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RESUMO 

A irradiação é considerada um dos processos tecnológicos mais eficientes 

na redução de microrganismos patogênicos e deteriorantes dos alimentos. As 

ostras são moluscos bivalves que, freqüentemente, são consumidas cruas, sendo 

consideradas importantes veículos de microrganismos patogênicos, devido à 

sua capacidade de filtração. O objetivo deste estudo foi avaliar a 

radiossensibilidade de Salmonella spp e Vibrío parahaemolyticus incorporadas 

artificialmente por ostras (Crassostrea brasiliana). As ostras foram submetidas ao 

tratamento de radiação gama com doses variando entre 0,5 kGy a 3,0 kGy. Os 

valores de D10 variaram de 0,44 kGy a 0,55 kGy para Salmonella spp e de 0,15 

kGy a 0,19 kGy para Vibrio parahaemolyticus. A dose de 1,0 kGy foi suficiente 

para reduzir a população de Vibrio parahaemolyticus para níveis não detectáveis 

enquanto para Salmonella spp essa dose foi de 3,0 kGy. As ostras permaneceram 

vivas e não apresentaram alterações na aparência e odor nas amostras cruas e 

cozidas, bem como não revelaram sabores estranhos no produto cozido. 



ABSTRACT 

Irradiation is considered one of the most efficient technological process to 

reduce the number of microorganisms in food. It can be used to improve the safety 

of food products as well as their shelf life. Oysters are considered one of the most 

important vehicíe of pathogenic bactéria due to their feeding characteristic and 

because they are usuaíly ingested raw. The aim of this study was to evaluate the 

infiuence of gamma radiation process on high leveis of Salmonella Enteritidis, 

Salmonella Infantis and Vibrio parahaemolyticus incorporated by oysters 

{Crassostrea brasiliana) as well as on the survival of the animais and sensory 

attributes. The oysters were submitted to gamma radiation treatment (60Co) with 

doses ranging from 0.5 kGy to 3.0 kGy. At least four trials were conducted for each 

serotype. The dose of 3.0 kGy was, generally, sufficient to reduce the levei of 

Salmonella serotypes in 6 log while for V.parahaemolyticus the dose was 1.0 kGy. 

Animais were not killed and sensory atributtes were not changed by the highest 

irradiation dose. Therefore, 3.0 kGy is a dose that is effective on the inactivation of 

Salmonella spp and V. parahaemolyticus in oysters without changing their odour, 

flavour and appearance. 
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1. INTRODUÇÃO 

Considera-se Doença Transmitida por Alimento (DTA) toda síndrome 
adquirida pela ingestão de alimentos contaminados com substâncias tóxicas, 
químicas ou biológicas ou, ainda, microrganismos patogênicos. Essas doenças 
afetam além da saúde, a produtividade da população. Em geral, mesmo em 
países onde a notificação deve ser feita, como nos Estados Unidos, Japão e 
Brasil (BRASIL, 1999), os números são muito inferiores aos verdadeiros, 
devido à falta de notificação de todos os casos e/ou falhas nas investigações 
de surtos. Portanto, a real incidência de DTA é desconhecida (LEVINE & 
GRIFFIN, 1993; HUSS, 1997). 

Nos Estados Unidos, as DTA são causadas, principalmente, por 
bactérias patogênicas como Salmoneifa, Campylobacter cepas 
enteropatogênicas de E. coli e Vibrio spp, sendo estimado 76 milhões de 
casos doença, 323 mil hospitalizações e 5.200 mortes por ano (MEAD et ai 

1999). O gasto anual estimado entre o custo médico e a perda de produtividade 
está entre 5 e 6 bilhões de dólares (ALTERKRUSE et ai. 1997). A 
sintomatologia dessas doenças varia de uma simples diarréia até septicemia 
(MORRISON et ai 1992). 

A epidemiologia das DTA vem se alterando rapidamente uma vez que 
novos patógenos estão surgindo e outros, já conhecidos, estão apresentando 
um acréscimo na sua ocorrência ou estão sendo associados a novos veículos. 
Outros fatores, como mudança nos hábitos alimentares e população com 
maior número de idosos, também contribuem para o aumento no número de 
DTA (TAUXE, 1997). 

De acordo com o United States Department of Agriculture (USDA), em 
1992, as bactérias pertencentes aos gêneros Salmonefía e Campylobacter 

foram responsáveis por 4 milhões de casos de doenças. Desses, 96% das 
salmoneloses e 100% das campilobacterioses estavam relacionados com a 
ingestão de alimentos. 

Economicamente, para os países da América Latina e Caribe, o custo 
calculado das DTA em 1990 foi de 261,1 milhões de dólares, incluindo as 
despesas com hospitalizações, tratamentos ambulatoriais e ausência no 
trabalho (FAO/AIEA/PAHO/WHO, 1992). 
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Estudo realizado por Todd (1989), nos Estados Unidos, demonstrou que 
a Salmonella foi o agente de DTA que apresentou maior custo anual (4 bilhões 
de dólares), seguido por Staphylococcus aureus (1,5 bilhões) e Listeria 
monocytogenes (3,3 milhões). Na Inglaterra e País de Gales, o custo de 
infecção por Salmonella foi estimado entre 231 e 331 milhões de libras 
(SOCKETT, 1995). 

Dentre os alimentos que mais freqüentemente são relacionados com 
surtos de DTA destacam-se as carnes bovinas e de frango, maionese e queijos 
(CENTORBI et ai 1990). 

Os moluscos bivalves são considerados importantes veículos de 
agentes patogênicos para o homem, quer seja de natureza biológica (bactérias, 
vírus, parasitas) quer seja de natureza química (metais pesados, resíduos de 
pesticidas e toxinas de algas) (WOOD, 1979; FALCONER, 1993; KLONTZ et 
ai 1993; OLAFSEN et ai 1993; LIPP & ROSE, 1997; UNTERMANN, 1998;). 

As ostras, moluscos bivalves de ambiente marinho, são encontradas 
fixas sobre e/ou ao redor de rochas ou em outras superfícies sólidas. São 
constituídas por duas valvas (conchas) que se movimentam por um músculo 
adutor e possuem uma estrutura biológica interna, denominada de manto. 
Esta estrutura é responsável pela captação de alimento, não apresentando 
capacidade seletiva de filtração e a ingestão de partículas é limitada apenas 
pelo seu tamanho. Os moluscos alimentam-se de plâncton (zôo e fitoplâncton) 
presente na água do mar da área onde estão fixados. Quando estão em 
atividade alimentar chegam a filtrar até 6 L de água por hora (WOOD, 1979). 
Esses organismos são considerados "sentinelas" de ambientes marinhos pois 
permitem a concentração tanto de microrganismos como de substâncias 
químicas (OLAFSEN et ai 1993; RIPPEY, 1994; GARRET et ai 1997). 

Os moluscos bivalves, por serem Ingeridos crus, são considerados de 
interesse para a saúde pública, já existindo diversos levantamentos 
epidemiológicos que os identificam como veiculadores de DTA. 

Dentre os microrganismos isolados de moluscos são considerados 
importantes em relação à saúde pública, os víbrios (FRANCA et ai 1980; 
KLONTZ et ai 1993; LEVINE & GRIFFIN, 1993; HLADY & KLONTZ, 1996: 
LIPP & ROSE, 1997; BRASHER et ai 1998; CDC 1999) e as enterobactérias 
(LOPES et ai 1979; WILSON & MOORE, 1996; LIPP & ROSE, 1997). 
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Os moluscos bivalves são contaminados por enterobactérias, 
principalmente devido à descarga de esgoto doméstico na costa marítima 
(HEINITZ& JOHNSON, 1998). 

Para minimizar os problemas de DTA, vários processos foram 
introduzidos para o tratamento de alimentos, tais como: desidratação, salga, 
defumação, tratamento térmico, emprego de atmosfera controlada e a 
radiação (FARKAS & ANDRÁSSY, 1985;FARKAS, 1987; FARKAS, 1998). O 
emprego da radiação vem recebendo atenção especial por parte dos 
pesquisadores uma vez que o método reduz o número e/ou inativa 
microrganismos patogênicos e deteriorantes, garantindo a qualidade e a 

segurança microbiológica dos alimentos. 

1.1 Salmonella spp e sua importância em Saúde Pública 

As bactérias do gênero Salmonella, pertencem à família 
Enterobacteriaceae, são bacilos Gram negativos, não formadores de esporos, 
usualmente móveis por fiagelos peritríquios, quimiorganotróficas, anaeróbias 
facultativas e produtoras de ácido a partir da glicose, geralmente com produção 
de gás. Seu reservatório natural é o trato intestinal do humano e dos animais o 
que explica a ampla disseminação na natureza. 

O gênero Salmonella compreende duas espécies: S. enterica e S. 

bongori. S. enterica é dividida em seis subsespécies: enterica, salamaef 

arizonae, diarizonae, houtenae e indica. Sorotipos pertencentes a S. enterica 

subspécie enterica são geralmente designados pelo nome do local onde o 
sorotipo foi isolado pela primeira vez. Esses nomes não são mais escritos em 
itálico e aparecem com a primeira letra maiúscula. Sorotipos pertencentes às 
outras subspécies são designados, apenas, por sua fórmula antigênica 
(POPOFF et ai 1998). 

A maioria das espécies é patogênica para humanos causando febres 
entéricas, gastrenterites e septicemias, podendo também infectar muitas 
espécies animais (Le MINOR, 1984). O gênero Salmonella compreende mais 
de 2400 sorotipos (POPOFF & Le MINOR, 1997). 

As salmonelas afetam o homem de três maneiras, dependendo do grau 
de adaptação ao hospedeiro e dos sorotipos: 1 - sorotipos adaptados ao 
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homem, como S. Typh), S. Parathyphi A e S. Sendai, causadoras de 

doenças graves como a febre entérica ou tifóide, em geral não são 

patogênicas para os animais; 
2 - sorotipos ubíquos, como S. Typhimurium e S. Enteritidis, que podem afetar 
animais e homens e são agentes de infecções gastrintestinais de severidade 
variável, responsáveis pelas salmoneloses; 3 - sorotipos adaptados aos 
animais, como a S. Abortovis (ovinos) e S. Gallinarum (aves) que raramente 
causam doença ou produzem sintomas no homem (Le MINOR, 1984). 

Os sintomas de febre entérica geralmente aparecem após 10-14 dias da 
infecção. Os primeiros sintomas são anorexia, dor de cabeça, tosse seca e 
dores abdominais, acompanhados por febre alta. A constipação intestinal é 
mais freqüente que a diarréia, podendo ocorrer erupção na pele; é doença 
grave e aguda. A excreção da bactéria após o desaparecimento dos sintomas 
pode ocorrer por meses ou anos (ICMSF, 1996). 

Os sintomas da salmonelose aparecem após 12-36 horas do consumo 
do alimento e são manifestados por dor abdominal, diarréia, vômito e febre. O 
período de incubação pode variar em função da quantidade de células viáveis 
ingeridas e do sorotipo envolvido (SALYERS & WHITT, 1994). As infecções 
extra-intestinais incluem septicemia, eritema nodoso, meningite, ostemiolite, 
pneumonia, pielonefrite, cistite, endocardite e outros (VARNAM & EVANS, 
1991). 

A dose infectante para pessoas sadias varia de acordo com o sorotipo e 
o alimento envolvido, podendo ser inferior a 100 células viáveis/g ou mL do 
alimento como no caso de S. Eastbourne em chocolate ou até superior a 108 

células viáveis/g ou mL de Salmonella no alimento (D'AOUST, 1997). 

Atualmente, Salmonella é um dos microrganismos mais freqüentemente 
envolvido em surtos de DTA. 

Em São Paulo, Tavechio et ai (1996) constataram que no período de 
1991 a 1995, S. Enteritidis foi o sorotipo mais freqüente entre os isolados de 
fontes não humanas. O aparecimento deste sorotipo nos alimentos foi 
verificado em 1993, associado com surtos de DTA, principalmente devido ao 
consumo de ovos e alimentos preparados com ovos crus contaminados 
(JAKABI et al 1999). 
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A ocorrência de surtos de DTA causados por Salmonella veiculado por 

alimentos marinhos é considerada baixa, quando comparada com outros tipos 

de alimentos (LIPP & ROSE, 1997). 

1.2 Vibrio spp. em ostras e sua importância em Saúde Pública 

O gênero Vibrio é caracterizado por se apresentar na forma de bacilos 
curvos ou retos, Gram negativos, móveis por um único flagelo polar; são 
anaeróbios facultativos, com metabolismo respiratório e fermentativo. São 
qumiorganotróficos, produtores de enzima oxidase, com exceção do V. 

metschnikovii e V. gazogenes e são fermentadores de glicose, sem produção 
de gás. 

Os v(brios são microrganismos de vida livre presentes em estuários e 
águas marinhas, especialmente em áreas quentes, podendo ser encontrados 
em peixes e moluscos. Concentram-se no trato intestinal de moluscos 
filtradores como mariscos e ostras, onde aderem e se multiplicam, tornando-se 
resistentes à depuração e ficando protegidos da ação de desinfetantes 
(TAMPLIM & CARPERS 1992). 

Muitas espécies de vibrios são de origem marinha e a sua multiplicação 
é estimulada pela presença de sal, com exceção de V. cholerae e V. 

metschnikovii que requerem concentrações entre 5 e 15 mM de Na+ . As 
espécies halofílicas necessitam de concentrações de 600 a 700 mM (Baumann 
et ai 1984) Os vibrios são capazes de responder a condições ambientais 
adversas, apresentando-se na fase viável mas não cultivável. Esta fase pode 
ser parte do ciclo de vida semelhante à formação de endósporos por bactérias 
Gram positivas (FARUQUE et ai 1998). 

Dentre as espécies deste gênero, 12 são consideradas patogênicas aos 
seres humanos (HOLT et ai 1994), sendo três responsáveis pela maioria dos 
surtos de DTA: V. cholerae, V. parahaemolyticus e V. vulnificus (LIPP & ROSE, 
1997). 

Entre os vibrios, V. cholerae 01 toxigênico é o microrganismo de maior 
interesse à saúde pública, devido à pandemia que atingiu vários países da 
América Central e Sul no período de 1991 a 1993, tendo sido responsável por 
mais de 300.000 casos e 30.000 mortes (IAEA - TECDOC - 1213, 2001). 
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Os sintomas das infecções causadas por V. cholerae 01 variam de 
diarréia branda a uma doença grave e severa. As cepas de V. cholerae 01 são 
produtoras de uma enterotoxina denominada toxina colérica (CT). O período de 
incubação varia de 6 horas a cinco dias e o quadro clínico tem início com uma 
diarréia branda, desconforto abdominal e anorexia, que evolui rapidamente 
para um quadro de diarréia caracterizada pelo aspecto de água de arroz. 
Devido à severa perda de fluídos podem ocorrer desidratação e colapso 
circulatório. Os óbitos acontecem rapidamente quando não há tratamento 
(VARNAM & EVANS, 1991). 

Durante a expansão da sétima pandemia de cólera na América Latina e 
Caribe, o consumo de ostras e pescados crus foi considerado de alto risco na 
transmissão dessa doença (PAHO/IAEA/FAO/WHO, 1997). De acordo com 
cifras oficiais, a epidemia nessa região causou, além de problemas 
relacionados com a saúde da população com milhares de morte, perdas 
econômicas significativas pela restrição de comercialização de pescados no 
mercado internacional (MOSSEL et al. 1992). 

V. parahaemolyticus pode ser considerado o segundo mais importante 
víbrio para a saúde pública, devido ao grande número de surtos provocados 
por alimentos contaminados. 

Os sintomas causados por esse microrganismo são diarréia 
(predominante), cãibras abdominais, náusea e vômito. O período de incubação 
é de 9 a 24 horas, embora sintomas possam aparecer de 2 a 96 horas após o 
consumo de alimento contaminado (OLIVER, 1997). A forma disentérica, mais 
severa, tem sido descrita em Bangladesh, índia e Estados Unidos e é 
caracterizada pela presença de sangue e muco nas fezes (TWEDT,1989). A 
taxa de mortalidade devido à infecção por essa bactéria é baixa, não sendo 
relatado nenhum óbito nos Estados Unidos. 

V. parahaemolyticus é invasivo e a presença de uma hemolisina 
termoestável direta (TDH), demonstrada pela (B-hemólise em ágar Wagatsuma, 
fenômeno denominado de Kanagawa, é considerada a principal responsável 
pela patogenicidade (OLIVER & KAPPER,1997). Em estudo realizado por 
SAKAZAKI et al (1968), 96,5% das cepas isoladas de humanos era Kanagawa 
positiva e apenas 1% das isoladas do ambiente apresentavam essa 
característica. Além da hemolisina, outros fatores de virulência podem estar 
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relacionados com a patogenicidade como fosfolipase A e lisofosfolipase. Estes 
fatores podem explicar o isolamento de cepas Kanagawa negativas de fezes 
diarréicas de humanos em países tropicais (OLIVER & KAPPER, 1997). 

Com relação às DTA causadas por vibrios, os pescados têm sido 
veículos de 4% delas no Reino Unido, 14% nos Estados Unidos e 60% no 
Japão. A alta incidência no Japão é associada com o hábito de consumo de 
pescados crus (URBAIN, 1986). O impacto negativo durante a sétima 
pandemia de cólera, atribuído ao consumo de ostras e mariscos crus, 
prejudicou o comércio desses pescados nos Estados Unidos com a demanda e 
produção de ostras tendo sido reduzida em 41% (KILGEN, 1993). 

1.3 Processo de Irradiação 

A radiação é a energia que atravessa o espaço ou a matéria, enquanto 
a irradiação é o processo de aplicação dessa energia em um material. O 
objetivo de aplicação é submeter o alimento, já embalado ou a granel, a doses 
controladas de radiação ionizante, com finalidade sanitária, fitossanitária e/ou 
tecnológica (RADOMYSKY et ai 1994; BRASIL, 2001). 

As fontes de radiação utilizadas em alimentos são elétrons de alta 
energia, obtidos a partir de aceleradores lineares com energia que pode atingir 
até 10 mega elétron-volt (MeV); os raios X, gerados por máquinas que 
trabalham com energia de até 5 MeV e os raios gama obtidos de radioisótopos 
como 60Co e 137Césio. O 60Co é o radioisótopo mais utilizado na área de 
alimentos, produzido via bombardeamento de nêutrons do elemento radioativo 
59Co, sendo obtido raios gama com energia de 1,17 e 1,33 MeV (KILCAST, 
1994). A vida média desse radioisótopo é de 5,263 anos (E~ 1,173-1,332 MeV) 
(THE MERCK INDEX, 1976). 

A radiação de alta energia leva à ionização do meio em que é absorvida, 
razão pela qual é denominada de radiação ionizante. Essas radiações cedem 
sua energia ao meio no qual se difundem mediante múltiplos processos de 
interação. A energia cedida é consumida na excitação e na ionização de 
moléculas, gerando reações químicas que podem levar à paralisação das 
funções estruturais e metabólicas das células, afetando consequentemente os 
processos celulares como brotamento (batata), amadurecimento (frutas), 



8 

multiplicação de microrganismos e causando a destruição de parasitas e 
pragas (LAGUNAS-SOLAR, 1995; CRAWFORD & RUFF, 1996; FARKAS, 
1998). 

A interação de um feixe de radiação ionizante com uma célula causa 
vários efeitos por diferentes mecanismos, principalmente alterações no DNA. 
Um deles, conhecido como efeito direto, ocorre quando a energia é transferida 
diretamente para o DNA. No outro, denominado de efeito indireto, a radiação 
interage com outras substâncias, principalmente a água, que compõe cerca de 
70% da matéria viva, formando radicais livres que são altamente reativos. As 
estruturas mais afetadas são as bases nitrogenadas ou a própria estrutura da 

dupla hélice. (COSTA, 1987). 

A dose de radiação é a quantidade de energia absorvida por unidade de 

massa do material irradiado em um ponto na região de interesse. A unidade 

utilizada para expressar esta energia é denominada Gray (Gy). Essa unidade 

foi adotada a partir de 1986, pelo Sistema Internacional de Unidades em 

substituição ao rad. Um Gy é definido como 1 Joule de energia absorvida por 

kilograma de material. Um Gy eqüivale a 100 rads (RADOMYSKY et at. 1994). 

1.4 Irradiação de Alimentos 

O tratamento de alimentos por radiação ionizante despertou interesse 
mundial da indústria de alimentos a partir da década de 60 (DIEHL, 1990). 

A Food and Agriculture Organization (FAO) calcula que 25% de toda a 
produção mundial de alimentos seja danificada pela ação de microrganismos, 
insetos e roedores. Em relação a raízes e tubércutos, toneladas são perdidas 
pela germinação prematura dos mesmos. Com base nesses dados e nas 
pesquisas comprovando a eficácia da irradiação no controle desses problemas, 
50 países já aprovaram a irradiação de alimentos, sendo que 30 deles a 
utilizam para fins comerciais (IAEA, 1999). De acordo com o Grupo Consultivo 
Internacional sobre Irradiação de Alimentos (GCIIA), criado pela FAO, 
International Atomic Energy Agency (IAEA) e World Health Organization 
(WHO), cerca de meio milhão de toneladas de produtos e ingredientes 
alimentícios é irradiado anualmente no mundo, volume esse considerado ainda 
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pequeno quando comparado ao total de alimentos tratados por outros métodos 
(GIURLANI, 1996). 

Além do aspecto econômico, o aumento na incidência de DTA causadas 
por microrganismos e parasitas também provocou um maior interesse na 
aplicação da radiação ionizante em alimentos. A eliminação ou redução desses 
patógenos é especialmente importante para as pessoas imunocomprometidas 
(idosos, pacientes portadores de HIV e outros). Portanto, a segurança do 
alimento deve ser garantida com programas preventivos devendo receber 
prioridade, incluindo o desenvolvimento e a implementação desses programas 
na área de produção de alimentos. 

O tratamento por radiação ionizante é uma alternativa válida para a 
obtenção de alimentos menos contaminados. Esta prática, em conjunto com as 
boas práticas de produção, poderá resultar em alimentos seguros (DIEHL, 
1990). O estabelecimento da eficácia desse tratamento juntamente com a 
dose limite onde não ocorram riscos toxicológicos, perdas nutricionais e 
alterações nos atributos sensoriais do produto são de fundamental importância. 

No Brasil, normas básicas para alimentos irradiados foram estabelecidas 
pelo Decreto-lei n° 72.718 de 2/08/73. As Portarias n° 09 e n° 30, aprovadas 
posteriormente pela Divisão Nacional de Vigilância Sanitária de Alimentos 
foram revogadas pela Resolução RDC n° 21, de 26 de janeiro de 2001. Essa 
resolução, com base no Codex Alimentarius, aprova o uso da radiação em 
qualquer alimento desde que sejam observadas as seguintes condições: a) a 

ciose mínima absorvida eleve ser suficiente para alcançar a finalidade 
pretendida; b) a dose máxima absorvida deve ser inferior àquela que 
comprometa as propriedades funcionais e/ou os atributos sensoriais do 
alimento (CODEX ALIMENTARIUS, 1984; BRASIL, 2001). 

Nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA) aprovou, 
em 1997, o uso da radiação ionizante em carnes vermelhas para a inativação 
de E. cofi 0157:H7, Salmonella e outras bactérias patogênicas (NATIONAL 
ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION. CODE OF FEDERAL 
REGISTER, 1997). 

Em relação ao emprego desse processo em pescados, a irradiação foi 
aprovada por 14 países e está em vias de aprovação por vários outros (IAEA -
TECDOC- 1213, 2001). 
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1.5 Efeito da Irradiação nos Alimentos 

O processo de irradiação de alimentos, como qualquer outro processo, 
provoca algumas alterações nos componentes dos alimentos. Na realidade, 
essas alterações são tão pequenas que tornam difícil estabelecer métodos 
para identificação de alimentos irradiados. Algumas mudanças do ponto de 
vista nutricional, consideradas como insignificantes pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), podem ocorrer em alimentos irradiados. No entanto, são 
semelhantes àquelas observadas em alimentos submetidos a outros 
processos, como o congelamento, a desidratação ou a esterilização pelo calor 
(URBAIN, 1986; OLSON, 1998). 

As principais alterações ocorrem nas vitaminas, lipídeos, carboidratos e 
proteínas. Componentes como aminoácidos essenciais, ácidos graxos 
essenciais e micronutrientes não são afetados sob condições adequadas de 
irradiação. Porém, algumas vitaminas como as vitaminas do complexo B e a 
vitamina C são parcialmente perdidas (KILCAST, 1994). As vitaminas 
lipossolúveis A, D, E e K são sensíveis e quantidades significativas podem ser 
destruídas dependendo da dose de radiação aplicada. 

As carbonilas e os peróxidos são formados em conseqüência da 
irradiação de lípides e/ou armazenamento subseqüente feito na presença de 
oxigênio. A alteração sensorial observada é o desenvolvimento da rancidez. O 
processamento sob vácuo ou atmosfera modificada pode retardar esse efeito. 
A irradiação pode também hidrolisar carboidratos de alto peso molecular, como 
a pectina, causando amolecimento de frutas e vegetais. O efeito do processo 
depende de fatores como a variedade e o grau de maturidade da fruta 
(KILCAST, 1994). 

As proteínas são os componentes menos suscetíveis à essa 
degradação. Entre os produtos formados em conseqüência dessa degradação 
podem ser citados NH3, COa, H+, H2S e amidas. 

A temperatura e o estado físico do alimento influem no resultado da 
irradiação. O congelamento, por exemplo, tem efeito protetor para o alimento 
durante o processo, impedindo que os produtos radiolíticos reajam com o 
substrato. As condições de anaerobiose também influenciam a natureza dos 
produtos radiolíticos formados pois, a presença de oxigênio, pode gerar 
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radicais livres superóxidos, altamente reativos, tais como radicais peróxidos 

(DIEHL, 1990). 

1.6 Radiorresistência Microbiana 

A radiorresistência de um microrganismo depende de vários fatores 
intrínsecos e extrínsecos e é indicada pela dose, medida em kGy, necessária 
para inativar 90% da população, ou seja, seu valor Di0 (TALLENTIRE, 1980; 
URBAIN, 1986). Diferentes espécies e cepas de uma mesma espécie podem 
requerer doses diferentes para alcançar o mesmo grau de inativação. 

A radiossensibilidade de uma cultura de células vegetativas depende 
também do seu estado fisiológico e fase de crescimento. As células 
vegetativas são mais sensíveis à radiação no final da fase logarítmica de 
crescimento. A resistência maior na fase lag é devida ao alto conteúdo 
enzimático que reduz o nível de oxigênio intracelular (MAYER-MIEBACH, 
1993). A injúria causada pela radiação estende a fase lag dos microrganismos 
sobreviventes (CORLETT, 1967) 

A presença de peptoglicano na parede celular e a produção de catalase 
conferem maior radiorresistência às bactérias Gram positivas quando 
comparadas às Gram negativas (SILVERMAN, 1983; URBAIN, 1986). Os 
esporos bacterianos e culturas desidratadas de células vegetativas são mais 
resistentes do que as células vegetativas. 

A radiossensibilidade dos microrganismos varia com o meio no qual 
ocorre a irradiação porque depende da atividade da água, pH, temperatura, 
presença ou ausência de oxigênio e composição química do meio THAYER & 
BOYD 1995; THAYER et al. 1995). Em soluções quimicamente definidas, como 
os meios de cultura líquidos, a radiossensibilidade é mais alta do que em meios 
complexos como os alimentos. Isto ocorre porque em meios de cultura, cujo pH 
é constante, a interação dos radicais radiolíticos da água com a estrutura do 
microrganismo é direta enquanto que no alimento, que possui estrutura 
molecular complexa, os radicais competem com tais estruturas. Assim, em 
alimentos com grupamentos sulfidrilas, ocorre reação destes com radicais 
livres provocando um efeito protetor sobre os microrganismos. Os alimentos 
ricos em compostos lipídicos e protéicos também oferecem proteção aos 
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microrganismos por competirem pela interação com os radicais livres. Por isso, 
não é recomendável extrapolar a radiossensibilidade de um determinado 
microrganismo em um alimento para outros alimentos (NICKERSON et al. 

1983; URBAIN, 1986). 
Os microrganismos são mais sensíveis quando irradiados na presença 

de oxigênio devido à formação de peróxidos. A irradiação na presença de 
oxigênio e em temperaturas altas produz odor e sabor desagradáveis, devido à 
oxidação lipídica (MONK et al. 1995). A irradiação dos alimentos sob vácuo e 
no estado congelado pode ser uma alternativa para minimizar a formação de 
produtos radiolíticos e as mudanças que ocorrem nas propriedades 
sensoriais (LAGUNAS-SOLAR, 1995). 

Estudo realizado por PRACHASITTHISAKDI et al. (1994) apud FARKAS 
(1998) demonstrou que doses de 4,0 kGy reduziram 3 ciclos logarítmicos de 
microrganismos psicrotrófiios e mesófilos presentes em camarão congelado. 
Microrganismos da família Enterobacteriaceae, estreptococos do grupo D de 
Lancefield e S. aureus não foram detectados em 1 g da amostra. 

A temperatura é o fator extrínseco de maior influência na sobrevivência 
das células durante o processo de irradiação (MONK et al. 1995). Os 
microrganismos em alimentos congelados ou desidratados são 
significativamente mais resistentes à radiação devido à diminuição de 
atividade de água (DIEHL, 1990; FARKAS, 1997). 

Embora a resposta dos microrganismos à irradiação tenha sido 
estudada em detalhes, a influência da composição química do alimento na 
radiossensibilidade ou sua relação para predizer a sobrevivência do patógeno 
merece ser melhor estudado. 

O fato de que a exposição múltipla a doses subletais de irradiação em 
um substrato possa produzir microrganismos mutantes radiorresistentes tem 
sido alvo de algumas especulações. Há evidências de que a radiorresistência 
do microrganismo pode ser aumentada com a aplicação de repetidas doses 
(NICKERSON et al. 1983). Entretanto, estudos demonstraram que, para 
aumentar a radiorresistência da Salmonella, foi necessário selecionar 
sobreviventes e sujeitá-los a, pelo menos, 10 ou mais exposições à radiação 
(LICCIARDELLO et al. 1969). Esta situação, porém, parece ser muito difícil de 
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ocorrer na prática, onde a probabilidade de aplicação de mais de um 

tratamento de radiação ionizante é pequena. 

1.7 Irradiação de pescados 

Produtos marinhos e de água doce são altamente perecíveis. A 
deterioração "post mortem" de pescados está associada com a ação 
microbiana e de enzimas autolíticas, resultando em alteração de cor, sabor e 
textura. Bactérias da flora normal dos pescados invadem o tecido muscular 
após a morte causando a deterioração. Os pescados são mais suscetíveis à 
proteólise do que as carnes vermelhas devido às enzimas endógenas. A 
deterioração de peixes frescos armazenados em presença de ar geralmente é 
causada por multiplicação excessiva de Pseudomonas, enquanto a de ostras 
está associada com a multiplicação de lactobacilos (URBAIN, 1986). Vírus e 
bactérias patogênicas como S. aureus, V. parahaemolyticus, enterococos e 
Clostrídium botulinum podem estar presentes. Parasitas como Diphyllobothrium 
latum, Clonorchis sinensis - trematódio da Ásia e Anisakis marina são 
encontrados no mar do Norte (URBAIN, 1986). Parasitas da família Anisakidae 
têm sido encontrados na América Latina, embora casos de infecção humana 
restrinjam-se ao Peru e Chile. No Brasil, larvas de Anisakidae foram 
encontradas em anchovas, cavalas e baleias (CHIEFF, 1999). Phagicola longa 
é um outro parasita encontrado no litoral da região de Cananéia, SP (DIAS & 
WOICIECHOVSKI, 1994). Alguns pescados irradiados podem ser estocados em 
ambiente, enquanto outros, como peixes com altos teores de gordura, tornam-
se rançosos quando irradiados e armazenados na presença de ar. O ozônio 
formado a partir do ar atmosférico durante a irradiação pode ser causa 
significativa no desenvolvimento da rancidez. 

Mudanças de cor também podem ocorrer em pescados irradiados. 
Salmão e truta perdem a cor quando irradiados com dose de 1 kGy e podem 
ficar completamente esbranquiçados com doses altas (Urbain,1986). 

Quase não há informação sobre o uso de irradiação para eliminação de 
parasitas de pescados. Anisakis larvae de arenque salgado não é inativado 
com dose de 6 kGy. A inativação de vírus patogênicos em pescado também 
requer altas doses de irradiação (OSTERHOLM & POTTER.1997; 
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URBAIN.1986). MALLET et ai (1991) determinaram o valor D10 de 2,0 e 2,4 
kGy em moluscos vivos para vírus da hepatite A e rotavírus, respectivamente. 

A temperatura de armazenamento do pescado após a irradiação é crítica 
e importante, não somente do ponto de vista de vida de prateleira mas, 
também, devido ao risco de botulismo (LOAHARANU, 1997). A incidência de C. 
botufinum em pescados é extremamente variável. Algumas áreas geográficas 
têm alta incidência, enquanto outras não têm nenhuma ou sua incidência é 
baixa. Quando presentes, a incidência varia de 1 a mais de 50% e 
ocasionalmente pode chegar a 100% das amostras analisadas (URBAIN, 
1986). 

Clostridium é encontrado no intestino de peixes, a maior população foi 
de 0,17 esporos por grama do produto, relatado por GOLDBLITH (1965) apud 

NICKERSON et al. (1983). Esporos de C. botulinum são resistentes as doses 
baixas de irradiação. Os tipos A e C requerem temperaturas acima de 10°C 
para o seu desenvolvimento, portanto, produtos refrigerados contendo este tipo 
não oferecem perigo de botulismo. Os tipos B, E e F no entanto, multiplicam e 
produzem toxinas em temperaturas de refrigeração tão baixa quanto 3,3 °C. 
Tipo B não é comum em pescados. Os tipos E e F, no entanto, são 
encontrados freqüentemente nesses produtos (LOAHARANU, 1997). Os 
esporos de C. botulinum dos tipos E e F presentes em pescado irradiado com 
dose de 2,0 kGy não são capazes de competir com a microbiota sobrevivente e 
produzir toxinas antes da deterioração (MONK et ai. 1995). 

A dose de irradiação necessária para assegurar a qualidade higiênica de 
pescados frescos ou congelados varia de 1 - 5 kGy, dependendo do produto e 
do seu estado físico. Com exceção do pescado defumado, doses elevadas 
causam mudanças sensoriais na maioria desses produtos que não deve ser 
irradiada com doses superiores a 3,0 kGy. 

O interesse mais recente para o uso da irradiação visa reduzir/eliminar 
Vibrio spp de ostras e mariscos vivos que são freqüentemente consumidos 
crus. Vários estudos têm demonstrado que doses entre 1 e 2 kGy são 
suficientes para inativar os víbrios em moluscos vivos, doses essas que afetam 
muito pouco a viabilidade desses animais durante os primeiros 10 dias de 
armazenamento (MALLET et al. 1987; GELLI et al. 2001; KILGEN et al. 2001; 
LÓPEZ, 2001). Além da contaminação por Salmonella e outros 
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microrganismos, Listeria monocytogenes também tem sido encontrada em 
pescado pronto para o consumo (TOMPKIN et al. 1992). 

Pescados irradiados apresentam as seguintes vantagens em relação 
aos não irradiados: 
- expansão da comercialização de pescados frescos: estes são mais 
aceitos pela maioria dos consumidores do que os congelados ou processados. 
A disponibilidade do pescado é restrita a áreas próximas do local onde 
são capturados. Em condições ótimas de armazenamento , esses produtos têm 
uma vida de prateleira de aproximadamente 1 semana. O tratamento de 
pescados com dose de 1,0 kGy estende, de maneira geral, a vida de prateleira 
por 1 semana ou mais, sob refrigeração. Esse aumento seria suficiente para 
permitir distribuição de produtos tratados para regiões mais distantes 
intensificando, assim, o comércio de pescado fresco. 
- estabilização do suprimento e demanda: na maioria dos casos, os varejistas 
de pescado fresco tendem a comprar menos, para minimizar perdas 
resultantes da deterioração e porções não comercializadas. O uso da 
irradiação do pescado tende a estabilizar o suprimento, permitindo a compra de 
grande quantidade de excedentes. 
- estabilização da qualidade: as características sensoriais dos pescados 
irradiados com doses baixas (2 kGy), mantidos sob refrigeração em 
temperaturas acima de 0°C, não sofrem alterações. Teoricamente, o 
congelamento pode ser eficiente mas, na prática, os consumidores preferem os 
produtos frescos. Durante o congelamento, os pescados podem tornar-se 
rançosos, duros e desidratados, e alguns sabores podem ser perdidos. A 
eficiência apenas da temperatura acima de 0 °C ou somente da irradiação 
com doses de aproximadamente 2,0 kGy é limitada mas quando se combina 
esses processos, irradiação seguido da refrigeração, obtém-se o máximo de 
benefício. 

A irradiação, no entanto, ainda apresenta desvantagens sob o ponto de 
vista do consumidor. Entre elas, pelo menos duas devem ser apontadas: receio 
do termo "radiação" pelo consumidor que tem a conotação de "radioatividade" 
ou perigos relacionados com fenômenos nucleares. 

Um outro fator que deve ser considerado é a não observância, por 
parte dos manipuladores ao longo da cadeia de produção, das boas práticas de 
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produção, uma vez que o alimento será irradiado na etapa final do 
processamento quando já embalado. Neste caso, o aumento da vida de 
prateleira que seria obtida pelo processo da radiação poderia ser facilmente 
neutralizado. Portanto, deve ser enfatizado que estas práticas devem ser 
rigorosamente mantidas (NICKERSON et al. 1983). 

1.8 Combinação de processos 

A aplicação de doses de radiação necessárias para a inativação de 
microrganismos, é limitada, às vezes pelas mudanças nos atributos sensoriais. 
Nesses câsos, utiliza-se a combinação de doses baixas de irradiação em 
combinação com outros métodos de conservação, de modo que os atributos 
sensoriais e a qualidade microbiológica do produto sejam garantidos. 
Experimentos têm demonstrado que pescados tratados com radiação ionizante 
e armazenados a 0,6°C têm sua vida de prateleira duplicada, quando 
comparada com a temperatura de armazenamento a 5,6°C (NICKERSON et 

al. 1983). 
Agentes bacteriostáticos utilizados junto com o processo de irradiação 

podem estender a vida de prateleira dos alimentos pela inibição da 
multiplicação dos sobreviventes, particularmente daqueles que foram lesados 
pela radiação. Neste contexto, o uso de vários conservantes químicos, 
incluindo benzoato de sódio (0,1%), sorbato de potássio (0,1%), cloreto de 
sódio e ácido benzóico (0,1%) e furilfuramida (0,002%), quando combinados 
com baixa dose de irradiação, causou o aumento da vida de prateleira do 
alimento (SHIFLETT, 1965 apud NICKERSON et al. 1983). 

A microbiota sobrevivente em ingredientes tratados com doses subletais 
tem demonstrado maior sensibilidade aos antimicrobianos e certos efeitos 
ambientais (CAMPBELL-PLATT & GRANDISON, 1990; FARKAS, 1990). 

FIELDING et al. (1997) demonstraram que a combinação de ácido 
acético e irradiação potencializou a ação nociva para a bactéria. 

Doses subletais de irradiação aumentam a sensibilidade às condições 
desfavoráveis e outros agentes de injúria. Efeitos sinergísticos podem ser 
encontrados, por exemplo, em amostras de carne tratadas com dose de 1-3 
kGy que ainda apresentam células sobreviventes de Salmonella. A estocagem 
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destas amostras em temperaturas baixas, entre 0 e 2°C, resulta em morte mais 
rápida das bactérias, enquanto sua multiplicação é retardada em temperaturas 
entre 8 e 10°C, quando comparado com a amostra controle não irradiada. 
Similarmente, Salmonella irradiada com dose de 1 kGy fica mais sensível aos 
sais de cura (NaN03 e NaCI) (FARKAS, 1998). 

A utilização de embalagem com atmosfera modificada (MAP) combinada 
com a aplicação de baixas doses de irradiação pode reduzir o número de 
microrganismos patogênicos e deteriorantes e inibir a multiplicação e a 
sobrevivência de microrganismos durante a estocagem sem causar alterações 
significativas nos atributos sensoriais (PATTERSON, 1996). 

GRANT & PATTERSON (1991) realizaram experimento com amostras 
de carne suína moída inoculadas com S. typhimurium, L monocytogenes, E. 

coli, Yersinia enterocolitica e C. perfringens embaladas com 25% CO2 e 75% 
N2 e irradiada com 1,75 kGy. Esta dose foi eficiente na redução dos números 
desses microrganismos para níveis não detectáveis. Os autores concluíram 
ainda que a vida de prateleira dessas amostras foi maior quando comparada 
com as amostras não irradiadas e as amostras não irradiadas e embaladas 
em atmosfera modificada. 

Pesquisa realizada por LAMBERT et al. (1992) constataram que a vida 
de prateleira de carne suína embalada a vácuo, irradiada com 1 kGy e 
armazenada a 5°C foi estendida para 21 dias. 

De acordo com THAYER et al. (1991) a combinação de tratamento 
térmico e baixa dose de irradiação tem sido eficiente no controle de 
microrganismos patogênicos como também para minimizar os efeitos deletérios 
nos atributos sensoriais do produto. 

Este sinergismo entre calor e irradiação e a persistência da 
sensibilidade ao calor induzido pela radiação é vantajoso em alimentos 
irradiados que necessitam de cozimento ou pré-aquecimento antes do 
consumo, como carnes cruas e pratos prontos para o consumo refrigerados. 

GRANT & PATTERSON (1995), comparando a sensibilidade de L 
monocytogenes inoculada em amostras refrigeradas de carne assada, com 
molho, submetidas ao aquecimento a 60°, 65° e 70°C com amostras aquecidas 
às mesmas temperaturas e posteriormente irradiadas com dose de 0,8 kGy, 
verificaram que a combinação dos tratamentos tornou a bactéria mais sensível 

Facuic/ . • a; 
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ao calor. Constataram a persistência desta sensibilidade por até 14 dias 
quando as amostras foram armazenadas a 4°C 

LOAHARANU (1994) também constatou que a combinação de 
tratamento de irradiação, com embalagens em MAP e refrigeração pode ser 
usada para aumentar a vida de prateleira e segurança microbiológica. A 
eliminação de oxigênio presente retarda a autoxidação lipídica, decorrente da 
irradiação (KILCAST, 1994). 

As células sobreviventes aos processos de radiação tornam-se mais 
sensíveis ao calor, menos tolerantes ao sal e mais exigentes em relação ao 
pH, umidade e temperatura de multiplicação, quando comparadas às não 
tratadas (FARKAS & ANDRÁSSY, 1985). 
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2. OBJETIVOS 

Os objetivos desta pesquisa foram: 

=> avaliar a radiossensibilidade das bactérias S. Enteritidis, S. Infantis e V. 
parahaemolyticus incorporadas artificialmente por ostras (Crassostrea 
brasiliana) vivas, frente ao tratamento com diferentes doses de radiação 

=> avaliar os atributos sensoriais de amostras de ostras irradiadas com a dose 
de 3,0 kGy e compará-las com as da amostra-controle (não irradiada) 

=> sugerir uma dose de radiação que torne o produto adequado para o 
consumo humano. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Material 

Procedência das cepas 

As cepas de Salmonella Enteritidis, Salmonella Infantis e V. 
parahaemolyticus pertencem à coleção de culturas da Seção de Microbiologia 
Alimentar do Instituto Adolfo Lutz. As duas primeiras foram isoladas de 
amostras responsáveis por surtos de DTA e a cepa de V. parahaemolyticus foi 
obtida de amostra de ostra analisada na Seção de Microbiologia Alimentar do 
Instituto Adolfo Lutz. 

Procedência das amostras (ostras e água do mar) 
As ostras (Crassostrea brasiliana) e a água do mar foram fornecidas 

pela Sostramar Ltda., situada em Cananéia, litoral Sul do Estado de São Paulo. 
As amostras de ostras foram transportadas, sob refrigeração, em sacos de 

malha plástica tipo "saco de cebola". A água do mar foi acondicionada e 
transportada em galões de plástico atóxico, previamente higienizados e 
transportados sob refrigeração. 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1 Preparo do inóculo 

As cepas de Salmonella spp foram reativadas em água peptonada 

tamponada 1% (APT) e incubadas a 35° C/18-20h; as de V. parahaemolyticus 

foram reativadas em água peptonada alcalina (APA) e incubadas a 35°C/18-

20h. 

3.2.2 Incorporação das bactérias pelas ostras 

As ostras foram submetidas ao controle microbiológico para 
determinação de Salmonella spp e V. parahaemolyticus antes da contaminação 
por estes microrganismos. Foram utilizados 40 litros de água do mar e 35 
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ostras em cada experimento. A água do mar e as ostras, com dimensão média 
de 6 a 7 cm de comprimento, 4 a 5 cm de largura e peso médio de 48 g, foram 
introduzidas em um aquário de vidro e submetidas ao borbulhamento de ozônio 
por 30 minutos, para agitar a água e estimular a abertura das valvas. A seguir, 
foram adicionados 20 mL de cultura teste. Após um período de, 
aproximadamente, 13 h para incorporação (GELLI et al. 1999), as amostras de 
ostras foram coletadas para serem submetidas ao processo de irradiação. As 
ostras, em número de cinco, foram acondicionadas em embalagens de 
polietileno de baixa densidade (Whirl-Pak-Nasco), devidamente identificadas e 
transportadas em caixa isotérmica com gelo, até o irradiador localizado no 
Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear (IPEN), São Paulo. As amostras-
controle positivas, isto é, contaminadas, foram coletadas e transportadas com 
gelo e mantidas em caixa isotérmica com gelo enquanto as demais foram 
submetidas à irradiação. Após a irradiação, as amostras tratadas e a controle 
foram submetidas ao exame microbiológico. 

3.2.3 Processo de irradiação 

Foi utilizado o irradiador de 60 Co modelo Gammacell 220 do Atomic 
Energy of Canada Limited .(AECL), Ottawa - Canada, localizado na 
Coordenadoria de Aplicações na Engenharia e Indústria, Instituto de Pesquisa 
de Energia Nuclear - Comissão Nacional de Energia Nuclear (IPEN - CNEN / 
S.P). 

A dosimetria da fonte foi realizada previamente, segundo metodologia de 
FRICKE & HART,1996. 

As amostras foram colocadas dentro da câmara cilíndrica de irradiação 
com 14,5 cm de diâmetro e 20 cm de altura e irradiadas em condições 
ambientais. Mensalmente, o tempo de exposição para atingir uma determinada 
dose era corrigido, levando-se em consideração o decaimento radioativo do 
60Co. As ostras, contaminadas com Salmonella spp embaladas como 
previamente descrito, foram submetidas às seguintes doses de radiação: 0,5 ± 
5% kGy; 1,0 ± 5% KGy; 1,5 ± 5% kGy; 2,0 ± 5% kGy; 2,5 ± 5% kGy e 3,0 ± 5% 
kGy. As ostras contaminadas com V. parahaemolyticus foram irradiadas com 
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as doses de 0,5 ± 5% kGy e 1,0 ± 5% kGy. A taxa de dose utilizada variou de 

5,80 a 6,55 kGy/hora. O experimento foi repetido pelo menos quatro vezes. 

3.2.4 Determinação do Número Mais Provável (NMP) de Salmonella spp 

Na determinação de Salmonella spp foi empregada a técnica do 
Número Mais Provável (NMP), de acordo com PEELER et al. (1992), e os 
meios de cultura para isolamento foram os propostos por FLOWERS et 

a/.(1992), com modificações. 
Cinco ostras foram abertas assepticamente com auxílio de abridor de 

ostras em aço inox, previamente desinfetado. A parte comestível (tecido mole 
e líquido intervalvar) foi retirada da concha e recolhida em copo de 
homogeneizador, previamente esterilizado. A homogeneização foi realizada 
em liqüidificador. Deste homogeneizado, foram pesados 25 gramas e 
adicionados 225 mL de caldo APT. A partir deste homogeneizado, que 
corresponde à diluição 10"\ foram realizadas diluições decimais seriadas até 
10~7, utilizando-se o mesmo diluente. Três alíquotas de 10 mL da diluição 10~1 

foram inoculadas em três tubos de APT concentração dupla e alíquotas de 1 
mL foram inoculadas em 7 séries de três tubos cada de APT concentração 
simples e incubadas a 35°C/24h. Em seguida, 1,5 mL foram transferidos para 
15 -18 mL de caldo selenito-cistina e 0,1 mL para 10 mL de caldo Rappaport-
Vassiliadis modificado. Após incubação a 42°C/24-48h, estas culturas foram 
semeadas em superfície de ágar Salmonella-Shigella (SS), ágar verde brilhante 
(VB) e ágar bismuto sulfito (BSA) e incubadas a 35°C/24h (SS e BG) e 
35°C/48h (BSA). As colônias características de Salmonella foram inoculadas 
em meio presuntivo para enterobactérias IAL (PESSOA & SILVA, 1972), 
incubadas a 35°C por 24 horas e posteriormente foram confirmadas 
sorologicamente, empregando-se os anti-soros polivalentes somático e flagelar 
produzidos pelo Instituto Adolfo Lutz Central (São Paulo). 
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3.2.5 Determinação do Número Mais Provável (NMP) de V. 
parahaemolyticus 

A determinação de V. parahaemolyticus foi realizada pela técnica de 
NMP, de acordo com PEELER et ai (1992) e os meios de cultura para 
isolamento e caracterização bioquímica foram os descritos por ELLIOT et ai 

(1995). 

As ostras foram homogeneizadas conforme o item anterior, utilizando-
se APA para as diluições decimais até 10 7. Três alíquotas de 10 mL da 
diluição 10~1 foram inoculadas em 3 tubos de APA concentração dupla e 
alíquotas de 1 ml foram inoculadas em séries de três tubos cada de APA 
concentração simples e incubadas a 35°C/24h. Os tubos positivos (turvos) 
foram semeados por esgotamento em superfície de ágar tiossulfato-citrato-
sais-biliares-sacarose (TCBS) e incubados a 35°/24h. As colônias 
características de V. parahaemolyticus foram submetidas a testes bioquímicos. 

3.2.6 Análise sensorial das amostras de ostras submetidas ao tratamento 
de irradiação e amostras controle 

A análise sensorial das amostras de ostras irradiadas e controle foi 
realizada no Laboratório de Análise Sensorial do Instituto Adolfo Lutz, no 
período de novembro a dezembro de 2000 (FERREIRA et al, 2000). 

Um painel formado por 19 julgadores treinados, sendo três do sexo 
masculino e 16 do sexo feminino, com idade entre 20 e 48 anos, foi recrutado 
entre os funcionários do Instituto Adolfo Lutz. Esse painel foi utilizado para 
avaliar sensorialmente as amostras de ostras irradiadas e não irradiadas 
(controle), no período de duas semanas consecutivas, perfazendo um total de 
37 julgamentos. 

As ostras permaneceram sob refrigeração (temperatura de geladeira 7 
°C + 3) e foram avaliadas 24 horas após a irradiação. Foram abertas 
manualmente e uma das partes da concha foi removida, com cuidado, para 
evitar a fragmentação da porção comestível, que permaneceu presa à concha. 

Parte das amostras irradiadas e não irradiadas foi colocada em formas 
de alumínio recobertas com papel alumínio e submetidas ao cozimento em 
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forno doméstico (marca BRASTEMP, modelo De Ville, 6 bocas, autolimpante), 
em temperatura entre 210° e 240°C por 13 minutos. O forno foi pré-aquecido 
por 15 minutos. 

Cada julgador recebeu, além da amostra-controle identificada, duas 
amostras codificadas com números aleatórios de três dígitos, sendo uma delas 
o controle codificado e a outra a amostra teste irradiada. Este procedimento foi 
repetido na avaliação dos atributos sensoriais de aparência, odor e sabor. 

3.2.6.1 Avaliação da aparência 

Quatro unidades de ostras na concha (amostras tratadas e controle) 

foram colocadas em pratos rasos de porcelana branca, codificados com 

algarismos de 3 dígitos e dispostos ao acaso (Figura 1). Solicitou-se aos 

julgadores com discriminação normal ou superior para cores que avaliassem o 

grau de diferença das ostras irradiadas e não irradiadas (controle-identificado) 

em comparação com a ostra não irradiada (controle identificado), em relação à 

aparência das amostras cozidas e cruas. Foi utilizada uma escala de grau que 

variou de 0 a 8, sendo considerado ausência de diferença o valor 0 e 

extremamente diferente o valor 8 (Ficha 1). 

O teste foi conduzido em ambiente iluminado com lâmpada fluorescente 

artificial. 

3.2.6.2 Avaliação do odor 

Três unidades de ostras na concha (tratadas e controle) foram colocadas 
em recipientes de vidro quadrados e fechados com filme de PVC transparente 
(Figura 2), e avaliadas quanto ao grau de diferença-do-controle para o odor das 
amostras crua e cozida (Ficha 1). As amostras codificadas como descrito no 
item 3.2.6.1 foram apresentadas de maneira aleatória. 
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3.2.6.3 Avaliação do sabor 

Amostras de ostras irradiadas e não irradiadas cozidas, mantidas 
aquecidas em forno, foram colocadas em pratos de cor branca, de material 
neutro, descartáveis e codificados como já descrito (Figura 3), para serem 
avaliadas quanto ao grau de diferença-do-controle para o atributo sabor 
(Ficha 1). Solicitou-se aos provadores que entre uma amostra e outra 
ingerissem água. O teste foi conduzido em cabines individuais climatizadas, 
livre de odores e ruídos, iluminadas com lâmpada artificial fluorescente 
vermelha para mascarar qualquer efeito da aparência das amostras. 
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Figura 2 - apresentação das amostras de ostras para avaliação do odor 
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Ficha 1. Teste de comparação múltipla de amostras de ostras. 

Nome: Data: 

Você está recebendo amostras de ostras para comparar quanto a aparência, odor e sabor. 
Compare çada amostra codificada com a amostra-controle (C) segundo a escala abaixo. 

0 = nenhuma diferença de C 
1 
2 = ligeiramente diferente C 
3 
4 = moderadamente diferente de C 
5 
6 = muito diferente de C 
7 

8 = extremamente diferente de C 

APARÊNCIA CRUA APARÊNCIA COZIDA 

Código da amostra Grau de diferença Código da amostra Grau de diferença 

752 846 

937 

Comentários: 

235 

ODOR CRUA 

Código da amostra Grau de diferença 

335 

596 

ODOR COZIDA 

Código da amostra Grau de diferença 

153 

478 

Comentários: 

SABOR COZIDA 

Código da amostra Grau de diferença 

645 

719 

Comentários: 
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3.2.6.4 Análise estatística 

A apresentação das amostras de ostras irradiadas e não irradiadas no 
teste de comparação múltipla ou diferença-do-controle seguiu o delineamento 
de blocos completos casualizados (ABNT, 1995). 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) 
com comparação do valor observado UF0" de Snedecor e o valor "F", 
apresentado na Tabela 3 do Anexo B das Normas Técnicas da ABNT (1995), 
para a (nível de erro) igual a 5%, segundo o número de graus de liberdade ni 
(tratamento) e n2 (resíduo). Quando houve diferença, foi utilizado o teste de 
médias de Dunnett, indicado para comparação de amostra com uma amostra 
padrão (ABNT, 1995). 

O cálculo do erro-padrão da média, que é uma medida da variação de 
médias amostrais em relação à média da população, seguiu o Manual de 
Análise Sensorial (FERREIRA et al, 2000). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da análise microbiológica de todas as amostras 
demonstraram que não houve interferência na viabilidade das cepas em 
decorrência do transporte das ostras e do período correspondente ao 
tratamento de irradiação. 

Salmonella spp não foi detectada nas amostras de ostras antes da 
incorporação dessas bactérias. A não detecção pode ser devido à competição 
com as bactérias autóctones presentes em maior quantidade, ou aos baixos 
números presentes ou ainda pelo fato de se encontrarem no estado viável mas 
não cultivável, dificultando o seu isolamento por métodos convencionais 
(SAYLER et ai 1976; ROSZAK et ai 1984). 

Diferentes estudos têm mostrado variação na incidência de Salmonella 
spp em bivalves. Na Irlanda do Norte, Salmonella spp foi isolada em 8% de 
amostras destes moluscos (WILSON & MOORE, 1996), no Uruguai em 19% 
das amostras (LÓPEZ, 2001) e no Brasil, na baixada santista, em 23% das 
amostras analisadas (LOPES et al. 1979). As amostras de ostras da região 
estuarina de Cananéia, SP, analisadas após depuração apresentaram 4% das 
amostras que continham Salmonella spp no período de 1996 a 1997 (PAULA 
et ai 1997) e, de janeiro/97 a julho/99, a incidência foi de 7,1% (JAKABl et ai 
2000). Estudos mais recentes (RISTORI, 2000) mostram ausência de 
Salmonella spp em 10 amostras de ostras tratadas por depuração, 
provenientes daquela mesma região. Em relação às não tratadas, observou-se 
o isolamento deste microrganismo em apenas uma amostra. Os resultados 
obtidos na presente pesquisa concordam com os de RISTORI (2000), uma vez 
que Salmonella spp não foi detectada nas amostras-controle. 
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4.1 Radiossensibilidade de S. Enteritidis e S. Infantis incorporadas 
artificialmente por ostras (Crassostrea brasiliana) 

As doses aplicadas na presente pesquisa foram as recomendadas para 
o tratamento dos moluscos bivalves, sendo de 1,0 kGy para Vibrio spp e 3,0 
kGy para Salmonella spp (VARNAM & EVANS, 1991). 

As ostras permaneceram vivas após terem sido irradiadas. 
A Tabela 1 apresenta a população presente (log NMP/g) de S. 

Enteritidis incorporada artificialmente por ostras, submetidas a diferentes doses 
de radiação gama. Por essa Tabela constata-se que a dose de 3,0 kGy foi 
suficiente para reduzir a população inicial da bactéria em, aproximadamente, 5 
- 6 ciclos log. 

Tabela 1 - População presente (log NMP/g) de S. Enteritidis incorporada 

artificialmente por ostras, submetidas a diferentes doses de radiação gama. 

Dose de 

(kGy) A B C D 

0,0 4,38 5,17 5,66 5,38 
0,5 3,87 4,04 5,04 3,17 

1,0 2,38 3,04 3,17 2,32 
1,5 1,17 0,95 3,04 0,55 
2,0 0,63 -0,52 1,38 -0,04 
2,5 -0,52 -0,52 -0,52 -0,44 

3.0 -0,52 -0,52 -0,52 -0,52 
k4 experimentos independentes 

Com base na regressão linear, foi determinado o valor D10 dos 4 
experimentos que variou de 0,45 kGy a 0,55 kGy (Figura 4). 

Na figura 4 encontram - se as curvas de sobrevivência de S. Enteritidis 
incorporadas artificialmente por ostra (Crassostrea brasiliana) e submetidas a 
diferentes doses de radiação gama (experimento A,B, Ce D). 
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c 

Dose (kGy) y ~ -2,2464x + 5,8339 
D10 = 0,45 

D 

u] g> 
(O 0 

Dose (kGy) y = -1,9486x + 4,4114 
D10 =0,51 

Figura 4 - Curvas de sobrevivência de S. Enteritidis incorporadas 

artificialmente por ostra (C. brasiliana) e submetidas a diferentes 

doses de radiação gama (experimentos A, B, C, e D), (continuação) 
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Na Tabela 2 estão relacionadas as populações (log NMP/g) de S. 
Infantis incorporadas por ostras, submetidas a diferentes doses de radiação 
gama. Como era esperado, o número de sobreviventes diminuiu com o 
aumento da dose de maneira similar àquela observada para S. Enteritidis. 
Também para esta bactéria constata-se uma redução de 6 ciclos logarítmicos 
na sua população com a aplicação da dose de 3 kGy. Os valores D10 de 0,44 
kGy a 0,54 kGy, encontrados para S. Infantis presentes em ostras, foram 
praticamente iguais aos observados para S. Enteritidis (Figura 5). 

Tabela 2 - População presente (log NMP/g) de S. Infantis incorporada 
artificialmente por ostras (Crassostrea brasiliana), submetidas a diferentes 
doses de radiação gama. 

Dose de 
radiação Experimento-

(kGy) E F G H I 

0 6,04 4,66 5,04 5,04 6,04 

0,5 4,38 3,66 4,36 4,38 3,04 

1,0 3,38 3,04 4,04 3,04 2,20 

1,5 3,38 2,32 3,38 1,38 2,04 

2,0 1,38 0,96 1,20 1,17 1,38 

2,5 -0,52 -0,52 -0,52 0,36 0,17 

3,0 -0,52 -0,52 -0,52 -0,52 -0,52 

*5 experimentos independentes 

A radiossensibilidade, em se tratando do mesmo gênero e espécie de 
microrganismos, pode variar em função de cepas (biotipos, sorotipos, origem, 
etc); porém, essas são diferenças geralmente insignificantes, como constatado 
em nosso estudo. Por outro lado, a resistência entre gêneros diferentes pode 
ser significativa (FAO/IAEA/PAHO/WHO, 1992; ICMSF, 1996). 



35 

Salmonella é considerada, entre as bactérias patogênicas uma das mais 
radiorresístentes. Em alimentos, dose de radiação necessária para reduzir a 
população para níveis não detectáveis pode também ser suficiente para inativar 
todos os patógenos não formadores de esporos (FARKAS, 1998). 

QUINN et. al. (1967) apud FARKAS (1998) estudaram a 
radiorresistência de sete sorotipos de Salmonella inoculados em diferentes 
tipos de pescado, e verificaram a variação dos valores de D10 entre 0,50 kGy e 
1,0 kGy, superiores aos encontrados por nós. No entanto, nossos resultados 
concordam com os obtidos por NOUCPRAMOUL (1985) cujos valores D10 para 
Salmonella variaram de 0,3 kGy a 0,5 kGy em amostras de camarões 
refrigeradas e de 0,4 kGy a 0,6 kGy nas amostras congeladas. 

O valor de Di0 encontrado por MATIC et al. (1990), para três espécies 
de Salmonella (S. lille, S. enteritidis e S. typhimurium) inoculadas em ovo 
desidratado, foi de 0,8 kGy. Por outro lado, a inoculação de S. Typhimurium 
S209 em outros alimentos como rosbife, molho, couve flor, batata assada e 
purê de batata reduziu o valor de D10 para 0,507 kGy, 0,371 kGy, 0,497 kGy, 
0,421 kGy e 0,403 kGy, respectivamente (GRANT & PATTERSON, 1992). 

Verifica-se, pela Tabela 2, que a dose de 2,5 kGy não foi eficaz na 
inativação de salmonelas em dois dos cinco experimentos, entretanto a dose 
de 3,0 kGy reduziu para níveis não detectáveis a população inicial de até 
106NMP/g. Esses valores estão de acordo com os obtido por GELLI et al. 
(2001) em ostras e THAYER & BOYD (1997) em carnes. 

Observa-se, pelas Figuras 1 e 2, que o valor de Di0 para S. Enteritidis 
incorporada em ostras variou de 0,45 a 0,55 kGy e para a S. Infantis de 0,44 a 
0,54 kGy. Estes resultados são semelhantes aos obtidos por QUINN et ai 
(1967) em pescados, NOUCPRAMOUL (1985) em pescados, MATIC et ai 
(1990) em ovos desidratados, , GRANT & PATTERSON (1992) em alimentos 
prontos para o consumo, CLAVERO et ai (1994) em carne bovina, DION et 
ai (1994) em carne de frango e SANTOS (1999) em carnes de frango. 
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I 

Dose (kGy) y =-1.8743x+ 4,8614 
D10 = 0,53 

Figura - 5 Curvas de sobrevivência de S. Infantis incorporadas artificialmente 

por ostras (C. brasiliana) e submetidas a diferentes doses de 

radiação gama (experimentos E a I). (continuação) 
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4.2 Radiossensibilidade de cepa de V. parahaemolyticus incorporada 
artificialmente por ostras (Crassostrea brasiliana) 

V. parahaemolyticus esteve presente em populações similares nas 4 

amostras de ostras analisadas (Tabela 3). 

Tabela 3 - População de V. parahaemolyticus (log de NMP/g) em ostras (C. 
brasiliana) procedentes de Cananéia, litoral Sul do Estado de São Paulo. 

Experimento* Log NMP/g 

J 4,38 

K 4,04 

L 4,04 

M 3,38 

*4 experimentos independentes 

LÓPEZ (2001), analisando 34 amostras de mariscos no Uruguai, não 
detectou presença de V. parahaemolyticus fato que pode ser explicado pela 
maior ocorrência desse microrganismo em águas mornas (MORENO & 
LANDGRAF, 1997). Estudo realizado no México detectou V. parahaemolyticus 

em apenas 5% de 200 amostras de ostras coletadas nos mercados locais 
(FERNÁNDEZ et al. 1981), enquanto que, no Brasil, MATTÉ et al. (1994) 
encontraram 70% e LANDGRAF ei al. (1996) detectaram esse microrganismo 
em 87,5% das amostras analisadas. 

Por outro lado, KAYSNER et al. (1990) isolaram V. parahaemolyticus em 
100% das amostras de ostras, de sedimento e água de estuário em 
Washington, DC, EUA. Esses dados são concordantes com a presente 
pesquisa e os descritos por LEITÃO et al. (1976); GELLI et a/.(1979): e 
RISTORI (2000). 
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Este número, relativamente alto, pode ter sido causado por variações 
climáticas, concentração de matéria orgânica ou salinidade. As amostras 
analisadas foram obtidas diretamente do local de tratamento por depuração, 
tratamento que reduz, de maneira significativa, a população de coliformes de 
origem fecal Entretanto, ele não foi eficiente na redução de vibrios, que 
persistiram na hemolinfa e tecidos moles desses moluscos (EYLES & DAVEY, 
1984). 

A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos com a irradiação de ostras 
contaminadas artificialmente com V. parahaemolyticus, demonstrando uma 
drástica redução no número desta bactéria, com a dose de 1,0 kGy. Os valores 
de D10 obtidos para cepas de V. parahaemolyticus variaram de 0,15 a 0,19 kGy 
(Figura 6) o que caracteriza uma maior sensibilidade ao processo do que as 
espécies estudadas de Salmonella. 

Tabela 4 - População presente (log NMP/g) de V. parahaemolyticus 

incorporada artificialmente por ostras {C.brasiliana), submetidas a diferentes 

doses de radiação gama. 

Dose de 
radiação 

(kGy) 

Experimento* Dose de 
radiação 

(kGy) J K L M 

0,0 6,17 5,04 6,38 4,66 

0,5 3,38 3,38 3,32 3,66 

1,0 -0,52 -0,52 -0,52 -0,52 

* 4 experimentos independentes 
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Figura 6 - Curvas de sobrevivência de V. parahaemolyticus incorporados 

artificialmente por ostras (C. brasiliana) e submetidos a doses de 

radiação gama (experimentos J a M). (continua) 



a 

Dose (kGy) y = -6t9x + 6,51 
D-t0 = 0,15 

Figura 6 - Curvas de sobrevivência de V. parahaemolyticus incorporados 
artificialmente por ostras (C. brasiliana) e submetidos a doses de 
radiação gama (experimentos J a M). (continuação) 
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Dados da literatura indicam que a dose de 1,0 kGy não foi eficiente para 
reduzir para níveis não detectáveis populações de víbrios de 107UFC/g, 
106UFC/g e 108 UFC/g (CISNEROS et al. 2001; GELLl et al. 2001; TORRES et 
ai 2001a), sendo necessárias doses de 1,2 kGy, 1,5 kGy e 1,5 kGy 
respectivamente. Outros autores, no entanto, comprovaram que a dose de 1,0 
kGy foi suficiente para a redução da população de Vibrionaceae patogênica 
em ostras (EYLES & DAVEY, 1984; KiLGEN et al, 2001; LÓPEZ, 2001). Estes 
últimos resultados são compatíveis com os observados na Tabela 4 em que a 
dose de 1,0 kGy foi eficaz na redução para níveis não detectáveis de Vibrio, 
com contaminação inicial de 106NMP/g. Após tratamento com a dose de 0,5 
kGy ainda foram detectados níveis entre 103-104 NMP de Vibriolg, valores 
estes preocupantes uma vez que, em algumas circunstâncias, são 
considerados como dose infectante capaz de causar doença no consumidor 
(BRASHER et al. 1998). 

Na Figura 6, os valores de Di0 para V. parahemolyticus variaram de 
0,15 a 0,19 kGy, resultados semelhante aos de V. cholerae cujos valores D10 
variaram de 0,11 a 0,19 kGy (LÓPEZ, 2001;TORRES & ARI AS, 2001; 
TORRES et al. 2001 a; TORRES et al. 2001 b). 

GELLi et. al. (2001) constataram em experimentos realizados "in vitro" 
que doses de 1,5 kGy foram suficientes para reduzir para níveis não 
detectáveis populações iniciais de 108 - 1010 UFC/mL de V. cholerae, V. 
vulnificus, V. paraehomlyticus P. shigelloides e A. hydrophila inoculadas em 
APA e que para E. coli 0157:H7, S. Enteritidis, S. Thyphimurium, S. flexneríi 
inoculadas em APT foram necessárias doses de 2,5 kGy. Em ostras 
incorporadas com V. cholerae, dose de 1,5 kGy foi suficiente para reduzir a 
contaminação inicial de 106UFC/g de Vibrio para níveis não detectáveis, 
enquanto para Salmonella foi necessário dose de 3,0 kGy, demonstrando que 
as primeiras são mais sensíveis à radiação gama quando inoculadas em ostras 
e no caldo APA. 

CISNEROS et. al. (2001) constataram um valor D10 consideravelmente 
mais baixo (0,05 kGy) para Vibrio em solução fisiológica a 0,85% do que o 
relatado por outros pesquisadores. Segundo os autores, tal fato ocorreu devido 
ao diluente utilizado na preparação da suspensão das células que pode ter 
potencializado o efeito letal da radiação gama. No entanto, foi necessária a 
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dose de 1,2 kGy para reduzir para níveis não detectáveis a população de 
107UFC de Vibrio spp/g de ostras contaminadas (LÓPEZ 2001; TORRES et 
ai2001 b). 

V. cholerae 01 biotipo El Tor incorporado por moluscos bivalves 
apresentou valor de D10 de 0,14 kGy (TORRES et al. 2001a) e de 0,11 kGy 
em molusco univalve tipo caracol marinho (Thais chocolata) (TORRES & 
ARIAS 2001). 

Em geral, as espécies de vibrios são sensíveis à radiação ionizante e 
doses de 1,0 a 1,5 kGy têm se mostrado letais para V. cholerae, V. 
parahaemolyticus e V. vulnificus. Entre os vibrios, o V. cholerae parece ser 
mais sensível que as outras espécies (KILGEN et al. 1987). 

As bactérias dos gêneros Campylobacter, Yersinia, Vibrio spp, e E. coli 

0157:H7 possuem baixa resistência à radiação ionizante, enquanto as 
salmonelas e listerias estão entre as mais resistentes, requerendo doses entre 
2,0 kGy e 3,0 kGy para sua inativação. A dose de radiação capaz de eliminar 
Salmonella em alimentos pode também ser suficiente para inativar todos os 
patógenos não formadores de esporos (FARKAS, 1998). Os valores Di0 para 
L. monocytogenes variam de 0,27 a 1,0 kGy dependendo da cepa, meio e 
condições de irradiação (HUHTANEN et al. 1989; PATTERSON, 1989). Na 
maioria dos casos, entretanto, os valores D10 são similares aos de Salmonella 

irradiadas nas mesmas condições. 

Os valores de D10 determinados para diferentes gêneros de bactéria 
inoculadas em carne moída variaram de 0,110 a 0,307 kGy para E. coli 
0157:H7, 0,175 kGy a 0,235 kGy para Campylobacter e de 0,618 kGy a 0,800 
kGy para Salmonella (CLAVERO et al. 1994; CHIRINOS, 1999). 

DION et al. (1994), estudando a radiossensibilidade de cepas de L. 
monocytogenes (1 A1 e ATCC 1911), S. aureus (GD13 e ATCC 13565), E. coli 
0157;H7 (ATCC 35150), S. Typhimurium, Y. enterocolitica, V. 
parahaemolyticus e C. jejuni, observaram que os microrganismos em solução 
fisiológica a 0,85% apresentaram maior sensibilidade do que quando em 
suspensão de peito de frango. Em solução fisiológica a 0,85%, as mais 
sensíveis foram V. parahaemolyticus, Y. enterocolitica e E. coli 0157:H7 com 
valores variando de 0,03 a 0,06 kGy e as mais resistentes S. Typhimurium e L. 
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monocytogenes com valores de D10 de 0,14 e 0,27 kGy, respectivamente. 
Estes dados concordam com os obtidos por SANTOS (1997) que relatou 
valores de D10 de 0,16 kGy a 0,20 kGy para S. Typhimurium ATCC 14028, 
inoculada em caldo tripcase soja, e de 0,241 kGy a 0,480 kGy, quando 
inoculada em sobrecoxas de frango. 

Como a recuperação de células injuriadas depende de metodplogia e 
meios empregados, neste estudo foi utilizada a técnica do Número Mais 
Provável (NMP) para quantificação de Salmonella e Vibrio. 

Trabalhos utilizando técnicas de semeadura direta em meios de cultura 
seletivos para a recuperação de Salmonella não são tão eficientes quanto 
aqueles que utilizam o enriquecimento prévio das amostras (THAYER et al 

1990; GRANT & PATTERSON, 1992). 
Estudo realizado com S. Typhimurium submetida à irradiação mostrou a 

necessidade do emprego de meios de enriquecimento e de isolamento 
adequados, bem como de condições de tempo/temperatura favoráveis para a 
sua recuperação (CORRY et al. 1969). 

4.3 Análise sensorial de ostras (Crassostrea brasiliana) 

As amostras-controle de ostras denominadas de C e as irradiadas foram 
avaliadas por julgadores, escolhidos ao acaso, com a finalidade de verificar 
possíveis alterações entre os dois grupos de ostras. A aparência, o odor e o 
sabor foram avaliados em relação às ostras cozidas e, em relação às ostras 
cruas, apenas a aparência e o odor. O teste referente ao sabor não foi 
realizado em ostras cruas por precaução, uma vez que a dose de 3,0 kGy é 
insuficiente para inativar os vírus (URBAIN,1986; OSTERHOLM & 
POTTER,1997). Os resultados dos testes estão apresentados na Tabela 5. Os 
dados apresentados mostram que as médias de valores variaram de 1,03 a 
2,30 sendo, portanto, considerados sem nenhuma diferença ou ligeiramente 
diferentes, quando comparados a C. 
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Tabela 5. Valores médios obtidos na avaliação da aparência, odor e sabor de 

amostras de ostras cruas e cozidas irradiadas e controle. 

Valor médio entre provadores no teste diferença-

do-controle de amostras de ostras* 

Atributo irradiada Controle codificado (C) 

Aparência 
Crua 

Cozida 

Odor 
Crua 

Cozida 
Sabor 
Cozida 

(1,03 ±0,20)* 

(2,00 ±0,24)* 

(1,38 ±0,22)' 

(1,95 ±0,28)J 

(2,30 ±0,31)í 

(1,24 ±0,22)a 

(1,65 ±0,24)a 

(1,54 ±0,23)a 

(1,32 ±0,26)a 

(1,76 ±0,23)a 

"Valores expressos como média de 37 julgamentos ± erro-padrão da média, 

onde: 0=nenhuma diferença de C; 2=ligeiramente diferente de C; 

4=moderadamente diferente de C, 6=muito diferente de C; 8=extremamente 

diferente de C. Média na mesma linha seguida de letra igual a do controle 

codificado, não difere estatisticamente do controle ao nível de erro de 5%. 

Pela Tabela 6, que apresenta os resultados da análise de variância, 

verifica-se que não houve diferença significativa (p<0,05) para os atributos de 

aparência e odor (crus e cozidos) e o sabor cozido entre as amostras de ostras 

irradiadas e o controle, uma vez que o valor de "F" observado (F0) é menor 

que o valor "F" da Tabela 3 do Anexo B (ABNT, 1995). 



Tabela 6. Análise de variância, a partir dos valores obtidos pelos julgadores na avaliação dos atributos sensoriais de ostra 

(C. brasiliana) irradiada com 3kGy, utilizando o teste de comparação múltipla. 

Atributo F.V G.L S.Q. Q.M. F 0 F tabelado 

Julgadores 36 100,65 - -

Tratamentos 1 0,86 0,86 1,35 4,12 

Crua Resíduo 36 23,14 0,64 -

Aparência Total 73 124,65 - -

Julgadores 36 120,22 - -

Tratamentos 1 2,28 2,28 2,04 4,12 

Cozida Resíduo 36 40,22 1,12 -

Total 73 162,72 - -

Julgadores 36 63,38 - -

Tratamentos 1 0,49 0,49 0,23 4,12 

Crua Resíduo 36 76,51 2,13 -

Odor Total 73 140,38 - -

Julgadores 36 111,65 - -

Tratamentos 1 7,15 7,15 3,13 4,12 

Cozida Resíduo 36 82,35 2,29 -

Total 73 201,15 - -

Julgadores 36 132, 95 - -

Tratamentos 1 5,41 5,41 2,80 4,12 

Sabor Cozida Resíduo 36 69,59 1,93 -

Total 73 207,95 - -

F.V.= fontes de variação; G.L.= grau de liberdade; S.Q.= soma dos quadrados; Q.M.= quadrado médio; F0=valor observado de estatística; "F" 
de Snedecor; Ftabeiado- valor de "F" para a (nível de erro)=5%, segundo o número de graus de liberdade n i = 1 (tratamentos) e n2-36(resíduo), de 
acordo com a Tabela 3 do anexo B da NBR113526/ Normas técnicas da ABNT (1995) 
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Neste estudo, foi demonstrado que a dose de 3,0 kGy não causou 
alterações sensoriais perceptíveis pelo painel de analistas treinados. Vários 
estudos relatam que a aplicação de doses de 1,0 a 2,0 kGy em pescados têm 
se mostrado adequada para estender a vida de prateleira, sem causar 
alterações nos atributos sensoriais (NICKERSON et al. 1983; TORRES & 
AR IAS, 2001; TORRES et al. 2001 a; TORRES etal. 2001 b). 

TORRES & ARIAS (2001) demonstraram que a dose de 2,0 kGy é 
adequada para prolongar a vida de prateleira do caracol marinho (Thais 
chocolata) armazenado à temperatura de 2°C a 4°C por até 21 dias, sem sofrer 
alteração significativa em seus atributos sensoriais (cor, odor sabor e textura), 
tanto no produto cru como no cozido. Os autores relataram ainda que não 
foram detectadas mudanças nas características bioquímicas (pH e base 
nitrogenada volátil total). 

A irradiação prolongou a vida de prateleira de mexilhão "choro" 
(Aulacomya ater) para 31 dias e dos mariscos Argopecten purpuratus e Gari 
solida para 16 e 14 dias, respectivamente, quando comparadas com as 
amostras controle refrigeradas que se deterioraram após 7 a 11 dias. Não 
houve alterações sensoriais significativas após a irradiação. A dose de 1,0 kGy 
foi considerada adequada para o mexilhão "choro" e marisco peruanos 
abanico, enquanto que para o marisco comum a dose foi de 2,0 kGy 
(TORRES etal. 2001 a). 

Estudos realizados por TORRES et aí. (2001 b) com amostras de filé de 
peixe e camarão, inoculadas com V. cholerae 01 El Tor toxigênico e tratadas 
com radiação ionizante, demonstraram que a dose de 1,0 kGy prolongou a 
vida de prateleira para 30 dias quando armazenadas entre 0°C e 1°C. Esta 
dose conservou todas as características sensoriais avaliadas, com exceção da 
aparência que, no filé de peixe, apresentou escurecimento. Para o camarão 
foi necessário a dose de 2,0 kGv para aumentar a vida de prateleira para 21 
dias armazenados entre 0 a 1°C. 

NICKERSON et ai. (1983) relataram que a vida de prateleira de 
mexilhão é de 6 dias quando armazenado à temperatura entre 0°C e 0,6°C e 
de 4 dias entre 6,1°C e 7;2°C. Produtos desta natureza quando tratados com 
doses de 2 kGy apresentaram vida de prateleira aumentada para 17 dias à 
temperatura entre 0°C e 0,6°C e de 13 dias a 6,1°C - 7,2°C. O mesmo produto 
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tratado com dose de 8 kGy teve a vida de prateleira prolongada para 85 dias 
quando estocado entre 0°C e 0,6°C e para 60 dias entre 6,1°C e 7,2°C. Os 
resultados dos testes sensoriais realizados nestas amostras após cocção 
(fritura), com pessoas não treinadas, mostraram que não houve diferença 
estatística entre as amostras frescas e as irradiadas. 

O tratamento de ostras com dose de 2 kGy, armazenadas sob 
refrigeração, tem se mostrado adequado para prolongar a vida de prateleira, 
sem alterar as características sensoriais. Doses maiores podem desenvolver o 
sabor metálico característico da irradiação. Segundo LEE et a/. (1996), o 
cozimento pode atenuar o odor e o sabor desenvolvido durante o tratamento 
pela irradiação. 

O nível de contaminação de moluscos pode ser sazonal e/ou 
dependente da contaminação ambiental por material fecal das áreas onde são 
coletados e é determinante na aplicação da dose necessária para o tratamento 
de bactérias patogênicas. Informações sobre a área de extração das ostras são 
especialmente importantes, principalmente quando realizadas próximas às 
áreas urbanas. De acordo com VARNAM & EVANS (1991), 10 UFC/g de 
Salmonella Enteritidis pode causar salmonelose em grupos suscetíveis de 
consumidores, motivo pelo qual é imprescindível o controle da qualidade da 
água na produção e extração de moluscos bivalves (WOOD, 1979). 

Com relação ao V. parahaemolyticus, apesar da literatura mencionar 
doses infectantes elevadas de 105-107UFC/g (BLAKE et al. 1980), já foi 
relatado um surto na América do Norte cujas amostras de ostras 
apresentavam quantidades inferiores a 200 UFC/g do microrganismo 
(BRASHER et al. 1998). 

A radiação ionizante é um processo importante no controle de 
patógenos, uma vez que, dependendo da dose, não causa alteração na 
aparência e nas características dos produtos que são consumidos crus. 
Embora este processo não elimine todos os patógenos, como o vírus Norwalk e 
o vírus da hepatite A, ele reduz o potencial desses alimentos veicularem 
microrganismos causadores de doenças. Para reduzir os riscos de DTA por 
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vírus da hepatite A e vírus Norwalk, é necessário reduzir o nível de exposição 
do alimento ao material fecal humano (OSTERHOLM & POTTER.1997). 

Considerando que os moluscos bivalves são cultivados e coletados 
usando-se Boas Práticas de Produção e Programas de Análise de Perigos e 
Pontos Críticos de Controle (HACCP) e que Salmonella spp estão entre as 
bactérias mais resistentes à radiação gama, doses de 3,0 kGy deveriam ser 
suficientes para tornar o produto seguro do ponto de vista microbiológico e 
aceito pelos consumidores uma vez que essa dose não causou alterações nos 
atributos sensoriais desse alimento. Porém, como já relatado, problemas 
referentes ao aceite de produtos irradiados pelos consumidores dificultam o 
emprego dessa metodologia. Esses problemas, contudo, podem ser resolvidos 
com esclarecimentos sobre os benefícios desse processo. Outro aspecto 
importante a ser considerado é a questão da rotulagem dos produtos 
irradiados. Os termos "TRATADOS COM RADIAÇÃO" ou "TRATADO POR 
IRRADIAÇÃO" segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
FAO e USDA , deve constar no painel principal em alimentos irradiados. Em 
alimentos perecíveis ainda se faz necessário descrever o modo de manuseá-
los e armazená-los tais como: "Mantenha refrigerado" ou "Mantenha 
congelado". Deve ser esclarecido também a finalidade de uso desse 
tratamento: "Irradiado para controle de bactérias patogênicas transmitidas por 
alimentos" (DEER, 1993). 

De acordo com LOAHARANU & MURREL (1994), os consumidores 
passam a aceitar os alimentos irradiados quando esclarecidos sobre os 
benefícios desse processo. 
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5. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos nesta pesquisa permitem concluir que: 

=> a dose de 3,0 kGy não é letal para ostras C. brasiliana. 

a dose de 3,0 kGy resultou na redução da população inicial de, pelo menos, 

6 ciclos logarítmicos de Salmonella spp. 

=> a dose de 1,0 kGy foi eficiente na redução de até 6 ciclos logarítmicos de V. 

parahaemolyticus. 

=> a dose de 3,0 kGy não causou alterações na aparência e odor das amostras 

cruas e cozidas de ostras e o produto cozido não apresentou sabor 

estranho. 

=> a utilização da radiação ionizante como processo tecnológico pode 

contribuir para o controle de DTA causadas por S. Enteritidis, S. Infantis e 

V. parahaemolyticus presentes em ostras (C, brasiliana), 

=> a dose de 3,0 kGy pode ser sugerida para obter a redução de 6 ciclos 

logaritmos de S. Enteritidis, S. Infantis e V. parahaemolyticus de ostras (C. 

,, brasiliana). 
^ 
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7. ANEXO 

MEIOS DE CULTURA E REAGENTES (FDA, 1995 e APHA, 1992) 

ÁGUA PEPTONADA ALCALINA (APA) 

Peptona (Difco) 10g 
Cloreto de sódio (Merck) 10g 
Água destilada 1000mL 
Dissolver os ingredientes em 1000mL de água destilada, ajustando o pH de tal 
modo que, após a esterilização, o seu valor seja de 8,5±0,2. Distribuir 225mL 
em frascos de boca larga e autoclavar a 121°C, por 15 minutos. 

ÁGUA PEPTONADA ALCALINA A 1% (APT) 

Peptona (Difco) 10g 

Cloreto de sódio (Merck) 5g 
Fosfato dissódico (Synth) 3g 

Fosfato monopotássico (Anidrol) 1,5g 
Água destilada 1000mL 

Dissolver os ingredientes em água destilada, ajustar o pH 7,2. Distribuir 225mL, 
em frascos de boca larga, autoclavar 121°C/15minutos. 

ÁGAR TÍN2 

Triptona (Difco) 10g 
Cloreto de sódio (Merck) 20g 
Ágar (Difco) 20g 

Água destilada 1000mL 

Adicionar os ingredientes em 1000mL de água destilada e aquecer para 
dissolve-los e autoclavar a 121°C por 15 minutos. Resfriar a 45-50°C e distribuir 
em placas de Petri. O pH final deve ser de 7,2 ±0,2. Após solidificação, manter 
as placas sob refrigeração. 
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ÁGAR BISMUTO SULFITO (BSA): Preparar conforme instruções do 
fabricante. 
ÁGAR SALMONELLA-SHIGELLA (SS): (Pasteur) Preparar conforme 
instruções do fabricante. 
ÁGAR TIOSSULFATO-CITRATO-SAIS BILIARES-SACAROSE (TCBS): 
(Oxoid) 
Preparar conforme instruções do fabricante. 
ÁGAR VERDE BRILHANTE (VB): (Oxoid) Preparar conforme instruções do 
fabricante. 

CALDO SELENITO CISTINA 

Triptona (Difco) 5g 
Lactose (Merck) 4g 
Fosfato de sódio (Synth) 10g 
Selenito de sódio (Synth) 4g 
Água destilada 1000mL 

Modo de preparo: Dissolver os componentes em água quente, resfriar para 
adicionar 1mL de solução de cistina 1% (preparada conforme instruções a 
seguir) e distribuir 15 mL do meio em tubos de 20x200mm. Não autoclavar. O 
pH final deve ser 7,0±0,2 

Solução de cistina 1% 

Cistina (Synth) 1g 
Água destilada 80mL 
NaOH 1N (Nuclear) 20mL 

Após preparo esterilizar em filtro de 0,22|jm. 

CALDO RAPPAPORT-VASILIADIS: (Oxoid) Preparar conforme instruções do 

fabricante. 

CALDO INFUSÃO DE CÉREBRO E CORAÇÃO (BHI): (Difco) Preparar 

conforme instruções do fabricante. 



73 

CALDO PARA O TESTE DE HALOFILISMO 

Triptona (Difco) 
Cloreto de sódio (Merck) 
Água destilada 

10g 
0, ou 10, ou 30, ou 60, ou 80, ou 100g 

1000mL 

Dissolver os ingredientes na água e distribuir em tubos de 12x120mm. 
Autoclavar a 121°C por 15 minutos. O pH deve ser 7,0±0,2. 

CALDO MR-VP 

Dissolver os reagentes em 800mL de água destilada sob aquecimento brando. 
Filtrar, resfriar a 20°C e completar o volume para 1L, com água destilada. A 
seguir, distribuir 3mL, em tubos de 12x120mm e autoclavar a 121°C por 15 
minutos. O pH final deve ser 6,9±0,2. 

CALDO PÚRPURA DE BROMOCRESOL 

Dissolver os ingredientes, distribuir volumes de 2,5mL em tubos de 12x120mm 
e autoclavar a 121ÚC por 15 minutos. O pH final deve ser 7,0±0,2. Esterilizar 
por filtraçáo com membrana de 0,22|jm as soluções de carboidrato a 10% 

Proteose peptona n° 3 (Difco) 
Glicose (Synth) 
Cloreto de sódio (Merck) 
Fosfato dipotássico 
Água destilada q.s.p 

7g 
5g 

20g 
5g 

1000mL 

Base 
Peptona (Difco) 
Extrato de carne (Difco) 
Cloreto de sódio (Merck) 
Púrpura de bromocresol (Merck) 
Água destilada 

10g 
3g 

20g 
0,04g 
1000mL 
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(celobiose, manose, manitol, arabinose e glicose - marca Synth) e adicionar, 
assepticamente, aos tubos do meio base a quantidade necessária para atingir 
a concentração final de 0,5%. 

Dissolver os ingredientes por aquecimento e dividir o meio base em quatro 
alíquotas de 150mL Em três delas adicionar, respectivamente, 1,25g de lisina 
(Ajinomoto), 1,25g de arginina (Inlab) e 1,25g de ornitina (Inlab). Na alíquota 
restante não adicionar aminoácido (controle do teste). Ajustar o pH em 6,8±0,2. 
Distribuir volumes de 5mL dos meios em tubos de 12x120mm e autoclavar a 
121°C por 15 minutos. 

MEIO IAL (PESSOA & SILVA, 1972) 

Base (Meio de Rugai) 
Triptona (Difco) 10g 
Extrato de carne (Difco) 2g 
Cloreto de sódio (Merck) 5g 
Fosfato dissódico (Synth) 2g 
L-triptofano (Nuclear) 1g 

Azull de bromotimol (Inlab) solução alcoólica 1,5% 2mL 
Ágar (Difco) 11 g 
Água destilada 1000mL 

MEIO BASE DE FALKOW 

Peptona (Difco) 

Extrato de levedura (Oxoid) 
Glicose (Synth) 
Cloreto de sódio (Merck) 
Púrpura de bromocresol (Merck) 
Água destilada 

0,02g 

1000mL 

5g 

3g 

ig 
20g 
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Dissolver todos os ingredientes, com exceção do ágar e do indicador. Ajustar o 

pH em 7,4±0,2, acrescentar o ágar, fundir, filtrar e adicionar o indicador. 

Esterilizar 121°C por 15 minutos. 

1) Usina 

Extrato de levedura (Oxoid) 3g 
Glicose (Synth) 0,5g 

Nitrato de potássio (Merck) 0,5g 

L-lisina (Ajinomoto) 5g 
Ágar (Difco) 4g 
Púrpura de bromocresol (Merck) solução alcoólica 1,6% 1,25mL 

Água destilada 1000rnL 

Dissolver todos os ingredientes, acertar o pH em 6,4±0,2, acrescentar o ágar e 

aquecer até completa fusão. 

2) Vascar 

Cera de carnaúba (tipo flor) 10g 
Vaselina líquida (Polyfarm) 90mL 

3) Reativo de indol 

p-dimetil aminobenzoaldeído (Vetec) 1 g 
Ácido arcórbico 2g 
Água destilada 1000mL 

Dissolver o p-dimetil aminobenzoaldeído no álcool, adicionar o ácido 

ortofosfórico e água. 
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4) Solução substrato 

Citrato de ferro amoniacal (Reagen) 
Tiossulfato de sódio (Cario Erba) 
Sacarose (Synth) 
Glicose (Synth) 
Uréia (Synth) 

Água destilada 

2g 
2g 

80g 
10g 
40g 
85mL 

Colocar todos os reagentes em um frasco esterilizado de 200mL, fechar e 
aquecer em banho-maria a 65°C sob agitação freqüente até completa 
dissolução. Deixar o frasco imerso por uma hora a esta temperatura. Fundir 
800mL de Rugai, esfriar a aproximadamente 65°C e acrescentar 14mL de 
substrato. 

Adicionar em tubos de 12x120mm, uma quantidade de vascar (solução 3) 
suficiente para formar um anel de 1mm de espessura. Distribuir 1,5mL do meio 
lisina (solução 2) e esterilizar a 121°C por 15 minutos. Deixar os tubos na 
posição vertical para formação do menisco vedatório do vascar, e adicionar 
3mL do meio de Rugai (solução 1) com o substrato (solução 5). Colocar o 
tampão de algodão no reativo do indol (solução 4). Deixar inclinado de tal 
maneira que a base seja de aproximadamente 1/3 da altura do ápice. 

REAGENTE DE OXIDASE: (Difco) 
REAGENTE DE VP 

Solução A 
Alpha-naftol (Sigma) 5g 
Álcool (Nuclear) 10OmL 

Solução B 
Hidróxido de potássio (Ecibra) 
Água destilada q.s.p 

40g 

100mL 


