responsável pela síndrome do choque tóxico, uma infecção grave caracterizada por febre

alta e vômitos, algumas vezes ocasionando a morte; produz também uma enterotoxina

que causa vômitos e náuseas quando ingerida, esta é a causa mais comum da intoxicação

alimentar.

Qualquer alimento preparado com antecedência e não mantido sob refrigeração é

uma fonte potencial de intoxicação alimentar estafilocócica. A forma mais viável de

prevenir essa intoxicação é impedir a formação da toxina pelo microrganismo,

destruindo-os. A toxina é termoestável e pode resistir a até 30 minutos de fervura. Uma

vez formada a toxina, ela não será destruída quando o alimento for processado, embora

as bactérias estejam mortas. A toxina ativa rapidamente o centro reflexo do vômito, no

cérebro; geralmente seguem-se cólicas abdominais e diarréia (Tortora et aI., 2000).

2.3.2. Escherichia coli

São bactérias anaeróbicas facultativas, não invasiyas, nomeadas por Theodor

Escherich, habitam normalmente o cólon ou intestino grosso de vertebrados, inclusive o

1 humano (Figura 2). Sua presença é benéfica porque ajuda na produção de certas

I
i
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vitaminas e participa na digestão dos alimentos. É um indicador importante de

contaminação fecal quando presente na água e nos alimentos, não é considerada

patogênica normalmente, porém pode ser a causa comum de infecções do trato urinário e

certas linhagens produzem enterotoxinas que causam diarréia e ocasionalmente doenças

graves de origem alimentar.

A linhagem E. coli Ü 15 7:H7 causa diarréia sangüínea quando presente no

intestino (uma inflamação do cólon com sangramento). É um habitante ocasional dos

tratos intestinais de animais, especialmente o gado, onde não tem efeito patogênico. Esta

linhagem foi identificada em 1982 e desde então tem sido tratada como um problema de

saúde pública. Em 1996, cerca de 9.000 pessoas no Japão ficaram doentes e 7 morreram

como resultado de uma infecção por E. coli üI57:H7. Uma complicação perigosa é a

"síndrome hemoliticourêmica" (sangue na urina, insuficiência renal), que ocorre quando

os rins são afetados pela toxina.

Figura 2: Colônias de Escherichia coli

Cerca de 5 - 10% das crianças infectadas progridem para esse estágio e a taxa de

mortalidade é alta. Algumas crianças podem necessitar de diálise renal ou mesmo

transplantes. Muitos casos são provavelmente mal-diagnosticados estimando-se a

ocorrência de 200-500 óbitos anualmente. Ü recente aparecimento de E. coli ü157:H7

nos Estados Unidos, associado à contaminação de carnes mal cozidas e bebidas não

pasteurizados, chamou a atenção das autoridades de saúde pública para a detecção desta
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bactéria em alimentos. Estima-se a sua presença em 1% ou mais das amostras de carne

de gado (aves e outras carnes também podem estar contaminadas), a melhor medida

preventiva é o cozimento extenso das carnes (Tortora et aI., 2000).

2.3.3. Clostridium perfringens

Os membros do gênero Clostridium (Figura 3) são anaeróbicos obrigatórios,

gram-positivos, variam em comprimento de 3 a 8 Jlm e na maioria das espécies as

células que contêm endósporos parecem inchadas (Pelczar et aI, 1997).

SOlLm

Figura 3: Colônias de Clostridium perfringens

São bactérias que se aproveitam de fosfoproteínas e sintetizam uma enzima, a

fosfolipase C; esta enzima degrada as hemáceas e induz alguns dos sintomas da

gangrena gasosa. Neste caso, à medida que o C. perfringens cresce, fermenta os

carboidratos no tecido e produz gases (dióxido de carbono e hidrogênio) que edemaciam

o tecido. As bactérias produzem toxinas que se movem ao longo dos feixes musculares,

matando as células e produzindo tecido necrótico que é favorável ao seu crescimento

subseqüente. Estas toxinas e bactérias podem penetrar na corrente sangüínea e causar

doença sistêmica. As enzimas produzidas pelas bactérias degradam o colágeno e o tecido

proteináceo, facilitando a disseminação da doença; sem tratamento a condição é fatal. A



17

diarréia e vômito são também os primeiros sintomas de intoxicação alimentar por esse

tipo de bactéria. A maioria dos surtos de gastroenterites estão associados a carnes

contaminadas com o conteúdo intestinal do animal durante o abate. O mal cozimento

não elimina a bactéria e o nível de oxigênio reduzido favorece o crescimento clostridial.

Os endosporos sobrevivem à maioria dos aquecimentos de rotina e o período de

geração da bactéria vegetativa é menos de 20 minutos sob condições ideais. Assim,

grandes populações podem se acumular rapidamente quando os alimentos estão sendo

guardados até a hora de servir, ou quando a refrigeração inadequada leva ao resfriamento

lento. Os sintomas surgem em 8 a 12 horas após a ingestão do alimento contaminado

(Tortora et aI., 2000).

2.3.4. Salmonella

As bactérias do gênero Salmonella (deniminadas em homenagem ao seu

descobridor, Daniel Salmon) são bacilos gram-negativos, anaeróbicos facultativos e não

formadores de esporos (Figura 4). Quase todos os membros deste gênero são

patogênicos, são habitantes comuns do trato intestinal de vários animais, principalmente

aves e bovinos. Em condições sanitárias precárias, podem contaminar alimentos. Uma

doença gastrintestinal menos grave causada por salmonelas é a salmonelose, que é uma

das causas mais comuns de infecções de origem alimentar (Pelczar et aI., 1997).

20lJ.m

Figura 4: Colônias de Salmonella
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Tortora et aI (2000) comenta que a salmonelose tem um período de incubação de

cerca de 12 a 36 horas. A salmonela invade primeiramente a mucosa intestinal e se

multiplica ali. Algumas vezes, passa através da mucosa intestinal para penetrar nos

sistemas linfático e cardiovascular, e dali pode se disseminar para eventualmente afetar

outros órgãos. A febre associada às infecções por Salmonella pode ser devido a

endotoxinas liberadas pelas células lisadas, mas esta relação é incerta. Existe geralmente

uma febre moderada, acompanhada de náuseas, dor abdominal, cólicas e diarréia. Até 1

bilhão de microrganismos por grama pode ser encontrado nas fezes de uma pessoa

infectada durante a fase aguda da doença.

Os derivados de carne, especialmente de frango, são particularmente suscetíveis

à contaminação por Salmonella. As fontes de bactérias são os tratos intestinais de muito

animais e a carne pode ser contaminada facilmente em plantas de processamento. A

prevenção depende de boas medidas de saneamento para deter a contaminação e de

refrigeração correta para impedir o aumento das bactérias. Os microrganismos são

geralmente destruídos pelo cozimento normal, quando o alimento é aquecido até a uma

temperatura interna de no mínimo 60°C. Porém este alimento no seu preparo, antes do

cozimento, pode ter contaminado todos os utensílios com o qual teve contato, por

exemplo: tábuas de carne, vasilha, entre outros e da mesma forma, contaminar outros

alimentos que venham a ter contato com estes materiais (Tortora et aI., 2000).

2.3.5. Bacillus cereus

É uma bactéria grande, gram-positiva, formadora de endosporos que é muito

comum no solo e vegetação, geralmente é considerada inofensiva (Figura 5). No entanto,

ela foi identificada como a causa de surtos de doenças veiculadas por alimentos.

Aquecer o alimento nem sempre mata os esporos, estes germinam à medida que o

alimento se resfria. Uma vez eliminados os microrganismos competidores no alimento

cozido, esta bactéria cresce rapidamente e produz toxinas. Alguns casos de

gastroenterites por esta bactéria lembram as infecções por C. perfringens e são quase

totalmente de natureza diarréica (8 a 16 horas apÓs a ingestão). Outros episódios

envolvendo náuseas e vômitos (2 a 5 horas após a ingestão). Suspeita-se que diferentes

toxinas estejam envolvidas na produção dos diferentes sintomas (Tortora et aI., 2000).
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Figura 5: Bacillus cereus

2.4. Processamento da Carne

As instalações industriais onde a carne é processada seguem normas rígidas de

construção e manipulação, conforme estabelecido pela DIPOA. As exigências de ordem

higiênico-sanitárias, já se iniciam no próprio abatedouro, na higienização do animal

antes do abate até o produto final devidamente acondicionado. Os cuidados higiênicos

visam à prevenção e o controle de emanações de odores, gases, poeira ou qualquer

possibilidade de poluição ambiental, a disponibilidade e qualidade de água e vazadouros,

bem como a prevenção das possibilidades e fontes de contaminação microbiana, pois a

carne é muito sensível a tais contaminações que são causadoras de graves riscos,
"-

enfermidades ou alterações do alimento, estando exposta desde a sangria do animal até o

ato do consumo (BRASIL, 1971).
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Conforme comentado por Gonçalves (1998), uma das formas viáveis para a

conservação da carne bovina é o congelamento, porém a condição mais crítica neste

processo surge quando o período de pré-resfriamento que antecede o congelamento for

longo, porque as matérias-primas, em geral, vêm acompanhadas de microrganismos

contaminantes. A carne não deve ser mantida por mais de 2 horas sob temperaturas entre

5 e 60°C, principalmente entre 15 e 45°C, que é o intervalo ideal para o desenvolvimento

de patógenos mesofílicos. Nestas condições, a população microbiana inicial pode dobrar

a cada meia hora. Nas carnes vermelhas, a preocupação maior não é só o aspecto

patogênico dos microrganismos eventualmente presentes, mas também com o tempo de

armazenamento do produto. Como a maturação de cortes é feita em temperaturas de O°C

a 1°C, as bactérias psicrófilas desenvolvem-se com facilidade na superficie do produto

durante o seu armazenamento, por isso se aconselha o congelamento da carne logo após

o abate, porém este procedimento inviabiliza o processo de maturação da carne.

O grande desafio torna-se, então, desenvolver um mecanismo que garanta a

qualidade da carne mesmo após o processo de maturação, sem atividade microbiana,

resultando numa extensão de sua vida útil.

2.5. Irradiação de Carne

2.5.1. Irradiação

A irradiação de alimentos consiste em expor o mesmo à radiação ionizante.

Partículas carregadas de alta energia tais como elétrons ou fótons de elevada energia,

raios X e raios gama são exemplos de radiação ionizante.

No processo conhecido como efeito primário há a formação de compostos com

elevada reatividade denominados "Radicais Livres". Devido a esta elevada reatividade

acontecem os efeitos secundários, onde esses compostos podem reagir entre si ou com

os constituintes do alimento. Os efeitos são inespecíficos podendo atingir qualquer

molécula, causando rompimento de ligações (Diehl, 1990).

É interessante notar que os radicais livres tambêhl são formados na pasteurização

do alimento por calor ou por cozimento (infravermelho, microondas), pela a fervura, no

alimento assado e no frito (Lagunas-Solar, 1995).
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A reatividade dos radicais livres depende da sua capacidade de se difundir no

melO. Em alimentos sólidos secos ou congelados, a difusão é bem restrita. Como

resultado deste movimento restrito, os radicais livres não encontram seus parceiros de

reação permanecendo imobilizados no meio por tempo prolongado. Quando o material

absorve umidade ou ocorre o descongelamento, esses radicais começam a se

movimentar reagindo entre si ou com os constituintes do alimento, resultando na

formação de produtos estáveis. Embora todo esse processo ocorra em fração de micro

segundos (l0-16 segundos), algumas reações continuam durante a estocagem (Moreno,

2001).

o ácido desoxirribonucléico (DNA) presente nos cromossomos é o alvo crítico

da radiação ionizante. Este carrega a informação genética da célula e sua função depende

de sua integridade. A irradiação pode agir sobre os microrganismos de duas maneiras:

direta e indireta. A maneira direta ocorre quando a radiação gama colide com uma parte

sensível de suas células, ionizando o DNA ou uma enzima, provocando a destruição das

mesmas (embora os efeitos da radiação sobre as enzimas sejam limitados), sendo a

atividade enzimática mantida, conforme Lakritz & Maerker, 1988. A forma indireta

ocorre devido à presença de certa quantidade de água nos microrganismos e, neste caso,

a interação da radiação com meios aquosos, leva à formação dos radicais livres -OH- e

-H- e de moléculas de H20 2, altamente reativos e que, por sua vez, reagem com

componentes vitais das células dos microrganismos causando efeitos letais, eliminando a

sua infestação e seus efeitos de contaminação e decomposição (Diehl, 1990 e Rela,

2000). O mais importante destes três produtos radiolíticos formados é o -OH- (Diehl,

1990).

Thayer & Boyd (1995) também apóiam em seu trabalho o conceito de que a

maioria do processo de inativação celular deve-se preferencialmente a interações com

produtos radiolíticos da água, em relação à interação direta da radiação com o DNA.

Hutzier (1997) salienta que a eliminação dos microrganismos pode ser

quantitativamente maior ou menor, dependendo das dôses de radiação empregadas. A

radurização envolve a diminuição do número de microrganismos deteriorantes com

extensão da vida útil do alimento. Além disso, há ainda o processo de radicidação
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envolvendo a redução do número de microrganismos patogênicos e a radapertização que

é destruição total dos microrganismos (esterilização do alimento). A fundamental

diferença entre os processos é a dose da radiação aplicada, onde na radurização aplica-se

até 1,0 kGy, a radicidação na faixa de 1,0 a 10,0 kGy e a radapertização superior a 10,0

kGy.

Conforme comentado por Urbain (1983), a irradiação da carne com o propósito

de radurização é aumentar a vida útil do produto, mas não isenta da necessidade de se

manter este produto sob refrigeração. Como o processo de radurização envolve baixas

doses de radiação, tem como objetivo reduzir a população microbiana inicial e estender,

o máximo possível, o período necessário para evitar que os microrganismos

remanescentes desenvolvam o processo de deterioração do alimento. A radurização pode

ser aplicada também em carnes já processadas previamente.

2.5.2. Dose de Inativação (Dto)

Quando uma população de microrganismo é irradiada com uma dose baixa,

somente poucas células são danificadas ou mortas. Com doses de radiação crescente o

número de microrganismos sobreviventes diminui exponencialmente (Moreno, 2001).

A medida de sensibilidade dos microrganismos à irradiação mais utilizada é o

valor D IO que corresponde à dose de radiação necessária para destruir 90% de uma

população bacteriana ou reduzi-la em um ciclo logarítmico (Diehl, 1990). Este valor

pode ser calculado conforme a seguinte relação:

log NINo = -ID/DIO ou DIO = D/(log No -log N)

onde: No = número inicial de bactérias

N = número de bactérias sobreviventes a irradiação

D = dose de irradiação aplicada

2.5.3. Legislação

O Ministério da Saúde, através da Portaria nO 1.428, de 26 de novembro de 1993,

estabeleceu regulamentos e diretrizes para a inspeção e produção de alimentos, baseados

no que foi considerado Avaliação dos Perigos em Pontos Críticos de Controle. O

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em 10 de fevereiro de 1998,
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através da Portaria nO 46 estabeleceu para as indústrias sob regime do SIF (Serviço de

Inspeção Federal) a implantação gradual do Sistema Análise de Perigos e Pontos

Críticos de Controle (APPCC). Assim, o SIF garante a qualidade da carne que é

fornecida pelo frigorífico, porém, a segurança desta carne ao entrar no estabelecimento

adquirente, passa a ser responsabilidade deste, onde a não observância dos

procedimentos adequados de manipulação pode vir a contaminar o produto.

A Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou através da

Resolução - RDC nO 21, de 26 de janeiro de 2001, publicada no Diário Oficial da União

em 29 de janeiro de 2001, o Regulamento Técnico para Irradiação de Alimentos,

considera a necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na

área de alimentos visando a proteção à saúde da população. Estabelece os requisitos

gerais para o uso da irradiação de alimentos com vistas à qualidade sanitária do produto

final. De acordo com esta resolução, "qualquer alimento poderá ser tratado por

irradiação desde que sejam observadas as seguintes condições: a dose mínima absorvida

deve ser suficiente para alcançar a finalidade pretendida e a dose máxima absorvida deve

ser inferior àquela que comprometeria as propriedades funcionais e ou os atributos

sensoriais do alimento". Através desta resolução determina no Artigo 2°: As empresas

que fazem uso da irradiação em alimentos ou utilizam ingredientes irradiados na

composição do alimento, têm o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de

publicação deste Regulamento para se adequarem ao mesmo, e no Artigo 3°: O

descumprimento aos termos desta Resolução constitui infração sanitária sujeita aos

dispositivos da Lei nO 6.437, de 20 de agosto de 1977 e demais disposições aplicáveis,

cujo texto do Artigo 10, Inciso I da lei expressa: Construir, instalar ou fazer funcionar,

em qualquer parte do território nacional, laboratórios de produção de medicamentos,

drogas, insumos, cosméticos, produtos de higiene, dietéticos, correlatos, ou quaisquer

outros estabelecimentos que fabriquem alimentos, aditivos para alimentos, bebidas,

embalagens, saneantes e demais produtos que interessem à saúde pública, sem registro,
'"

licença e autorizações do órgão sanitário competente ou contrariando as normas legais

pertinentes: Pena - advertência, interdição, cancelamento de autorização e de licença,

e/ou multa (Brasil, 2001).
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o Regulamento Técnico para Irradiação de Alimentos adota como referência

padrões internacionais para esse processo, tem como referência o Relatório nO 890,

Genebra - 1999, da Série de Relatórios da Organização Mundial de Saúde. Esta foi uma

atitude bastante efetiva que o governo brasileiro tomou visando à garantia da qualidade

nos produtos alimentícios.

2.5.4. Alterações Físico-Químicas e Sensoriais na Carne Irradiada

Evangelista (1994) comenta que, dependendo da dose utilizada, a carne irradiada

pode apresentar odor típico de '"trigo" e de substâncias sulfuradas. O sabor característico

de '"irradiado" pode ter intensidade mais forte em carne bovina do que nas carnes de

suínos e de frangos, devido aos radicais livres originados pela água não ligada irradiada,

ou pela ruptura de ligações químicas de proteínas, de lipídios e proteínas sulfuradas,

gerando, respectivamente, carbonetos, mercaptanas, sulfetos e dissulfetos. Quanto à cor,

as alterações surgem em relação à intensidade das doses. A irradiação de proteínas

pigmentadas tem efeito favorável, pois a mioglobina se toma vermelho brilhante, igual

ao da oxihemoglobina e mais estável; sem a proteção do oXIgênio as carnes ficam

marrom. Quanto à consistência da carne, as radiações promovem o abrandamento da

estrutura, pois a estrutura e a retenção de água são modificadas por influência do

processo de desnaturação da proteína estrutural. O colágeno irradiado em estado aquoso

é solubilizado e, quando seco, fica retraído.

Lee et aI. (1996) realizaram estudos sobre diversos tipos de carnes frescas

irradiadas, abrangendo publicações feitas nos últimos 40 anos. Verificaram que há

necessidade de se usar a irradiação combinada com outras tecnologias tais como

atmosfera modificada no empacotamento. Os resultados disponíveis indicam que os

efeitos da irradiação em conjunto com o empacotamento variam dependendo do tipo de

carne e a composição da atmosfera no empacotamento. A irradiação pode causar perda

no sabor e/ou odor e descoloração da carne fresca em empacotamentos contendo ar

(oxigênio). Uma outra preocupação é que os patógenos podem crescer e produzir toxinas

em carnes irradiadas, quando empacotadas usando atmosferas modificadas por causa da

falta de microrganismos competitivos. Por outro lado, se houver alguma evidência do

crescimento de patógenos em condições de abuso de temperatura, a deterioração do
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produto precede à produção de toxinas, sendo visível o estado inadequado. Os autores

sugerem que, considerando-se a qualidade sensorial e a preocupação com a segurança,

devem ser mais estudados os efeitos da irradiação combinados com o empacotamento da

carne fresca por vácuo ou atmosfera modificada.

An-Hung (1994) comenta em trabalho realizado com carnes bovinas irradiadas

com doses de até 2,0 kGy não ocorreram alterações nas características organolépticas. Já

Montgomery (2003) verificou que a carne bovina magra acondicionada aerobicamente

após a irradiação com 2,0 kGy apresentou uma pequena "queda" no sabor e odor e leve

descoramento após estocagem de 4 dias à temperatura entre Oe -1°C; verificou também

que a carne irradiada num período mais próximo possível ao postmortem apresenta uma

sensível redução no descoramento e perdas de sabor e odor.

Conforme Moreno (2001), a melhor combinação de tratamentos para aumentar a

vida útil da carne refrigerada foi a embalagem a vácuo e a dose de 2,0 kGy e para a

carne previamente congelada foi a embalagem na presença de ar e a dose de 3,0 kGy,

visando eliminação de bactérias gram-negativas.

Nanke et aI. (1999) verificaram que a carne irradiada e embalada aerobicamente

tende a mudar sua coloração, ela perde gradativamente sua cor vermelha característica

com o tempo, tomando-se castanha devido à formação, induzida pela irradiação, da

metamioglobina. Já Lefebvre et aI. (1994) desenvolveram uma pesquisa com carne in

natura expondo-a a três níveis de radiação gama, a saber: 1,0; 2,5 e 5,0 kGy, sendo

monitoradas as propriedades químicas durante o período de estocagem (16 dias a 4°C),

tais como pH, ácidos graxos livres e peróxidos. A irradiação contribuiu na redução do

pH, porém houve aumento dos peróxidos, os ácidos graxos livres não foram afetados,

houve um efeito sensível da irradiação na cor e o odor do produto cru, quando

comparado ao produto não irradiado. Porém no produto irradiado cozido, o odor e o

sabor do foi levemente averso, mas nenhuma diferença foi perceptível na cor e textura

do mesmo quando comparado ao produto não irradiado cozido. Seguindo estas

considerações, é recomendado nesta pesquisa o uso de'baixas doses para tratamento da

carne.
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Mudanças no sabor da carne vennelha irradiada à temperatura ambiente podem

ser resultado de alterações na atividade enzimática. As mudanças nas proteínas devido à

radiação modificam as reações das enzimas nativas, daí a necessidade da estabilização

enzimática. Goresline (1983) nos sugere o congelamento da carne em nitrogênio líquido

a - 30°C antes da irradiação para garantir a atividade enzimática posterior. Esse

processo, usando radiação e nitrogênio líquido, lhe parece ser economicamente viável.

Kanatt et aI. (1997) realizaram ensaios com carne de frango, carneiro e búfalo

com baixas doses de radiação gama (2,5 kGy) estocadas a temperaturas de °a 3°C. As

carnes irradiadas eram microbiologicamente seguras e aceitáveis sensorialmente após

serem mantidas 4 semanas sob condição de refrigeração (O a 3°C), quando comparadas

com a carne não irradiada que pssuiu uma vida útil sob refrigeração menor que 2

semanas.

A radiação gama é bem conhecida para assegurar a inocuidade dos alimentos. O

uso deste tratamento em carnes in natura pode aumentar a sua vida útil e protegê-la de

bactérias patogênicas. Por outro lado, o tratamento por irradiação pode causar mudanças

biológicas que podem afetar a proporcionalidade nutricional do alimento, sendo

verificadas alterações na composição em lipídios, proteínas e vitaminas (Giroux &

Lacroix, 1998). Hampson et aI. (1996) observaram que a aplicação da radiação gama até

a dose de 10,0 kGy em cinco tipos de carnes (cordeiro; lombo suíno e bovino; coxa e

peito de peru), não causaram mudanças significativas em qualquer lipídio da carne. Num

estudo feito por Fox et aI. (1995), verificou-se que há a redução da tiamina (11 % a cada

kGy) e da ribof1avina (2,5% a cada kGy) na carne de bovinos, cordeiros, suínos e perus

submetidos à radiação gama, quando a aplicação é superior a 3,0 kGy. A taxa de perda

da tiamina não está relacionada com a quantidade de sulfidrila, proteína, umidade,

gordura, pH ou capacidade de redução pela titulação redox; qualquer detrimento como

estas leves perdas pode ser visto como mais que compensador frente à vantagem do

controle da contaminação bacteriológica pelo processo da irradiação.

Urbain (1983) salienta que das carnes frescas e aves, a carne bovina seja talvez a

mais suscetível às mudanças que limitam sua vida comercial, talvez devido a sua alta

pigmentação comparada com outras carnes, pois a primeira evidência de deterioração
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geralmente é a descoloração que é mais perceptível nestas carnes. Essa descoloração está

associada à presença de O2, necessária para a predominância da cor vermelha inicial.

Uma forma de prevenção é fazer um tratamento prévio na carne para manter suas

características de aparência convenientes para o comércio. Para isso, mergulha-se a

carne numa solução de fosfato (tripolifosfato de sódio) com 0,5% do sal em excesso

(condensado), para depois ser embalada em filme permeável somente a oxigênio.

Ahn et aI. (2001) realizaram uma pesquisa envolvendo carne de suínos irradiada,

objetivando verificar a eficiência de dois tipos de membranas controladoras de

exudação, em diferentes condições de embalagem e estocagem; uso de 4,5 kGy e

estocagem a 4°C por 10 dias. Os autores observaram que em ambos os casos,

embalagens aeróbica e vácuo, houve um aumento na produção de voláteis sulfurosos

devido à irradiação, embora não tenha aumentado a produção de hexanal (indicador

volátil da oxidação de lipídios), no dia do experimento. No décimo dia após a irradiação,

verificaram que a maioria dos voláteis sulfurosos produzidos tinha desaparecido em

embalagens aeróbicas, no entanto, nas embalagens a vácuo tais voláteis permaneciam.

Concluíram, também, que a irradiação não tem relação com a formação de voláteis

derivados da oxidação de lipídios em ambas as formas de embalagens aeróbicas e a

vácuo. A membrana DFD (Dark Firm Dry) é muito estável e resistente às mudanças

oxidativas tanto nas formas irradiadas como não irradiadas durante a estocagem,

sugerindo que a irradiação pode aumentar significativamente a utilização do DFD com

carne crua de porco, o que beneficia enormemente a indústria de suínos.

2.5.5. Segurança Radiológica, Nutricional, Toxicológica e

Microbiológica

As fontes para a irradiação de alimentos são limitadas para evitar a possibilidade

fisica de que a radiação induza à radioatividade nos mesmos. Conforme o Comitê de

Especialistas da FAOIIEAE/WHO são permitidos para a irradiação de alimentos os

seguintes tipos de radiação ionizante:

• Raios Gama de 60CO e 137Cs, sendo''a radiação gama, emitida pela

desintegração de ambos, limitada em nível de 1,33 e 0,66 MeV,

respectivamente;



28

• Raios-X gerados por equipamentos operados com níveis de energia de até

5 MeV, e

• Elétrons acelerados gerados por equipamentos operados com energia de

até 10 MeV.

No caso dos raios gama a quantidade de radiação é controlada através da relação

fisica, principalmente a distância entre a fonte e o material alvo, e o tempo de exposição

(Thakur & Singh, 1994).

Os tratamentos térmicos convencionais nos alimentos levam à formação de

produtos facilmente detectáveis, já a irradiação com doses baixas, considerada como

pasteurização a frio, gera poucas mudanças na composição química dos alimentos que

muitas vezes não são detectáveis (Crawford & Ruff, 1996). Giroux & Lacroix (1998)

verificaram que a perda por alteração da composição de ácidos graxos ou aminoácidos

não é suficiente para se considerar um problema nutricional.

Há um consenso amplo entre os pesquisadores, agências e organismos de saúde

sobre a inocuidade dos produtos formados durante a irradiação com doses baixas

(Crawford & Ruff, 1996). A principal evidência dessa segurança foi obtida com

observações sobre a saúde e a performance dos animais alimentados com produtos

irradiados, estudos de multigeração e multiespécies (Diehl, 1990).

As questões relacionadas à segurança microbiológica de alimentos não são

exclusivas do processo de irradiação (Farkas, 1989). Como qualquer outro processo de

conservação de alimentos, a melhora da qualidade microbiológica obtida pela irradiação

deve estar acompanhada de cuidados antes e após o processo prevenindo perigos

potenciais através de identificação e do monitoramento dos pontos críticos de controle

na cadeia de produção (Loaharanu, 1996).

2.5.6. Controle Microbiológico na Carne por Irradiação

Conforme Monk et aI. (1995) as bactérias gram-negativas, normalmente

envolvidas na deterioração da carne fresca, são muito sensíveis à irradiação. Os

bastonetes gram-negativos são normalmente mais sensíveis à radiação ionizante do que

as bactérias gram-positivas. Dion et aI. (1994) apresentam para E. coZi, Yersinia

enterocoZitica, V. parahaemolyticus e C. jejuni, bactérias gram-negativas, valores
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médios de 0,06; 0,05; 0,03 e 0,08 kGy, respectivamente, em solução salina (NaCl a 0,85

% p/p). A Salmonella typhimorium que também é um bacilo gram-negativo, foi o mais

resistente dentre os microrganismos gram-negativos (0,17 kGy), mas menos resistente

que a bactéria gram-positiva Listeria monocytogenes, 0,22 kGy. Vários pesquisadores

concordam que a Salmonella é o patógeno gram-negativo mais resistente, logo, qualquer

processo de irradiação que eliminá-la também eliminará as outras bactérias gram

negativas patogênicas.

Seja na pasteurização ou desinfecção alimentar, a dose de radiação necessária

para reduzir ou mesmo eliminar a carga microbiana, é determinada pela população

inicial e pelos tipos de interações entre os sobreviventes à irradiação (Ingram & Farkas,

1997 e Niermand et aI., 1985). Enquanto que as bactérias típicas de deterioração, como

Pseudomonas e Serratia são efetivamente eliminadas com doses ao redor de 3,0

kGy; para patógenos como a Salmonella, as doses necessárias podem ser ao redor de

5,0 a 10,0 kGy (Farkas, 1998 e Rowley et aI., 1974).

Thayer et aI. (1995) atestam que não há diferença na radiorresistência de

Salmonella e S. aureus inoculados em diferentes tipos de carnes. Segundo os autores,

estas espécies bacterianas, quando presentes, podem ter seu número bastante reduzido

com a aplicação de doses de radiação gama entre 1,5 e 3,0 kGy a 5°C.

Fu et aI. (1995) desenvolveram um estudo envolvendo a inoculação de Listeria

monocytogenes, Yersinia enterocolítica e Escherichia coZi ü157:H7 em amostras de

carne "in natura". Estas amostras foram empacotadas em ar ou vácuo e irradiadas com

doses baixas (0,60 a 0,80 kGy) e médias (1,5 a 2,0 kGy). As dosagens de radiação

médias foram acompanhadas de estocagem a 7°C resultando em nenhuma detecção de

Yersinia enterocolítica e Escherichia coZi sobreviventes. Segundo os autores, a radiação

gama com a doses de 0,60 kGy resultou na redução de um ciclo logarítmico na

população inicial de 107 UFC de mesófilos/g, presentes na carne bovina fatiada e

embalada a vácuo. Essa mesma carne, quando embalada na presença de oxigênio e

irradiada com essa mesma dose, apresentou uma redução de 2 ciclos logarítmicos. Os

autores sugerem que a irradiação é mais eficiente quando o oxigênio está presente

devido à formação de radicais livres que afetam os microrganismos. Não foram
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observadas diferenças no pH e cor da carne, mas houve um aumento na quantidade do

ácido tiobarbitúrico após 7 dias de estocagem.

As bactérias que normalmente deterioram carnes frescas e aves são Pseudomonas

e Achromobacter. O Valor DlO para Pseudomonas está na faixa de 20 a 100 Gy. As

Achromobacter são um pouco mais resistentes à radiação, com valores DlO na faixa de

100 a 600 Gy. Entretanto, conforme Hanis et aI. (1989), Farkas (1998) e Thayer (1993),

essas bactérias são eliminadas com doses ao redor de 3,0 kGy.

Conforme relatado por Viana (1993), a dose de 4,0 kGy pode ser efetiva na

eliminação dos microrganismos como Escherichia coli, Listeria monocytogernes,

Yersinia enterocolitica e Aeromona hydrojila, enquanto que, para os microrganismos

tais como Salmonella typhymorium, P. shigelloides e Vibrio paraemolyticus, são

necessárias doses mais altas, ao redor de 5,0 kGy.

Olson (1998) comenta que os parasitas Toxoplasma gondii e Trichinella spirallis

são inativados com doses de 0,25 kGy e 0,3 kGy, respectivamente. Já Price &

Schweigert (1994), nos relatam que doses na faixa de 3,0 a 6,0 kGy são eficientes na

destruição dos parasitos na carne do tipo helmintos, como: Trichinella spiralis ou

Cisticercus bovis.

Em pesquisa realizada por Lopez-Gonzalez et aI. (1999), envolvendo a influência

das várias condições comerciais de empacotamento na sobrevivência da Escherichia coli

0157:H7 em carne in natura submetida à radiação gama na faixa de 0,27 a 0,63 kGy,

verificou-se que o valor D(10) foi alcançado mantendo a carne a 5°C e quando mantida à

temperatura de -15°C, o valor D(lO) era maior. Chirinos (1999) salienta que a dose de

0,8 kGy permite a redução na população desta bactéria presente em hambúrguer em 4

ciclos logarítmicos.

Engeljohn et aI. (1999) verificaram que dietas para ratos à base de soja, carne

bovina e carne de soja irradiadas com 4,0 kGy, apresentaram uma efetiva redução no

nível de organismos patogênicos como Salmonella, Trichinae e Campylobacter, e a dose

de radiação utilizada não causou qualquer efeito nutricional negativo no alimento.

Salmonella é freqüentemente isolada, bem como Staphylococcus aureus e

Escherichia coli, todas causadoras de danos à saúde. Os valores DlO podem ser
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encontrados na literatura como 200 a 400 Gy para E. coZi em solução tampão de fosfato;

460 Gy para S. aureus e 390 Gy para Salmonella, ambas em meio nutriente. As

condições de irradiação não são sempre idênticas, porém os dados apresentados dão uma

idéia das doses de radiação que se pode encontrar na prática atual. Foram verificadas

também as Pseudomonas e Achromobacter, cujos valores DlO são muito baixos e o

emprego de 1000 Gy reduz enormemente seus números. Além disso, elas são aeróbias e

a embalagem a vácuo previne efetivamente seu desenvolvimento. A espécie de bactéria

dominante em crescimento são os lactobacilos, cujo valor DlO está na ordem de 1200

Gy, mais resistentes além do fato de serem tanto aeróbios como anaeróbios o que

favorece seu crescimento. Ensaios realizados com carne indicaram que 24 dias após a

irradiação (21 dias sob vácuo e 3 dias ao ar a 5°e), era ainda aceitável. A carne irradiada

apresentou boa cor, sabor e o nível de gotejamento foram também aceitáveis num nível

abaixo de 1 %. Enfim, praticamente não diferenciou da amostra testemunha cujo

tratamento foi de congelamento por 24 dias (Urbain, 1983).

2.5.7. Aceitação da Carne Irradiada pelo Consumidor

A maioria dos consumidores consultados respondeu positivamente a alimentos

irradiados após a apresentação das vantagens do processo e quando a segurança, a

manutenção dos valores nutricionais, a preocupação com o trabalhador e com o

ambiente foram expostas; apresentando-se os benefícios do processo consegue-se

desvestir o mito. O benefício mais significante da irradiação para a saúde pública é a

redução dos patógenos transmitidos por alimentos. A irradiação deve ser descrita em

termos leigos e apresentada como um passo adicional que garanta a segurança

microbiológica. Essa foi a constatação que obteve Bruhn (1995 e 1998) em seus

trabalhos. Resurreccion & Galvez (1999) verificaram, numa pesquisa de aceitação de

carne bovina irradiada, que 51,5 % dos consumidores comprariam a carne irradiada,

porém este número aumentou significativamente para 71,3 % após a realização de um

programa educacional. Isso demonstra o resultado positivo entre a conscientização do

consumidor e a compra do produto. ~"

A WHO recomenda a irradiação de alimentos como um dos métodos maIS

promissores no combate à tendência crescente da incidência de doenças de origem
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alimentar, embora a aplicação industrial dessa tecnologia seja ainda muito limitada.

Algumas manifestações de consumidores foram vigorosamente contrárias ao marketing

de alimentos irradiados, com a argumentação de que o consumo de tais alimentos poderá

acarretar efeitos crônicos negativos à saúde. Em conseqüência disso, as indústrias de

alimentos de diversos países hesitaram em fazer uso da permissão legal existente para

irradiar certos alimentos. Nesta revisão, Diehl & Josephson (1994) consideram os

argumentos dos oponentes e sumarizam que as evidências científicas demonstram

seguranças radiológicas, microbiológicas e toxicológicas tão bem como a adequação

nutricional dos alimentos irradiados.

Como salienta Crawford (1996), a irradiação traz muitos beneficios, porém ela

não pode ser colocada como simplesmente a única e mais crítica medida de segurança de

alimentos. A irradiação não previne a contaminação, mas controla-a, elimina os

microrganismos que deterioram os alimentos. Doses esterilizantes acima de 10,0 kGy

são aplicadas para alimentos de pacientes hospitalares com graves problemas

imunológicos e para astronautas durante o vôo espacial. A legislação internacional não

estabelece dose máxima de irradiação para os alimentos, indica que para cada tipo de

alimento deve-se estabelecer a dose efetiva e segura para aumentar a integridade e

segurança deste alimento. Pesquisas científicas demonstraram que a irradiação de

alimentos não o toma um "'alimento radioativado" e o uso de doses médias e baixas têm

causado um efeito negativo muito pequeno em vitaminas e outros nutrientes que as

pessoas obtém de sua alimentação, porém tais perdas são semelhantes àquelas

observadas em outros processos de tratamentos de alimentos como o tratamento térmico

para enlatar. Entretanto, a irradiação não destrói as toxinas produzidas pelos

microrganismos quando instalados no alimento. Alguns cientistas têm estudado a

formação de produtos radiolíticos, como os radicais livres nos alimentos irradiados, mas

verificou-se que tais produtos não causam danos à saúde humana. Além disso

concluíram também que uma quantidade maior de radicais livres são produzidos durante

o processo de torrar o pão ou assar a carne em fomos convencionais, comparados à

aplicação de baixas doses de irradiação, cuja conclusão de Rela (2000) também é

partidária.



33

3. OBJETIVOS

ü objetivo geral deste Projeto é em aumentar a vida útil da carne bovina

refrigerada, mantendo suas características organolépticas preservadas, com o uso da

radiação gama. Para atingir tal objetivo toma-se necessário atingir os seguintes objetivos

específicos, como:

• Definir por análise sensorial a dose mínima de radiação gama a ser aplicada na

carne;

• Reduzir a população ou mesmo eliminar os microrganismos patogênicos como:

Salmonella ssp, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coZi,

Clostrídios sulfito redutores, conforme Resolução RDC nO 12 (02/01/2001)

ANVISA- Ministério da Saúde.

• Verificar a manutenção das características organolépticas da carne (análises

sensoriais e físico-químicas), sempre acompanhada de um padrão (carne fresca),

após o armazenamento por 7, 14, 21 e 28 dias à temperatura de 7°C, conforme

Portaria nO 304 (22/04/96) da Secretaria de Defesa Agropecuária - DIPüA,

Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1. Material

Carne bovina fresca adquirida em supermercado da cidade de Piracicaba na

forma de peça, chamada patinho, corte tipo "magro", com baixo teor de gordura.

4.2. Metodologia

As atividades deste projeto dividiram-se em quatro etapas:

4.2.1. Primeira Etapa

Foi realizado um levantamento das condições de trabalho em dois

frigoríficos da região, procurando verificar os possíveis focos de contaminações

microbiológicas nos produtos obtidos, bem como as medidas de controle

utilizadas, como eram observadas as normas governamentais e a maneira de

como isso poderia implicar na qualidade da carne bovina que chega ao

consumidor.

4.2.2. Segunda Etapa

Definição do filme de PVC (policloreto de vinila) transparente onde

foram acondicionadas as amostras para a irradiação. Neste caso foi adotado um

ensaio já realizado no Laboratório de Irradiação de Alimentos e

Radioentomologia- CENA/USP, com filmes de PVC transparentes comerciais

para embalar cortes de carne de frango destinados à irradiação, quando foi

observado que algumas marcas comerciais se mostraram adequadas para o

processo de irradiação, enquanto que outras deixavam resíduos que alteravam o

odor na carne preparada para o consumo. Foram realizados ensaios de irradiação

da carne bovina com a dose de 8,0 kGy, caracterizada como a mais agressiva
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neste projeto, utilizando-se dez marcas comerciais de filmes de PVC transparente

na cobertura: Filmito Kentinha, Masterpack Reyco, Majipack Minasa, Plast Pack,

Plast Filme, Reds 2000, Wyda Patric, Rolopac, Vitafilm e Alpfilm. Desta forma

identificou-se os filmes adequados para este processo.

4.2.3. Terceira Etapa

Consistiu de cinco sub-etapas: preparo das amostras, irradiação no Centro

de Energia Nuclear na Agricultura CENA/USP, realização das análises

sensoriais, físico-químicas e microbiológicas.

4.2.3.1.Preparo das Amostras

As amostras receberam um tratamento prévio antes de serem irradiadas.

Com o intuito de preservar a cor vermelha original, as amostras de carne com

300 g e 500 g cada aproximadamente foram mergulhados por 10 minutos em

solução aquosa com 0,5 % em excesso de fosfato precipitado (tripolifosfato de

sódio), exceto as que se destinavam aos ensaios microbiológicos, sendo drenados

em seguida por 5 minutos em peneiras de aço inoxidável, embalados

individualmente em bandejas de isopolipropileno expandido (isopor), com um

forro absorvente de exudação (marca DRY-MEAT) (Figura 6), doado pelo Grupo

Pão de Açúcar quando foi realizada uma consulta a respeito do uso de filmes

absorventes de exudação em bandejas com peças de carnes frescas colocadas à

venda. A seguir, as amostras foram recobertas com o filme de PVC transparente

permeável ao oxigênio e impermeável à umidade. Posteriormente foram

conservadas sob refrigeração à temperatura de 7°C em câmara incubadora BOD

(BOD-MA415, fabricado pela Marconi Equipamentos para Laboratórios Ltda,

Piracicaba-SP). A amostra tomada como padrão para comparação em todos os

ensaios foi sempre uma carne recém adquirida sem passar por qualquer

tratamento adotado.
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Figura 6. Bandeja de isopor e forro absorvente de exudação utilizados

4.2.3.2. Processo de Irradiação

A irradiação foi efetuada num irradiador modelo GAMMACELL 220

Excel, fabricado pela MDS Nordion Inc, Canadá, que utiliza a fonte radioativa de

60Co (Figura 7), cuja atividade do radionuclídeo em agosto de 2004 era de

1319,09 Ci e a taxa de dose de 0,9375 kGy/h instalado no Laboratório de

Melhoramento de Plantas - CENA/USP. Foram empregadas as doses de 2,0; 4,0;

6,0 e 8,0 kGy. As bandejas com as amostras embaladas e mantidas à temperatura

de 7°C, foram colocadas diretamente na câmara de irradiação do irradiador. Para

transportar as amostras ao irradiador e deste ao laboratório foi utilizada uma

caixa de isopor visando evitar variações de temperatura nas amostras. Na câmara

de irradiação foram acondicionadas quatro amostras por processo de irradiação e

como todas as doses eram empregadas em cada processo, tomou-se o cuidado de

retirar sempre a amostra da região central da câmara de irradiação ao final de

cada período de aplicação correspondente à dose desejada. Após a irradiação, as
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amostras foram conservadas sob refrigeração a 7°C e armazenadas por 4

semanas.

,

I

Figura 7. Foto do irradiador utilizado no processo de irradiação.

4.2.3.3. Análise Sensorial

A análise sensorial foi a primeira a ser desenvolvida, pois se pretendia

conhecer como seria a resposta dos provadores perante o processo proposto no

projeto. Este ensaio foi desenvolvido junto ao Laboratório de Alimentos da

Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP, tendo como voluntários os

alunos dos Cursos de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química, cada
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voluntário assinou um Termo de Consentimento (Anexo 1). Montou-se um grupo

com 24 provadores dos quais somente 16 realizaram todos os ensaios sendo as

suas percepções consideradas para o desenvolvimento do projeto. Os provadores

preencheram a ficha do Teste de Diferença do Controle (Dutcosky, 1996),

apresentado no Anexo 2, para cada atributo: Aparência, Textura, Aroma e Sabor;

para tanto foram oferecidas aos provadores, amostras irradiadas e o padrão

(amostra não irradiada) cortados em pedaços de 10g cada aproximadamente,

preparados com 2% em peso de sal, cozidos em fomo de microondas por tempo

de 6 minutos em potência alta e colocados em pratinhos de porcelana, sendo

conservados em banho-maria durante a apresentação. As amostras foram

oferecidas aos provadores em cabines individuais, com luz amarela e eram

ordenadas de forma aleatória entre as várias doses de irradiação sendo uma delas

o próprio padrão, mas sem identificação e estas deveriam ser comparadas a um

padrão previamente identificado. Para se chegar a esse procedimento final foram

realizadas várias sessões para as discussões a respeito dos atributos a serem

avaliados, quando foram oferecidas referências para a caracterização e avaliação

quantitativa, envolvendo preparos de diversas formas da carne para a

caracterização ideal que se desejava avaliar.

Os ensaios de estocagem pelos períodos de 7, 14, 21 e 28 dias foram

realizados com amostras irradiadas com 4,0 e 8,0 kGy individualmente. Foi

utilizado o Teste Triangular, cuja ficha de preenchimento é apresentada no

Anexo 3, verificando se ocorria alteração no sabor da carne; para tanto foram

oferecidos o padrão e a amostra irradiada em pedaços de 10g dispostos no prato

de forma aleatória.

Esta análise sensorial envolveu os seguintes delineamentos: Para a

definição da dose a ser irradiada o esquema foi: 16x4xl referentes a 16

provadores, 4 níveis de dose e 1 período de análise, porém este ensaio necessitou

de dois padrões de carne fresca que formou um conjunto de 16x2x1; assim

totalizou 96 unidades de 10g de carne cada. Já para o ensaio de estocagem o

delineamento foi: 16x3x5 referentes a 16 provadores, 3 amostras (Padrão e



39

irradiada, 2: 1 e 1:2) e 5 períodos de análise correspondentes à amostra irradiada

com 4,0 kGy e um outro esquema idêntico para a amostra irradiada com 8,0 kGy.

Cabe salientar que os padrões consistiam em unidades de carne recém irradiadas

com a dose em estudo e a amostra correspondente ao período de estocagem;

nesta fase foram utilizadas 480 unidades de 10g carne cada. Assim sendo, foram

utilizadas 576 unidades de 10 g de carne cada, totalizando aproximadamente 5,8

kg de carne bovina. A análise estatística envolveu a determinação do teste F

significativo (p<0,05), aplicando-se o Teste de Dunnett para os ensaios em que o

teste F não era significativo.

4.2.3.4. Análises Físico-Químicas

Estes ensaios foram desenvolvidos no Laboratório de Química da

Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP, foram realizadas sobre a

amostra de carne irradiada com 8,0 kGy por ser a maior dose proposta neste

projeto e aparentemente a que causaria as maiores alterações à mesma, julgando

se que se a mesma fosse aprovada nos ensaios físico-químicos, da mesma forma

as amostras irradiadas com doses menores também o seriam. Os parâmetros

físico-químicos determinados foram:

• Acidez;

• pH;

• Resíduo Mineral Fixo;

• Umidade e Voláteis;

• Índice de Peróxidos;

• Nitrogênio Total;

• Proteínas;

• Lipídios, e

• Creatinina.

Tais ensaios foram conduzidos conforme metodologia descrita na

Instrução Normativa nO 20, de 21 de julho de 1999, da Secretaria de Defesa

Agropecuária - DIPOA, Ministério da Agricultura e do Abastecimento. O

delineamento experimental sobre os resultados analíticos foi conduzido em



40

blocos casualizados, com os tratamentos dispostos num esquema 3x3,

correspondendo a 3 amostras por cada período com 3 repetições em cada amostra

e em S períodos de análise (O, 7, 14,21 e 28 dias), além de um padrão (carne não

irradiada) recém adquirido em cada período ensaiado. Assim foram utilizadas 20

unidades (3 amostras por período, em S períodos e 1 padrão em cada período)

com aproximadamente SOO g de carne cada, resultando num total de 10,0 kg de

carne bovina aproximadamente. Os resultados obtidos foram submetidos à

análise estatística de acordo com o esquema de Análise de Variância (p<O,OS) e

as comparações múltiplas entre as médias foram efetuadas pelo teste da

Regressão para se verificar a tendência no comportamento da carne no período

de estocagem.

4.2.3.5. Análises Microbiológicas

Alguns dos ensaios foram realizados no Laboratório de Alimentos, área

de Microbiologia da Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP e os

outros no Laboratório de Irradiação de Alimentos do CENA/USP. Estas análises

foram realizadas por último devido à demora no recebimento dos materiais a ela

envolvidos. Todas as amostras foram analisadas conforme os parâmetros

exigidos pela legislação vigente (Resolução RDC nO 12 de 02/01/2001) para a

presença de Salmonella sp. que devem ser ausentes e Coliformes a 4SoC com

contagem de 104 UFC/g, além destes são citados na Resolução Staphylococcus

aureus, Bacillus cereus e Clostrídios sulfito-redutores, embora não seja

estabelecido um limite especificamente para carne bovina. As avaliações da

presença/ausência dos microrganismos citados foram realizadas em triplicata

seguindo a metodologia descrita no Manual de Métodos de Análise

Microbiológica de Alimentos (Silva et aI., 1997). As colônias das bactérias

patogênicas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella sp, Bacillus

cereus e Clostridium perfringens foram adquiridas junto à Fundação André

Tosello, em Campinas-SP. O crescimentoae cada bactéria para a inoculação foi

feito em caldo NB, utilizando-se amostras com aproximadamente 100g de carne

cada, mergulhadas neste caldo contendo na ordem de 106 UFC/mL,
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pennanecendo em contato por quinze minutos; após escorrimento em grelha de

aço inoxidável, as amostras inoculadas foram depositadas em bandejas de isopor

com o forro absorvente de exudação e embaladas com o filme PVC - Rolopac e

posterionnente em embalagem "ziplock". As amostras com cada inóculo

individualmente foram irradiadas com 2,0; 4,0; 6,0 e 8,0 kGy.

Para o ensaio da Salmonella sp foi utilizado o Oxiod Salmonella Rapid

Test, para a detenninação da Escherichia coZi foi utilizado o kit Petrifilm

Colifonnes - 3M e as outras bactérias foram ensaiadas confonne metodologia

apresentada na referência acima citada.

Deve ser salientado que todo o material envolvido nos enSaiOS com

microrganismos, após o uso, foram autoclavados e descartados como lixo

hospitalar com destino final realizado por pessoal especializado.

A cada microrganismo ensaiado foi verificada a presença do mesmo na

carne padrão (carne não inoculada e não irradiada), assim foram utilizadas 18

amostras (3 amostras por ensaio, 5 microrganismos ensaiados e I padrão) com

aproximadamente 100 g de carne cada, resultando num total de cerca de 1,8 kg

de carne bovina.

4.2.4. Quarta Etapa

Tratamento estatístico dos resultados obtidos, as análises foram realizadas

através do programa estatístico SAS (1996). Concomitantemente todos os

resultados a serem discutidos no próximo item já incluirão os tratamentos

estatísticos necessários para garantir a sua legitimidade.

Assim para a realização de todos os ensaios necessários para a execução

deste projeto foram gastos cerca de 18 kg de carne bovina.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A execução de cada etapa proposta neste Projeto será discutida a seguir:

5.1. Primeira Etapa

Foi realizada uma visita a um frigorífico da região de Piracicaba, cujos produtos

recebem o selo SIF do Ministério da Agricultura que garante a qualidade de higienização

da carne comercializada, característica esta comprovada durante a visita. Foram

realizadas, também, visitas a unidades de manipulação de carne em empresas de

comercialização do produto. O objetivo de tais visitas foi de conhecer a maneira como se

comercializa este produto in natura, possíveis fontes de contaminação microbiológica,

nas mais variadas empresas de manipulação e disponibilização deste produto à

população. Percebeu-se que estas empresas poderiam ser divididas em três classes, a

saber:

a) Hipermercados: Seguem normas rígidas de manipulação e

acondicionamento dos produtos, apresentando câmaras frias de

acondicionamento na faixa de -1 a 1°C e congeladores na faixa de -18 a 

23°C, os expositores apresentavam uma temperatura média de 7°C, conforme

exigido por lei. O pessoal que atua nestas áreas recebe treinamento prévio

específico para a área e o tipo de material a ser manipulado, com processo de

reciclagem anual. A fiscalização da Agência Sanitária é feita de 3 em 3

meses. O material de manipulação é esterilizado diariamente, sendo realizada

a lavagem normal com água e sabão ne.vtro, posteriormente em solução

sanitizante (hipoclorito de sódio) e produtos específicos, após secagem segue

para esterilizador com lâmpada de Ultra-Violeta por 15 minutos. Os
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funcionários higienizam as mãos e antebraços sempre que adentram a

câmara, utilizam luvas, botas, touca e avental impermeável. A carne tem uma

rotatividade média de 3 dias para carne comercializada como fresca, já a

carne congelada o período máximo é de 21 dias o mesmo em se tratando de

carne maturada. Acredita-se que neste tipo de empresa os riscos de

contaminação seja mínimo.

b) Açougues de grande porte: Apesar de não terem pessoal treinado por

alguma instituição, em geral, os novos funcionários aprendem o oficio com

os mais velhos. Estes estabelecimentos apresentaram procedimentos de

higienização bastante adequados semelhante aos adotados nos

hipermercados, mesmo no que diz respeito aos procedimentos dos

funcionários. As condições observadas quanto às câmaras frias e

congeladores, bem como dos expositores, se assemelharam às encontradas

nos Hipermercados. Segundo os proprietários, esses estabelecimentos

recebem somente peças com selo SIF de frigoríficos idôneos, cujos

caminhões de transporte das peças armazenam o produto a uma temperatura

de 8°C. As peças recebidas, já embaladas a vácuo (maturadas), apresentam

uma vida útil máxima de 21 dias enquanto que as que passam pelo processo

de desossa têm vida útil máxima de uma semana.

c) Açougues mais simples: Nestes foram observadas grandes diferenças nos

procedimentos e instalações, comparados aos outros já citados. Trabalham

somente com peças que passam pelo processo de desossa local. Em geral, não

têm unidades de congelamento, somente câmaras de refrigeração com

temperatura na faixa de 10°C, pois alegam ter uma rotatividade das peças de

48 horas após recebimento dos frigoríficos, não necessitando assim de um

congelador para acondicionamento da carne. Os expositores apresentam uma

temperatura média de 10°C, acima da máxima exigida pela legislação. A

higienização do local é feita, normalIilente, duas vezes por semana com

hipoclorito de sódio e sabão; não usam luvas, nem toucas, nem roupas

próprias para a atividade, somente um avental e lavam diariamente as mãos.
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5.2. Segunda Etapa

O ensaio com os filmes de PVC transparentes comerciais resultou em sete

marcas: Filmito Kentinha, Masterpack Reyco, Majipack Minasa, Plast Pack, Plast Filme,

Reds 2000 e Wyda Patric reprovadas porque apresentavam cheiro de plástico aquecido

após a irradiação transmitindo-o à carne. Dentre os filmes aprovados, Rolopac, Vitafilm

e Alpfilm, o primeiro foi o que apresentou o melhor resultado nos ensaios, como

também, melhor aderência ao embalar. O fabricante da marca Rolopac, ALBA Química

Industria e Comércio Ltda, ao tomar ciência deste ensaio forneceu duas unidades de

600m do filme. Todas as marcas de filmes ensaiadas tinham em comum a notação

"Filme de PVC transparente", porém sem qualquer alusão a algum tratamento realizado

sobre o produto, assim as diferenças entre os produtos somente seriam conhecidas em

análises específicas sobre os mesmos, o que não é o objetivo deste projeto.

5.3. Terceira Etapa

Subdividido em cinco sub-etapas: preparo das amostras de carne, irradiação,

realização das análises sensoriais, fisico-químicas e microbiológicas. Para cada uma

destas sub-etapas são apresentados, a seguir, os seguintes comentários:

5.3.1. Preparo das Amostras

O uso da solução de tripolifosfato de sódio, com 0,5% do sal em excesso,

para condicionar a carne a ser irradiada é fundamental, preserva a pigmentação

da carne irradiada semelhante à carne não irradiada, mantendo também o sabor e

odor da carne após o preparo, mesmo nos ensaios de estocagem. As bandejas de

isopor e o forro absorvente de exudação não interferiram na qualidade da carne

irradiada.

5.3.2. Processo de Irradiação

Foi observado que as amostras de carne irradiadas não apresentaram

alteração na coloração em comparação com a amostra padrão. Na Figura 8 pode

ser verificado que a coloração da carne irradiada não se alterou perante o padrão

(carne não irradiada). Também não foi observada alteração significativa na

temperatura das amostras ao retirar do irradiador devido ao processo. No entanto,



45

foi observado, na manipulação da carne crua, um odor típico descrito como

"metálico" que era percebido imediatamente após a abertura das embalagens e

que se acentuava levemente com o aumento da dose aplicada, porém esse odor

desaparecia poucos minutos após a exposição ao ar não deixando odor residual

na carne irradiada.

Figura 8. Comparação na coloração da carne irradiada e a não irradiada

5.3.3. Análise Sensorial

A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos da Análise de Variância e as

médias dos 16 provadores para as amostras irradiadas com 2,0; 4,0; 6,0 e 8,0 kGy

tendo a carne não irradiada como padrão, considerando os atributos: Aparência,

Textura, Aroma e Sabor.

Para as médias que apresentaram diferença significativa entre os

resultados obtidos foi aplicado o Teste de Dunnett como pode ser observado na

Tabela 2.
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Tabela 1. Valores obtidos da Análise de Variância sobre as apreciações

dos provadores para cada atributo ensaiado.

Atributos Padrão Dose (kGy) Teste F

2,0 4,0 6,0 8,0

Aparência 4,94 5,25 4,50 4,19 4,56 1 70ns,

Textura 4,56 5,81 5,88 5,63 3,75 6,62*

Aroma 4,75 5,19 4,81 4,31 4,56 1 68ns,

Sabor 4,75 5,25 4,94 5,00 3,56 4,96*

Observações: ns não há dIferença sIgmficativa entre os resultados obtidos
a 5% de probabilidade (p<0,05).

* há diferença significativa entre os resultados obtidos a
5% de probabilidade (p<0,05).

Tabela 2. Aplicação do Teste de Dunnett

Atributo Dms Comparação das diferenças dos tratamentos e

padrão

P-2 kGy P-4kGy P-6 kGy P- 8 kGy

Textura 1,13 1,25* 1,32* 1,07ns 0,81 ns

Sabor 0,93 0,50ns 0,19ns O25ns 1,19*,

Observações: ns não há diferença significativa entre os resultados obtidos
a 5% de probabilidade (p<0,05).

* há diferença significativa entre os resultados obtidos a
5% de probabilidade (p<0,05).

Como pode ser observado na Tabela 1, não ocorreram diferenças

significativas entre as médias obtidas de cada tratamento para os atributos

Aparência e Aroma, no entanto, Textura e Sabor apresentaram diferenças

significativas entre os tratamentos. Ao aplicar o Teste de Dunnett com o intuito

de verificar tais diferenças em relação ao padrão, sendo percebido que para o

atributo Textura as amostras de 2,0 kGy e,~,O kGy apresentaram diferenças

significativas em relação ao padrão, conforme comentário dos provadores a carne

estava ligeiramente mais rígida. Já no estudo do atributo Sabor, a única diferença
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significativa com o padrão foi observada quando comparado com a amostra

irradiada com 8,0 kGy, conforme comentário dos provadores esta amostra

irradiada era a mais saborosa de todas por apresentar um leve sabor de produto

defumado.

No ensaio de estocagem participaram os mesmos 16 provadores

apresentando os seguintes resultados para o Teste Triangular: para a dose de 4,0

kGy obteve-se 6 respostas corretas, concluindo-se que não existe diferença

sensorial significativa entre as amostras, pois o mínimo de respostas corretas para

estabelecer uma diferença significativa é de 10 (p<O,OS); e para a dose de 8,0

kGy obteve-se 4 respostas corretas, concluindo também que não existe diferença

sensorial significativa entre as amostras.

5.3.4. Análises Físico-Químicas

Estes ensaios tiveram como objetivo verificar se ocomam alterações

fisico-químicas significativas nas amostras devido ao processo de irradiação e,

também, se durante o processo de estocagem ocorriam tais alterações. Foram

realizadas três determinações de cada parâmetro por amostra e três amostras por

período, assim apresentando na Tabela 3 os valores médios destas determinações

no ensaio de estocagem. A cada período de análise analisou-se também o padrão

(carne fresca não irradiada). Como os valores obtidos nas determinações foram

muito próximos decidiu-se fazer uma média única, pois o coeficiente de variação

obtido foi de 2,8%, o que indica a alta uniformidade nos resultados obtidos.
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Tabela 3. Valores médios das determinações dos parâmetros fisico

químicos no ensaio de estocagem.

Parâmetro Físico- Padrão Estocagem (dias)

Químico

° 7 14 21 28

Acidez (%) 0,574 0,639 0,634 0,639 0,669 0,668

pH 5,07 4,96 4,97 4,97 4,97 5,01

Resíduo Mineral Fixo(%) 0,91 1,02 1,05 1,08 1,08 1,05

Umidade e Voláteis (%) 75,7 76,2 76,2 75,9 76,4 76,0

Indice de 0,0 0,610 0,623 0,622 0,622 0,622

Peróxidos(mEq/kg)

Nitrogênio Total (%) 13,69 12,77 13,69 14,55 14,32 14,65

Proteínas (%) 85,56 80,55 85,56 90,95 89,49 91,55

Lipídios (%) 5,81 12,38 9,48 8,22 6,36 2,97

Creatinina (mg) 0,099 0,466 0,494 0,507 0,490 0,498

• Acidez (%): Medida com base em uma solução alcalina normal, expressa

em %, indica a quantidade de hidróxido de sódio necessária para neutralizar

os ácidos orgânicos presentes em 100 g de carne, expressos como ácido

oléico. Foi observado um aumento médio de 12% da acidez sobre a carne

irradiada perante a não irradiada. No entanto, isso não foi percebido na

análise sensorial. Verifica-se que durante o período de estocagem, há uma

tendência a aumentar acidez em função do tempo de estocagem, mas esse

acréscimo foi muito pouco significativo quando se considera a ordem de

grandeza dos valores obtidos, apesar de a variação entre o máximo e

mínimo valor apresentado ser de aproximadamente 5,5%. Para este ensaio a

curva polinomial de 33 ordem foi a que apresentou melhor ajuste (Figura 9).
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Figura 9. Comportamento da acidez em função do tempo de estocagem.

• pH: Como pode ser verificado na Figura 10, uma curva polinomial de 33

ordem foi a que demonstrou um ajuste perfeito, mas isso é somente um

efeito gráfico. Quando se volta a atenção para os valores indicativos das

medidas de pH nas amostras obtidas em cada período, verifica-se que ao

considerar medidas com apenas dois algarismos significativos, o que é

coerente para medidas de pH, todas as determinações convergem a apenas

um único valor 5,0. Assim sendo, pode-se afirmar com segurança que não

houve variação de pH na amostra de carne durante o período de estocagem.
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Figura 10. Comportamento do pH em função do tempo de estocagem.
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• Resíduo Mineral Fixo (0/0): Representa o material inorgânico

remanescente após a eliminação da fração orgânica e inorgânica volátil.

Este parâmetro apresentou uma elevação média de 16% na carne irradiada

comparado à carne não irradiada. Na curva apresentada na Figura 11,

percebe-se que houve um aumento no valor deste parâmetro passando por

um máximo aos 18 dias de estocagem, porém quando é considerada a ordem

de grandeza dos valores obtidos, verifica-se que esta variação é muito pouco

significativa. Ao levar-se em conta que o experimento envolve a pesagem

de material que passa por um processo de incineração em mufla, o erro

analítico pode ser maior que a própria variação dos resultados aqui

apresentados. Assim sendo, pode-se considerar que o parâmetro Resíduo

Mineral Fixo permaneceu constante durante o período de estocagem.
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Figura 11. Comportamento do % de Resíduo Mineral Fixo em função do

tempo de estocagem.

• Umidade e Voláteis (0/0): O aumento médio deste parâmetro nas unidades

estocadas perante o padrão foi de aproximadamente 0,6%. Apesar da curva

exponencial de 33 ordem ter sido a que melhor se ajustou à distribuição dos

resultados obtidos (Figura 12), a ordem de grandeza das variações

observadas são praticamente insignificantes podendo-se admitir que os

resultados se mantiveram constantes durante o período de estocagem.
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Figura 12: Comportamento da Umidade e Voláteis % em função do

tempo de estocagem.

• Índice de Peróxidos (mEq/kg): O padrão apresentou inexistência de

peróxidos, já na carne irradiada houve a formação de peróxidos, talvez um

indicativo de que a carne passou por esse processo de tratamento, porém

este índice mantém-se praticamente constante durante todo o período de

estocagem (Figura 13). A diferença entre o valor mínimo e máximo foi de

2,1%, o que é praticamente inexistente, pois o próprio método analítico

pode apresentar um erro maior. Estes peróxidos formados durante o

processo de irradiação sejam talvez os responsáveis pelo leve sabor de

defumado observado na carne irradiada a 8,0 kGy, tomando-a mais

agradável ao paladar, conforme os provadores. Como este sabor não foi

observado em unidades irradiadas com doses menores, acredita-se que a

formação dos peróxidos nestas doses deve se reduzir de forma significativa.
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Figura 13. Comportamento do Índice de Peróxidos em função do tempo

de estocagem.

• Nitrogênio Total (%): Praticamente não houve variação no teor de

nitrogênio entre o padrão e a amostra irradiada no início do período de

estocagem, logo podemos concluir que o processo de irradiação não afeta o

Teor de Nitrogênio Total. Foi verificado, conforme a Figura 14, que este

teor tende a aumentar em função do tempo até o 15° dia e a partir deste

toma-se estável, esta elevação chega a ser na proporção de 7,0% em relação

à carne não irradiada, o que não representa uma variação significativa.
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Figura 14. Comportamento do Nitrogênio Total em função do tempo de

estocagem.
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• Proteínas (%): O teor de proteínas na carne é uma função direta num fator

de proporcionalidade de 6,25 do teor de nitrogênio presente, assim tornam-

se válidas as mesmas observações apresentadas para o teor de nitrogênio.

Na Figura 15 observa-se o gráfico representativo para o teor de Proteínas

com as mesmas características observadas no gráfico de Nitrogênio Total

(Figura 14).
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Figura 15. Comportamento do Teor de Proteínas em função do tempo de

estocagem.

• Lipídios: A carne logo após a irradiação apresentou um valor de lipídios

elevado na ordem de 113% maior em relação ao padrão, enquanto que ao

final do período de estocagem da carne irradiada nota-se uma queda em

relação ao padrão na ordem de 96%, como pode ser observado na Figura 16.

Cabe salientar que o lipídio é propriamente a gordura da carne e esta é

dependente da porção onde é tomada a amostra, porém como a peça de

carne adotada neste estudo apresenta uma textura bastante uniforme em sua

extensão essa possibilidade fica descartada"Jogo o efeito apresentado é

talvez uma real degradação da gordura em função do tempo. Há necessidade

de se realizar um estudo específico para verificar o comportamento dos
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lipídios em função do processo de irradiação e se realmente ocorre uma

degradação desses lipídios em função do tempo de estocagem.

TEOR DE L1PIOIOS EM FUNÇÃO DO TEMPO DE
ESTOCAGEM
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Figura 16. Comportamento do Teor de Lipídios em função do tempo de

estocagem.

• Creatinina (% mg): A creatina é uma proteína tipicamente encontrada nos

músculos, sintetizada pelo pâncreas, fígado e rins a partir da arginina,

glicina e metionina, fixam-se nos músculos resultando em . A creatina se

degrada formando a creatinina cujos níveis indicam o uso ou não de

suplementação alimentar que resulta em ganho de massa muscular e peso

(Mendes & Tirapegui, 2002). A creatinina reage, em meio alcalino, com

ácido pícrico, formando o picrato de creatinina de coloração alaranjada que

é quantificado em Espectrofotometria a 480 nm. Verificou-se um aumento

significativo da concentração de creatinina nas amostras irradiadas quando

comparados ao padrão, porém manteve-se praticamente constante nestas

amostras irradiadas durante o período de estocagem (Figura 17).

Possivelmente a irradiação promova a degradação de creatina ainda presente

na carne para creatinina, daí a razão para o aumento da concentração. Deve

ser salientado também que durante o períoâo de armazenamento o nível de

creatinina manteve-se praticamente constante.
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Figura 17. Comportamento da Creatinina em função do tempo de

estocagem.

5.3.5. Análises Microbiológicas:

Todas as amostras foram analisadas conforme os parâmetros exigidos

pela legislação vigente (Resolução RDC nO 12 de 02/01/2001) para a presença de

Salmonella ssp que deve ser ausente e coliformes a 45°C que deve ser de no

máximo 104 UFC/g. Foram pesquisados também: Staphylococcus aureus,

Bacillus cereus e Clostrídios sulfito-redutores.

Na determinação de Salmonella ssp verificou-se que para a dose de 2,0

kGy o teste foi positivo, já o ensaio com a amostra irradiada com a dose de 4,0

kGy o resultado foi negativo, da mesma forma para os ensaios com 6,0 e 8,0

kGy. Cabe salientar que os resultados aqui apresentados são concordantes com os

resultados apresentados em literatura, citando a Salmonella como a bactéria que

apresenta a maior resistência ao processo de irradiação comparada às demais aqui

citadas.

A determinação de Staphylococcus aureus não apresentou resultado

positivo para as amostras irradiadas com 2,0 kGy, ou seja, não houve formação

de colônias, nem tão pouco para as amostras irradiadas com doses superiores. O

mesmo fato ocorreu com os microrganismos,Escherichia coZi e Clostridium

perfringens. Conforme estudos realizados por Fu et aI. (1995), Lopez-Gonzalez

et aI. (1999) e Chirinos (1999), pode-se afirmar que a dose de 2,0 kGy também é
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eficiente na eliminação do microrganismo Escherichia coli 0157:H7, pois esta

apresenta nível de resistência à irradiação semelhante à Escherichia coli aqui

ensaiada.

A presença de Bacillus cereus foi observada para a dose de 2,0 kGy, onde

verificou-se a redução da população em 4 ciclos logarítmicos, já com a dose de

4,0 kGy e subseqüentes não houve a formação de colônias. Cabe salientar que

este microrganismo foi colocado no estudo devido à sua citação na legislação,

embora não se tenha encontrado qualquer literatura que cite sua incidência em

carne bovina; por outro lado não se deve descartar esta possibilidade, já que o

mesmo é comum em produtos que tenham contato direto com o solo, uma

assepsia não adequada no animal antes do abate pode provocar este tipo de

contaminação no momento da esfola e evisceração, para posterior separação das

peças.

Assim sendo, sugerimos que a dose mínima para se irradiar a carne

bovina visando a eliminação destas bactérias e garantir as suas qualidades

organolépticas deve ser de 4,0 kGy.

5.4.Custo do Processo de Irradiação sobre o Produto

Conforme informação fornecida por Gilmara Luca que compõe o pessoal técnico

da CBE - Companhia Brasileira de Irradiação, durante usa participação no debate

público sobre "O Uso da Energia Nuclear na Preservação de Alimentos", realizado em

Piracicaba no dia 06/08/2004, o tratamento com a dose de 4,0 kGy implicaria num

acréscimo de 4 a 6 % no custo por quilograma da carne bovina ao consumidor. Cabe

salientar que este custo envolve o processo de irradiação e manuseio do produto na

empresa, não inclui o transporte do produto até a empresa.
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6. CONCLUSÕES

o processo de irradiação de carne bovina mostrou-se extremamente promissor na

conservação da mesma, mantendo suas características organolépticas preservadas pelos

menos dentro do prazo proposto quando mantida sob refrigeração. A grande vantagem

desta técnica de processamento de alimentos para fins de conservação é a não

necessidade do uso de produtos químicos e a não necessidade do congelamento do

produto para conservá-lo no período proposto.

Neste projeto foi verificado que a dose preferida na análise sensorial para a

irradiação de carne bovina é a de 8,0 kGy, pois esta dose induz à carne um sabor residual

bastante agradável, fato que não foi percebido nas outras doses ensaiadas. Porém foi

verificado que a dose de 4,0 kGy é suficiente para eliminar a Salmonella, que, conforme

a literatura, é o microrganismo mais resistente à irradiação e também para o Bacillus

cereus. Já para os outros microrganismos ensaiados, a dose de 2,0 kGy seria suficiente

para se atingir o objetivo.

Para os ensaios físico-químicos a carne irradiada com a dose de 8,0 kGy foi

adotada por se acreditar que seria a capaz de provocar as maiores injúrias esperadas no

alimento, foi verificado que o produto não sofreu alterações significativas em relação ao

padrão mesmo durante o período de estocagem, qualidade que foi confirmada também

na análise sensorial.

Enfim, com base no estudo aqui realizado pode-se afirmar que a dose de 4,0 kGy

para a irradiação da carne bovina torna-a segura microbiologicamente, além de permitir

sua conservação à temperatura de 7°C por pelo menos 28 dias com as suas qualidades

organolépticas preservadas, pode-se afirmar também que a dose de 6,0 kGy é a máxima

dose passível de uso no processo de irradiação da carne bovina sem que ocorra alteração
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Termo de Consentimento

~ ,M~-------------------_: -------
(nome do aluno voluntário)

regularmente matriculado no Curso --------------------

____ semestre, aceito participar como voluntário no processo de Análise Sensorial

do Projeto de Pesquisa "Avaliação de efeitos da radiação gama na extensão da vida

útil da carne bovina refrigerada". Tenho consciência que a minha participação será na

avaliação de Aparência, Textura, Aroma, Sabor e Ensaio de Estocagem da carne bovina

processada por irradiação, e que este processo não deixa qualquer resíduo na carne, não

tornando-a radioativa.

Estou ciente de poder desligar-me do quadro de voluntários desta pesquisa a

qualquer momento que julgar necessário sem quaisquer conseqüências à minha vida

acadêmica. Comprometo-me a não divulgar os resultados parciais que vier a ter

conhecimento, decorrente da minha participação, até a publicação dos resultados finais.

(assinatura do aluno voluntário)
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ANÁLISE SENSORIAL DE CARNE BOVINA
Escolha da dose a ser irradiada

TESTE DE DIFERENÇA DO CONTROLE

Nome: data: __/__/__

Você está recebendo uma amostra padrão (P) e 4 amostras codificadas. Compare
cada amostra com o padrão e identifique se é melhor, igualou pior que o padrão em
relação à APARÊNCIA.

Em seguida, assinale o grau de diferença de acordo com a escala:
1. Extremamente melhor que o padrão
2. Muito melhor que o padrão
3. Regularmente melhor que o padrão
4. Ligeiramente melhor que o padrão
5. Nenhuma diferença do padrão
6. Ligeiramente pior que o padrão
7. Regularmente pior que o padrão
8. Muito pior que o padrão
9. Extremamente pior que o padrão

Número da amostra Valor atribuído

Comentários (defina atributos para as diferenças encontradas se houverem):
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ANÁLISE SENSORIAL DE CARNE BOVINA
Escolha da dose a ser irradiada

TESTE DE DIFERENÇA DO CONTROLE

Nome: data: / /--------------------- ------

Você está recebendo uma amostra padrão (P) e 4 amostras codificadas. Compare
cada amostra com o padrão e identifique se é melhor, igualou pior que o padrão em
relação à TEXTURA.

Em seguida, assinale o grau de diferença de acordo com a escala:
1. Extremamente melhor que o padrão
2. Muito melhor que o padrão
3. Regularmente melhor que o padrão
4. Ligeiramente melhor que o padrão
5. Nenhuma diferença do padrão
6. Ligeiramente pior que o padrão
7. Regularmente pior que o padrão
8. Muito pior que o padrão
9. Extremamente pior que o padrão

Número da amostra Valor atribuído

Comentários (defina atributos para as diferenças encontradas se houverem):



73

ANÁLISE SENSORIAL DE CARNE BOVINA
Escolha da dose a ser irradiada

TESTE DE DIFERENÇA DO CONTROLE

Nome: data: / /--------------------- ------

Você está recebendo uma amostra padrão (P) e 4 amostras codificadas. Compare
cada amostra com o padrão e identifique se é melhor, igualou pior que o padrão em
relação à AROMA.

Em seguida, assinale o grau de diferença de acordo com a escala:
1. Extremamente melhor que o padrão
2. Muito melhor que o padrão
3. Regularmente melhor que o padrão
4. Ligeiramente melhor que o padrão
5. Nenhuma diferença do padrão
6. Ligeiramente pior que o padrão
7. Regularmente pior que o padrão
8. Muito pior que o padrão
9. Extremamente pior que o padrão

Número da amostra Valor atribuído

Comentários (defina atributos para as diferenças encontradas se houverem):
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ANÁLISE SENSORIAL DE CARNE BOVINA
Escolha da dose a ser irradiada

TESTE DE DIFERENÇA DO CONTROLE

Nome: data: __/__/__

Você está recebendo uma amostra padrão (P) e 4 amostras codificadas. Compare
cada amostra com o padrão e identifique se é melhor, igualou pior que o padrão em
relação à SABOR.

Em seguida, assinale o grau de diferença de acordo com a escala:
1. Extremamente melhor que o padrão
2. Muito melhor que o padrão
3. Regularmente melhor que o padrão
4. Ligeiramente melhor que o padrão
5. Nenhuma diferença do padrão
6. Ligeiramente pior que o padrão
7. Regularmente pior que o padrão
8. Muito pior que o padrão
9. Extremamente pior que o padrão

Número da amostra Valor atribuído

Comentários (defina atributos para as diferenças encontradas se houverem):
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ANÁLISE SENSORIAL DE CARNE BOVINA
Ensaio de tempo de conservação - 7 dias

TESTE TRIANGULAR

Nome: data: / /---------------------- ------

Em cada grupo de amostras apresentadas, duas são iguais e uma é diferente.
Deguste cuidadosamente cada uma das amostras, na ordem em que estão sendo
apresentadas e faça um círculo em volta da amostra diferente.

____G_:_~_:_O---+--------+IC-Ód-i-g-O-d-a-A-m-o-st_r_3

1
_

Comentários:---------------------------




