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RESUMO 

Nos últ imos anos, um número cada vez maior de pessoas tem 

aumentado a ingestão de pescados em suas dietas, como uma alternativa 

saudável à carne. O camarão é, entre os alimentos marinhos, o produto de 

maior importância no comércio internacional de pescado. Por ser um 

alimento altamente perecível, métodos de conservação deste crustáceo 

estão sendo testados, sendo um deles a utilização de baixas doses de 

radiação. Baseando-se no grande potencial comercial desse produto e na 

necessidade de conhecimentos sobre técnicas de conservação, foi 

desenvolvida a presente pesquisa. Amostras de camarões (Penaeus 

brasiliensis e Penaeus paulensié) foram submetidas a doses de radiação 

gama de 0; 1; 2; 2,5; 3 e 3,5 kGy e, posteriormente, mantidas sob 

refrigeração. As análises microbiológicas foram realizadas nos dias 0, 2, 4, 

7, 10 e 14, pós processamento. Paralelamente, foram determinados o pH, as 

Bases Voláteis Totais (BVT) e a análise sensorial com painel treinado. Não foi 

detectada Salmonella spp. em nenhuma das amostras examinadas. A dose 

de 3,5 kGy reduziu em 5 ciclos logarítmicos a população de psicrotróficos e 

em 4 ciclos logarítmicos a de mesófilos. Essa mesma dose reduziu para 

valores inferiores a 3,0 NMP/g as populações de Vibrio parahaemolyticus & 
de coliformes termotolerantes. Entre os microrganismos pesquisados, 

Pseudomonas spp apresentou maior radio-sensibilidade. O pH variou de 

7,52 a 8,33 e o BVT 28,47 a 56,00 mg N/lOOg, conforme a dose de 

radiação e o dia análise. Os resultados encontrados não estão de acordo m 

com a legislação brasileira, e indicam início de deterioração. Na análise 

sensorial foram observadas diferenças significativas entre os atributos de 

"odor de peixe fresco" e "odor de amônia", podendo ser considerados 

prioritários para a determinação da qualidade do produto e, 

conseqüentemente, da sua vida útil. Não houve diferença significativa entre 

os atributos "sabor de camarão" e "gosto amargo" entre as doses. A partir 

do 4a dia, o painel detectou o aparecimento de pontos pretos, indicando a 

melanose. As amostras irradiadas com 3,5 kGy e refrigeradas apresentaram 

vida útil de 4 dias enquanto para as não irradiadas e refrigeradas esse 

período foi de um dia. Esse pequeno aumento na vida útil do camarão pode 
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ser devido ao lapso de tempo entre a captura dos camarões e o retorno do 

barco à terra, além da manipulação e armazenamento inadequados no 

barco, o que prejudica a qualidade da matéria-prima tornando, nessas 

condições, o processo de irradiação inexeqüível. 
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SUMMARY 

During the last years, there has been an increase in the consumption of 

seafood and freshwater fish as a healthier diet option. Shrimps are the most 

important product in the international trade market. This kind of food easily 

deteriorates due to autolysis, oxidat ion and microbial action. This research 

was carried out in order to study the effectiveness of radiation in preserving 

shrimps. Sampfes of shrimps (Penaeus brasiiiensis and P. paulensi$ were 

submitted to gamma radiation doses of 0 kGy, 1 kGy, 2 kGy, 2.5 kGy, 3 kGy 

and 3.5 kGy and stored under refrigeration. The microbiological analysis 

was performed on days 0, 2, 4, 7 10 and 14 post processing. 

Simultaneously, the pH and total, volati le bases (TVBN) were determined. 

The psychrotrophic population varied f rom <2.0 log to 8.08 log CFU/g while 

the mesophitic ranged f rom <1.0 log to 6.03 fog CFU/g; pH varied f rom 7.52 

to 8.33 and TVBN f rom 28.47 to 56.00 mg N/lOOg, according to the 

radiation dose and the day of analysis. Black spots, changes in the 

characteristic odour and TVBN leveis showed the beginning of a chemical 

deteriorat ion as of the 4th day of analysis. Doses of 3 kGy and 3.5 kGy 

presented the best results. Pseudomonas spp. showed the highest 

sensitivity to radiation. Due to the lapse of t ime between capturing shrimps 

and returning to land together w i th inadequate manipulation and storage in 

the boat, the quatity of raw material is prejudicated which in turn makes the 

radiation process unfeasible. 



Introdução / 

1 INTRODUÇÃO 

Em muitas regiões do mundo, o pescado faz parte da dieta al imentar 

e em alguns países, como o Japão, representa a principal fonte de proteína 

de or igem animal. Atualmente, um número cada vez maior de pessoas está 

considerando o peixe como uma alternat iva saudável à carne. 

O te rmo genérico "pescado" compreende os peixes, crustáceos, 

moluscos, anfíbios, quelônios e mamíferos de água doce ou salgada, usados 

na al imentação humana (BRASIL, 1997). 

Segundo estimativas da FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION 

(FAO, 1999), houve um crescimento signif icat ivo no comércio mundial de 

pescado e de seus produtos nos úl t imos 10 anos, pr incipalmente nos países 

em desenvolv imento, onde o montante comercial izado passou de U$ 3 

milhões para U$ 18 milhões. Atualmente, estes países produzem 50% de 

todo o pescado comercial izado no mundo. 

Em 1997 o Brasil expor tou 24.000 toneladas de pescado (entre 

matér ia-pr ima e produto beneficiado) e impor tou, no mesmo período, o 

equivalente a 190.000 toneladas. As importações dobraram nos úl t imos 3 

anos e o consumo do mercado interno chegou a 91 5,5 mil toneladas (ABIA 

comunicação pessoal). No entanto, por razões culturais e sócio-econômicas, 

o consumo de pescado no Brasil ainda é pouco expressivo, verif icando-se 

que apenas cerca de 10% da população o incorpora em sua al imentação 

(FIBGE, 1990). As vantagens do grande potencial de biomassa marinha são 

minimizadas pela fal ta de programas de educação al imentar que 

sensibi l izem a população desinformada do valor nutr icional do consumo de 

pescado (MUJICA, 2000). 

O camarão é, entre os al imentos marinhos exportados, o produto de 

maior importância no comércio mundial de pescado (CSAVAS, 1993 apud. 
BHASKAR et ai, 1998). Aprox imadamente 75% do camarão mundial , tan to 

das fazendas produtoras como dos capturados em alto mar, são or iginár ios 
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de países em desenvolv imento e 70 - 75% do consumo de camarão ocorre 

em países desenvolvidos (DEY, 1995 apud. BHASKAR et aí., 1998). 

A indústria comercial iza, por ano, aproximadamente 3,45 milhões de 

toneladas de camarão, quant idade pequena quando comparada com a 

demanda mundial do mais "popular1 de todos os crustáceos (OCEAN 

GARDEN, 2000a). Esses fatos enfat izam a importância desse produto no 

mercado mundial . 

O consumo de camarão vem aumentando a cada ano, segundo a 

NATIONAL FISHERIES INSTITUTE, (1998) e nos úl t imos 20 anos, o consumo 

per capita cresceu 66% nos Estados Unidos que, em 1998, consumiram 

aprox imadamente 385,5 mil toneladas, at ingindo a marca de 1,27 

Kg/habi tante/ano (OCEAN GARDEN, 2000b). FAST & LESTER (1992) 

est imaram um aumento de 15% na produção mundial de camarões 

cult ivados até o ano 2000. 

No Brasil, a pesca do camarão tem uma for te conotação social dentro 

do contexto econômico, uma vez que produz al imentos, gera empregos 

diretos e indiretos e assim movimenta as indústrias de embarcações, 

motores e equipamentos de navegação, aparelhos de pesca, armazenagem e 

t ransporte (1BAMA, 1999a). 

O camarão-rosa destaca-se pelo seu al to vafor de mercado e por ser a 

principal matér ia-pr ima da pesca industr ial (IBAMA, 1999b), cuja produção 

teve um crescimento signif icat ivo nos úl t imos anos. Em 1996, o consumo 

domici l iar per capita em algumas regiões do país como, por exemplo, na 

região metropol i tana de Belém, foi de 0,778 Kg/habi tante/ano (IBGE, 2000). 

Além de aumentar a capacidade suprindo a demanda do mercado 

interno, o potencial para exportação é bastante elevado e possui excelentes 

condições de expansão (ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAMARÕES, 

1995). Por isso, tem havido um contínuo interesse sobre os mecanismos de 

deter ioração e métodos de conservação desse al imento visando, a estender 

sua v ida úti l . 

O pescado é, dos al imentos protéicos, o mais suscetível à autól ise, 

oxidação e hidrólise das gorduras. As alterações no sabor, odor, tex tu ra e 

cor ref letem o nível de frescor ou decomposição, causado pela atividade 



Introdução 3 

microbiana, decorrente da presença de altos níveis de compostos 

ni t rogenados no músculo. Assim, é fundamental que no processamento 

sejam adotadas medidas para reduzir ao mínimo a ação desses fatores, 

v isando à obtenção de um produto f inal em condições adequadas. 

Alterações associadas à deter ioração são representadas pela 

produção de compostos ni t rogenados básicos voláteis, como a 

t r imet i lamina, d imet i lamina, amônia, cadaverina e putrescina, resultantes da 

ação enzimát ica autolí t ica e microbiana sobre proteínas musculares 

(FRANCO & LANDGRAF, 1996; ASHIE et ai, 1996). 

Quimicamente, o pescado tem quatro componentes principais: 

proteínas, l ipídios, carboidratos e água (Tabela 1). A proporção de todos 

estes componentes dá ao pescado características estruturais, textura, cor, 

" f lavor" e valor nutr icional, sendo importantes no processo de deter ioração. 

A composição química, em geral, não é constante, pr incipalmente devido às 

variações sazonais e ao ciclo reprodut ivo das espécies (ASHIE, et aL, 1996). 

Tabela 1 - Composição química do pescado por lOOg de amostra 

Pescado Proteína C a r b o i d r a t o Agua Go rdu ra 

Bacalhau 17,4 - 82,1 0,7 

Hadoque 16,8 1,3 81,3 0,6 

Ha l ibu te 17,7 1,8 78,1 2,4 

A renque 16,8 0,8 63,9 18,5 

Cavala 19,0 0,7 64,0 16,3 

Salmão 18,4 1,6 68,0 12,0 

Lagos ta 22,1 2,1 72,4 3,4 

Camarão p i s to la * 22,6 5,6 70,0 1,8 

Camarão* 23,8 11,3 62,5 2,4 

Fonte: Ashie etal., (1996). 

*Amostras cozidas 



Introdução 4 

A deter ioração do pescado inicia-se após o té rmino do rigor mortise, 
nos pr imeiros estágios, está essencialmente l igada ao alto conteúdo de 

compostos ni t rogenados solúveis não protéicos, como os aminoácidos 

livres, a amônia, a uréia, o ácido úrico e a histidina, que serão 

metabol izadas pela ação microbiana. Esgotadas estas substâncias, as 

bactérias passam a ut i l izar as proteínas provocando o amolecimento dos 

tecidos e o aparecimento de odores indicativos de estado avançado de 

deter ioração (FRANCO & LANDGRAF, 1996). 

A velocidade na decomposição é inf luenciada pelo número inicial, 

pelo t ipo de bactéria presente e pelas condições de armazenamento, como 

umidade, temperatura e atmosfera gasosa (NICKELSON & FINE, 1992). 

Embora uma grande variedade de microrganismos cresça e prol i fere 

em al imentos protéicos, somente certas espécies bacterianas são 

di retamente responsáveis pela deter ioração. 

O número e o t ipo de microrganismo encontrado nos produtos 

marinhos frescos são influenciados peía localização geográf ica da pesca, 

estação do ano, método de captura, profundidade, grau de contaminação 

das águas e maior ou menor prox imidade da costa (LEITÃO, 1977; MIGET, 

1991; NICKELSON & FINE, 1992). A microbiota inicial do pescado recém-

capturado é bastante heterogênea, sendo que o manuseio e estocagem sob 

gelo p roduzem mudanças no seu número, na sua distr ibuição e na sua 

composição (SIKORSKI et ai., 1994). 

GERMANO et ai. (1993) relatam que a contaminação do pescado pode 

ter início nos porões de navios com poucas condições de higiene, quando 

em contato com o gelo produz ido com água não t ratada e durante o 

desembarque, onde a manipulação precária compromete a integridade do 

produto , podendo assim, faci l i tar a atividade enzimát ica e microbiana. A 

contaminação também pode ocorrer durante a comercial ização, quando 

muitas vezes não é observada a manutenção da temperatura dos balcões 

refr igerados, além da manipulação e acondicionamento inadequados 

(UNGAR etal., 1992). 

A microbiota associada a crustáceos de água marinha e de água doce 

reflete aquela das quais foram colhidos, variando, também, de acordo com 
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as espécies de camarão, com a microbiota do sedimento, com os 

procedimentos de manuseio pós colheita, bem como com os meios de 

cultura e a temperatura de incubação ut i l izados na análise microbiológica 

(JAY, 2000a). 

Já está bem estabelecido que crustáceos de águas tropicais 

apresentam microbiota mesófi la composta, pr incipalmente, de bactérias 

Gram positivas como Micrococcus, cor ineformes e BaciUus, enquanto os de 

águas frias apresentam, predominantemente, Gram negativos, incluindo 

numerosos psicrotróf icos como Moraxella, Acinetobacter, Pseudomonas, 
Flavobacteríum. É, provavelmente, por isso que, segundo MIGET (1991), os 

crustáceos provenientes de águas frias deterioram-se mais rapidamente que 

os de águas quentes, uma vez que eles estão "pré-inoculados" com bactérias 

deter iorantes psicrotróf icas. Essa microbiota diminuir ia a fase lag e, 

subseqüentemente, aumentar ia a velocidade da deterioração ainda que sob 

refr igeração ou estocagem no gelo. 

As contagens microbianas de pescados dependem das condições da 

água e temperatura. Crustáceos de águas frias (<10° - 15°C) geralmente 

apresentam contagens na sua superfície entre 102 - IO4 UFC/cm2, enquanto 

animais de águas quentes têm níveis de 103 - 1 06 UFC/cm2. Camarões 

tropicais carregam altos níveis de bactérias, IO5 - IO6 UFC/g, quando 

comparados a espécies de águas frias 102 - IO4 UFC/g (ICSMF, 1998). 

Entre os microrganismos patogênicos veiculados por pescados ou 

produtos derivados, podem ser citados: Vibrio cholerae, Vibrio 
parahaemolyticus, l inhagens patogênicas de Escheríchia coH, Salmonella 
spp, Cbstridium botulinum t ipo E e o Vibrio vuinificus (MIGET, 1991). 

FELIX (1990) e MOSSEL & MORENO GARCIA (1982) avaliaram que em 

termos de Saúde Pública, a ocorrência das enfermidades causadas por esses 

patógenos vem aumentando gradat ivamente e são responsáveis por 

centenas de mortes, milhares de hospital izações e, provavelmente, 

seqüelas, cujos números são ainda desconhecidos. 
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Apesar de, geralmente, não causarem danos à saúde, o 

desenvolv imento de microrganismos deter iorantes resulta na diminuição da 

vida úti l dos al imentos, causando também grandes perdas econômicas. 

No intui to de manter a qualidade dos diversos t ipos de camarão, 

vários são os métodos de conservação que podem ser empregados. Entre 

eles estão o uso do gelo ou a refr igeração imediatamente após a captura e 

durante todas as etapas do processamento. O resfr iamento rápido dos 

camarões no barco é essencial e a temperatura deve ser reduzida a 

temperaturas inferiores a 5°C em 2 horas. O gelo deve ser usado uma só vez 

e ter boa qualidade microbiológtca. A temperatura deve ser moni torada em 

base rot ineira através do processamento e armazenamento poster ior do 

camarão cru (iCMSF, 1998). 

Os camarões podem ser congelados, industr ia lmente, empregando 

ni t rogênio l íquido em túneis de congelamento, ou ainda, através do 

congelamento por imersão. Esses são os métodos empregados hoje. Por ser 

um al imento al tamente perecível, out ros métodos de conservação estão 

sendo testados, como a ut i l ização de adit ivos químicos e o t ra tamento com 

baixas doses de radiação (MOSFFER, 1999). 

Apesar de j á estar sendo estudado há mais de 40 anos, o emprego de 

radiação gama não se consol idou to ta lmente por causa de problemas de 

aceitação por parte dos consumidores. Esses problemas, no entanto, 

parecem estar d iminuindo sensivelmente, uma vez que o índice de aceitação 

do a l imento submet ido ao processo tem aumentado bastante, como 

demonstram os trabalhos de BRUHN (1995a, 1995b), SCHUTZ et al. (1989) e 

RESSURRECCION et ai (1995). Estes úl t imos ver i f icaram que 45% dos 

entrevistados comprar iam al imentos irradiados caso apresentassem rótulos 

apropriados; somente 19% não comprar iam esses al imentos e 36% 

mostraram-se indecisos. O conhecimento do público sobre métodos de 

processamento de al imentos e, em particular, sobre a irradiação é mui to 

l imitado. Porém, quando munidos de informações específicas dos benefícios 

do processo, constata-se um aumento no número de consumidores 

dispostos a adquir i r o a l imento irradiado (OLSON, 1998). 
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A conservação de al imentos pelo processo de irradiação é 

considerado um t ra tamento a f r io porque ocorre apenas um pequeno 

aumento na temperatura durante o processo. Essa característica to rna o 

processo atrat ivo para produtos temossensíveis, uma vez que as alterações 

de aroma, sabor, odor , cor, tex tu ra e as perdas nutricionais são 

minimizadas. Os al imentos irradiados retêm melhor a aparência, o sabor e 

as qualidades características de al imento fresco (IFT, 1983). 

A rad iação é um fenômeno físico onde a energia é propagada no 

espaço ou matér ia e a i r rad iação é a aplicação dessa energia em um 

material, no caso, o al imento. O t ipo de radiação ut i l izada é a radiação 

ionizante, assim denominada porque a energia emi t ida é suf icientemente 

alta para desalojar os elétrons dos átomos e moléculas, convertendo-os em 

partículas eletr icamente carregadas ou íons (RADOMYSKY et ai, 1994). A 

radiação gama usada para irradiar al imentos é uma radiação 

eletromagnét ica de compr imento de onda curto que pode inativar, parcial 

ou to ta lmente, células de patógenos ou microrganismos deter iorantes 

presentes nos al imentos não processados (MONK efa/ . ,1995). 

Segundo o Comitê de Especialistas da Food and Agricul ture 

Organizat ion, International Atomic Energy Agency e a World Health 

Organizat ion (FAO/lAEA/WHO), os t ipos de radiação permit idos em 

al imentos são os raios gama, os raios X e os aceleradores de elétrons. Entre 

eles, os mais ut i l izados são os raios gama que têm como vantagem o al to 

poder de penetração e são produzidos por radioisótopos 60Co e U7Cs com 

energia de 1,5 e 0,6 MeV respect ivamente. Os raios X são gerados por 

máquinas com energia máxima de 5 MeV, e os aceleradores de elétrons com 

energia máx ima de 10 MeV (VIZEU, comunicação pessoal). Em todos, a 

quant idade de radiação é controlada através da velocidade de saída da 

energia da fonte, a relação física, pr incipalmente à distância, entre a fonte e 

o material alvo e o controle do tempo do t ra tamento (THAKUR & SINGH, 

1994). 

Define-se como dose de rad iação a quantidade de energia absorvida 

por unidade de massa, a medida que esta atravessa o campo de radiação 

durante o t ra tamento. É chamada de dose ou dose absorv ida. Nos processos 
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industriais é fundamental que se conheça a quantidade de energia absorvida 

pelo material quando ele é exposto à irradiação ionizante porque os efei tos 

químicos, físicos e biológicos são dependentes desta energia (DIEHL, 1990). 

Gray (Gy) é a unidade mais recente adotada pelo sistema de unidade 

internacional (1986), que corresponde a 1 Joule/Kg de energia (1 Gy = 100 

rad) (RADOMYSKY et a/., 1994). 

T a x a de dose é a dose absorvida por unidade de tempo (THAKUR & 

SINGH, 1994). 

O efe i to da irradiação sobre as células microbianas tem sido alvo de 

controvérsias, e muitas hipóteses vêm sendo propostas e testadas pelos 

pesquisadores. Alguns cientistas, como os soviéticos, pensavam que as 

chamadas "radiotoxinas", produzidas pelas células irradiadas, eram as 

responsáveis pela mor te microbiana (DIELH, 1990). 

URBAIN (1986), por sua vez, ci ta outros efeitos como responsáveis 

pela destruição da célula, entre eles, as alterações da membrana celular que 

afeta o t ransporte de substâncias essenciais para a at ividade celular, o efei to 

sobre as enzimas, sobre os processos de síntese, part icularmente na síntese 

do DNA e RNA e os efeitos sobre o metabol ismo energét ico, através da 

redução da fosfori lação. Atualmente, no entanto, aceita-se o DNA como o 

principal alvo da radiação, tendo em vista o tamanho e complexidade de sua 

molécula, que o tornam mais vulnerável (DIELH, 1990). 

A irradiação consiste em expor um al imento a uma dose específica de 

radiação ionizante, iniciando uma cadeia de eventos. A interação de um 

feixe de radiação ionizante com uma célula pode provocar o efei to d i reto e 

o efei to indireto. No efei to d i reto, a energia t ransportada pela radiação é 

transfer ida, sem intermediár ios, para o DNA. O indireto é caracterizado pela 

interação da radiação com outras substâncias, pr incipalmente a água, que 

representa cerca de 70 - 80% da matéria viva, resultando na formação de 

radicais livres que são al tamente reativos (URBAIN, 1986). Seus produtos, so 

radicais livres hidroxi la (OH) e o peróx ido de hidrogênio, são mui to eficiente 

na produção do dano biológico, atacando biomoléculas importantes na 

célula (DION, 1994). 
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A reatividade dos radicais livres depende da sua capacidade de se 

d i fundir no meio. Em al imentos sólidos secos ou congelados, a difusão é 

bem restri ta. Como resultado deste mov imento restr i to, os radicais livres 

não encontram seus parceiros de reação e permanecem imobi l izados 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 const i tuintes do al imento, resultando na formação de 

produtos finais estáveis nos al imentos. Embora este processo de formação 

de produtos estáveis seja realizado em fração de micro segundos, algumas 

reações cont inuam durante a estocagem. 

A resistência dos microrganismos à irradiação é medida pelo v a l o r 

D i o , def in ido como sendo a redução decimal ou a dose necessária para 

el iminar 90% da população bacteriana (DION, 1994). 

A radio-resistência de muitos microrganismos à radiação ionizante é 

citada na l i teratura, e está diretamente relacionada a natureza e quant idade 

do dano d i reto produz ido em seu alvo vi tal , a número, natureza e 

longevidade dos radicais químicos induzidos pela radiação, à habil idade 

inerente à célula em tolerar ou reparar o dano e à inf luência dos meios ext ra 

e intracelular. A radio-resistência microbiana difere entre gêneros, espécies 

e até mesmo entre cepas da mesma espécie (FRANCO & LANDGRAF, 1996). 

A natureza do microrganismo é também um fator importante na 

radio-resistência: bacilos Gram negativos são mui to mais sensíveis à 

irradiação do que espécies Gram positivas (DION, 1994). A relativa resitência 

à irradiação das bactérias Gram posit ivas, quando comparadas as Gram 

negativas, deve-se a um incremento de pept idogl icano na parede celular e à 

produção de catalase e superóxido dismutase que bloqueiam produtos 

radiolít icos e tóxicos, provenientes da radiólise (SILVERMAN, 198B; URBAIN, 

1986). A resistência também depende das condições ambientais 

extracelulares tais como o pH, temperatura e composição química do 

al imento no qual as células estão suspensas (MONK et aL, 1995). 
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O emprego da radiação ionizante na conservação de al imentos j á 

ultrapassou a fase exper imental estando em escala industrial em 37 países 

(THAKUR & SINGH, 1994), que j á aprovaram a irradiação de 40 t ipos 

dist intos de al imentos (englobando especiarias, grãos, carne de frango, 

frutas e legumes), Vinte e quatro deles a ut i l izam com fins comerciais. No 

total , cerca de meio milhão de toneladas de produtos e ingredientes 

al imentícios são irradiados por ano no mundo, segundo avalia a GCIIA 

(Grupo Consult ivo Internacional sobre Irradiação de Al imentos criado pela 

FAO, Agência Internacional de Energia Atômica - IAEA e OMS), quantidade 

ainda pequena se comparada ao vo lume tota l de al imentos tratados por 

outros métodos (GIURLANI, 1996). 

A Food and Drug Admin is t ra t ion (FDA), dos Estados Unidos, j á 

aprovou o uso desse processo em frutas, vegetais e grãos para controle de 

insetos; em frango, para controle de patógenos como Salmonella, e, em 

carne de porco para controle de Trichinella sp/ral/s. É ut i l izado, também, em 

enzimas desidratadas empregadas no processamento de a l imento visando 

ao controle microbiano. 

Em dezembro de 1997, esse órgão aprovou o uso da irradiação em 

carnes vermelhas com o intu i to de proteger os consumidores de doenças 

veiculadas por al imentos, pr incipalmente, aquela causada por Escherichia 
co / /0157 :H7 (OLSON, 1998). 

Atualmente, encontra-se em andamento, nos EUA, petição para 

irradiar f rutos do mar, v isando à destruição, entre outros microrganismos, 

de Vibrio vuinificus. 

No Brasil, as normas gerais foram estabelecidas pelo decreto lei nü 

72.718 de 2 /08 /73 . Em março de 1985, através da portar ia nQ 9 que fo i 

complementada pela portar ia nQ 30 em setembro/89, a ext inta DINAL - MS 

(Divisão Nacional de al imentos do Ministério da Saúde), em conjunto com a 

CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear e com o INCQS - Inst i tuto 

Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, autor izou a irradiação, para o 

consumo humano no país, de carnes de ave, pescados e derivados 

(f i letados, salgados, defumados secos e desidratados) e de matérias-primas 

de or igem vegetal. 
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De acordo com THAKUR & SINGH (1994) esta tecnologia pode causar 

um impacto signif icat ivo na extensão da vida úti l dos al imentos, 

pr incipalmente em países em desenvolv imento, podendo ser ut i l izado para 

retardar a maturação de frutos, desinfestar insetos, descontaminar grãos e 

especiarias e ainda inativar organismos deter iorantes e causadores de 

doenças, com o in tu i to de proteger e melhorar a saúde do consumidor. 

Desta forma, consegue-se reduzir a uti l ização do uso de conservantes e 

desinfetantes químicos, que podem levar a problemas tóx icos e 

carcinogênicos. Esta técnica mantém as características sensoriais e as 

quant idades nutricionais, obtendo um produto f inal inteiramente adequado 

ao consumo, faci l i tando desta fo rma o seu comércio no mercado 

internacional, contr ibu indo substancialmente para a saúde, al iviando a fome 

e d iminuindo os problemas de desnutr ição (JOSEPHSON, 1991). 

Para tornar-se aceitável, a irradiação deve preencher dois importantes 

requisitos. Primeiramente, deverá ser uma operação comercialmente viável, 

oferecendo um método de processamento al ternat ivo para os fabricantes. 

Em segundo lugar, deve ser aceita pelo públ ico em geral. Com a atual 

at i tude pública em relação à irradiação e aos assuntos nucleares em geral, a 

pr imeira condição pode ser conseguida mais faci lmente do que a segunda. 

Todavia, com a difusão do uso da radiação ionizante na produção de 

insumos médicos e medicamentos pré-embalados, a segunda eventualmente 

deverá assumir seu lugar ao lado dos outros métodos de processamento de 

al imentos (PROUDLOVE, 1996). 

Na bibl iograf ia consultada, não foram encontradas referências sobre 

pesquisas na área de irradiação de camarões em nosso país e poucas são 

aquelas realizadas em outros países, mesmo nos mais desenvolvidos. 

Conseqüentemente, consideramos de interesse o desenvolv imento deste 

estudo, uma vez que envolve uma tecnologia que vem se consol idando 

como um método al ternat ivo vál ido quando se t rata de segurança de 

al imentos e por ser o camarão um produto importante como fonte de 

proteína e divisas. 
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2 OBJETIVOS 

Uma vez que o camarão apresenta sua vida útil extremamente curta, 

mesmo quando armazenado sob condições adequadas de refrigeração, o 

presente trabalho teve como objetivos: 

(i) Avaliar os efeitos da radiação gama sobre as características 

microbiológicas, físico-químicas e sensoriais durante o 

armazenamento sob refrigeração do camarão-rosa (Penaeus 

brasilensis e Penaeus paulensis, até atingir o f im da sua vida útil. 

(ii) Estudar a ocorrência de Vibrio parahemoiyticus, Vibrio vuinificus, 
Salmonella spp e de coliformes termo-tolerantes em amostras de 

camarão-rosa não irradiadas e irradiadas. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Mater ia is 

3.1.1 Amost ras 

Duas espécies de camarão, com diferenças sutis no exoesqueleto, 

comercializadas com o nome genérico de camarão-rosa, foram utilizadas 

nas amostras. Essas espécies pertencem ao gênero Penaeus-. Penaeus 
brasiiiensis e Penaeus pauiensis (Figuras 1 e 2). 
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As unidades de camarão (sem o cefalotórax) adquiridos no mercado 

Central da cidade de São Paulo -SP, foram classificadas como camarão-rosa 

médio, com tamanhos aproximados de 13 - 15 cm de comprimento e peso 

variando entre 30 e 33 g. As amostras foram capturadas no Litoral Norte 

Paulista - Ubatuba, procedentes da pesca industrial em rede de arrasto, 

durante um período de 1 5 dias, e acondicionadas nos porões isotérmicos 

dos barcos com gelo. 

Após a sua aquisição, foram transportadas em caixas isotérmicas, 

com gelo, até o Laboratório de Microbiologia de Alimentos da FCF/USP. 

Foi realizado um total de 3 amostragens em triplicata. 

3.2 Métodos 

3.2.1 Acond i c ionamen to das amost ras 

Entre 5 - 6 unidades de camarão, para completar o peso aproximado 

de 1 50 g, foram acondicionadas em bandejas de isopor (BF2-240 x 140 x 23 

mm, DA LINHA ABSORV-SPUMA PAC) e embaladas com plástico de 

polieti leno. 

3.2.2 I r radiação 

As amostras refrigeradas foram transportadas em caixas isotérmicas, 

com gelo seco, até a planta de irradiação, onde sua temperatura foi 

controlada com um termômetro de máxima e mínima. Observou-se que a 

oscilação de temperatura da caixa isotérmica foi de 2°C, sendo a mínima de 

7°C e a máxima de 9°C, temperaturas estas dentro dos valores considerados 

de refrigeração. 

As amostras refrigeradas foram irradiadas com doses de 0; 1; 2; 2,5; 

3,0 e 3,5 kGy, uti l izando um irradiador (MODELO JS-7500, MARCA NORDIUM 

INC.) da EMBRARAD, Cotia, São Paulo (REGISTRADA NA COMISSÃO 

NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR SOB O nQ 103.345/75) na posição estática 

do canal experimental "research loop", que se situa a l , 5 m 
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perpendicularmente à fonte, e na linha de produção (dinâmica) cujo t rajeto 

se dá em torno da fonte, variando a distância de irradiação de alguns 

centímetros a 1 metro. A fonte radioativa empregada foi o 60Co, cuja taxa de 

dose variou de 4,0 a 6,0 kGy/hora. A calibração da fonte foi feita com 

dosímetro "red perpex" padronizado pela National Physics Laboratory, 

Inglaterra, considerado padrão. 

Para cada dose de irradiação foram preparadas triplicatas das 

bandejas contendo, aproximadamente, 1 50g de camarão. Portanto, para as 

6 doses (incluindo a de 0 kGy), foram preparadas 18 embalagens. Cada 

grupo de 18 embalagens foi uti l izado em cada um dos 5 dias de 

amostragem. Desta forma, foram analisadas, por amostragem, um total de 

90 amostras. 

3.2.3. Período de amos t ragem 

Após o processamento, as bandejas foram agrupadas conforme os 

dias de análise, ou seja, dias 0, 2, 4, 7 10 e 14, e armazenadas em um 

refrigerador vertical expositor (METALFRIO, MOD. VB46R), com temperatura 

de 3 - 5°C, controlado com termômetro de máxima e mínima. 

3.2.4 Aval iação m ic rob io lóg i ca 

A avaliação microbiológica abrangeu o estudo dos seguintes 

microrganismos deteriorantes e /ou patogênicos: 

El Contagem total de microrganismos psicrotróficos e mesófilos 

03 Determinação do Número Mais Provável de coliformes termo-tolerantes 

\E\ Contagem de Pseudomonas spp 

EU Determinação do Número Mais Provável de Vibrio parahaemolyticus e 

Vibrio vuinificus 

0 Pesquisa de Salmonella spp 
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3.2.4.1 Preparo das amost ras 

Inicialmente, 25g de cada amostra irradiada e não irradiada (controle) 

foram homogeneizadas em 225 ml de Água Peptonada 0,1% (AP) 

(FORMULAÇÃO ANEXO 7.1) por 60 segundos em um homogeneizador de 

pistões (STOMACHER 400 - BA 7021, SEWARD, ENGLAND). Posteriormente, 

foram feitas diluições decimais seriadas consecutivas até IO6 , uti l izando o 

mesmo diluente. 

3.2.4.2 Contagem de Microrganismos Psicrotróficos e Mesófilos (MATURIN 

& PEELER, 1995). 

Para a Contagem Total de Psicrotróficos, foi transferido 0,1 ml de 

cada diluição para placas contendo "piate count agar" - PCA (CM325-OXOID) 

e semeado sobre superfície, com o auxílio de uma alça de Drigalski. Após a 

absorção do inóculo, as placas foram incubadas em estufa de B.O.D. (FANEM 

-MOD. 347 NT-705) a 5°C por 7 - 10 dias (Figura 3). 

Para a Contagem Total de Mesófilos, foi semeado 1 ml de cada 

diluição, uti l izando o método de semeadura em profundidade, com o meio 

PCA. Após homogeneização do inóculo com o meio de cultura, as placas 

foram incubadas a 35° C por 48 horas em estufa de B.O.D. (FANEM-MOD. 

347 CD) (Figura 4). 
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Figura 3 - Representação gráfica do protocolo para contagem de 
microrganismos psicrotróficos em camarão-rosa {Penaeus 
brasiiiensis e Penaeus pauiensis não irradiado e irradiado, segundo 
a metodologia preconizada por MATURIN & PE ELE R, (1995). ap o,i%: 

Água peptonada 0,1%; PCA: "Piate Count Agar". 



Materiais e Métodos 18 

£(t D — -

2(t 

°<r 

o 

qJO 

"D 
£ 
CD P 

2(1 J =-

S(t D =" 

o U 

o — 
•a o" 
O Q_ 
E < 
O <J) 
(D "O "Ê roío IO CM 

cs cs 

Figura 4 - Representação gráfica do protocolo para contagem de 
microrganismos mesófilos em camarão-rosa (Penaeus brasiliensis e 
Penaeus paulensis) não irradiado e irradiado, segundo a metodologia 
preconizada por MATURIN & PEELER, (1995). AP 0,1%: Água peptonada 

0,1%; PCA: "Plate Count Agar". 
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3.2.4.3 Contagem de Pseudomonas spp. 

Alíquotas de 0,1 ml de cada diluição das amostras foram transferidas 
e semeadas sobre superfície, com o auxílio de uma alça de Drigaski, em 
placas contendo ágar cefaloridina-fucidina-cetrimida (ágar CFC) (CM559, 
OXOID suplementado com SR! 02, OXOID), e incubados a 25°C em estufa de 
B.O.D. (FANEM-MOD. 347CD) por 48 horas, para a contagem de 
Pseudomonas spp (Figura 5) (|EPPESEN,1995). 

Colônias características: 

As colônias consideradas Pseudomonas spp apresentavam tamanho 
que variava entre 2 - 3 mm, coloração branca, com borda regular e, quando 
visualizadas sob luz ultravioleta, mostravam a cor azul. 

3.2.4.4 Determinação do Número Mais Provável de coliformes termo -
tolerantes (HITCHINS et ai., 1995). 

Foi utilizado, para o teste presuntivo, o caldo lauril sulfato triptose 
(CM451-OXOID) em 3 séries de 3 tubos, com 10 ml cada, contendo tubos 
invertidos de fermentação (Dúrham). Os tubos foram inoculados com 1 ml 
de amostra de cada diluição, homogeneizados e incubados a 35°C por 48 
horas. Foram considerados positivos os tubos que apresentaram 
crescimento e produção de gás no interior dos tubos de Durham. 

Em seguida, de cada tubo positivo semeou-se em caldo E.C. (CM695-
OXOID) e os tubos foram incubados a 44,5°C em banho-maria (MARTE-MOD. 
0411), por 24 horas. Incluiu-se, para controle da temperatura do banho-
maria, um tubo do caldo EC inoculado com uma cultura de Escherichia coíi 
(controle positivo) e um tubo do caldo EC inoculado com cultura de 
Enterobacter aerogenes (controle negativo). Foram considerados positivos 
os tubos que apresentaram crescimento e produção de gás no interior dos 
tubos de Durham (Figura 6). 
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Figura 5 - Representação gráfica do protocolo para contagem de Pseudomonas 
spp em camarão-rosa (Penaeus brasiliensis e Penaeus paulensis) não 
irradiado e irradiado, segundo a metodologia preconizada por 
JEPPESEN,(1 995). AP 0,1%: Água peptonada 0,1%; CFC: Ágar cefalorfdrina-fucidina-

cetrimida. 
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Figura 6 - Representação gráfica do protocolo de análise para a Determinação 
do Número Mais Provável de coliformes temo-tolerantes em camarão 
- rosa (Penaeus brasiliensis e Penaeus paulensis) não irradiado e 
irradiado, segundo a metodologia preconizada por HITCHINS et ai, 
(1 995) . AP 0,1 %: Água peptonada 0,156; LST: Caldo Laurll Sulfato Triptose; EC: Caldo 

EC. 
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3.2.4.5 Determinação do Número Mais Provável de Vibrio vuinificusz Vibrio 
parahaemolyticus 

Utilizou-se a técnica modificada do Número Mais Provável (NMP), 

segundo ELLIOT et ai., 1992 (Figura 7). Foram pesados 25 g de cada 

amostra irradiada e não irradiada, transferidos e homogeneizados com 225 

ml de água peptonada alcalina (APA) (Formulação Anexo 7.1) em 

homogeneizador de pistões. A partir da diluição 1 0 \ foram realizadas 

diluições decimais até IO3 em APA. Uma série de 3 tubos, contendo 10 ml 

de APA concentração dupla, foi inoculada com 10 ml da primeira diluição. 

Em seguida, 1 ml das diluições subseqüentes foram inoculadas, em 

tripl icata, em tubos contendo 10 ml de APA. Os tubos foram incubados a 

35°C por 24 horas. A partir de cada tubo posit ivo, isto é, apresentando 

turbidez, semeou-se em ágar t iossulfato citrato bile sacarose (ágar TCBS, 

CM333-OXOID). As placas foram incubadas a 35°C por 24 horas. 

Identificação das colônias suspeitas: 

ágar TCBS - Vibrio parahaemolyticus e Vibrio vulnificus - colônias 

verdes (não fermentadores de sacarose), 3 - 5 mm, com bordas regulares e 

centro mais escuro. 

Quando presentes, duas colônias características no meio de cultura 

foram semeadas em ágar Kigler (KIA, CM33-OXOID) e ágar PVP (Formulação 

Anexo 7.1) e incubados a 35°C por 24 horas. As reações características do 

Vibrio vuínificus e Vibrio parahaemolyticus em cada meio são: 

Vibrio parahaemolyticus 

KIA - superfície alcalina (vermelha), devido à formação de 

subprodutos da util ização aeróbia de aminoácidos e proteínas, e base ácida 

(amarelo), devido à fermentação da glicose. 
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PVP - base ácida (amarela), devido à fermentação da glicose, e 

superfície alcalina (púrpura), decorrente da não produção da enzima 

arginina desidrolase. 

Vibrio vuinificus 

KIA - superfície alcalina (vermelha), devido à formação de 

subprodutos da util ização aeróbia de aminoácidos e proteínas, base ácida 
(amarelo), devido à fermentação da glicose e da lactose e sem produção de 

PVP - base ácida (amarela), devido à fermentação da glicose, e 

superfície básica (púrpura), decorrente da não produção da enzima arginina 

desidrolase, sem produção de H2S. 

Colônias com estas características foram submetidas a testes de 

produção de oxidase (IDENTIFICATION STICKS OXIDASES BR064A-OXOID), 

moti l idade (MOTILITY MÉDIUM TEST, DIFCO-CÓD. 1 05-1 7). Cepas produtoras 

de oxidase e móveis foram submetidas a provas de halofil ia em caldo 

nutriente com concentrações de NaCI de 0, 3, 6, 8, e 10%. Em seguida, as 

colônias que apresentaram crescimento em 3, 6 e 8% foram testadas 

bioquimicamente pelo sistema API20E (Bio Mérieux). 
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3.2.3 .6 Determinação da presença/ausência de Salmonellasw FLOWERS 

(1992) E ANDREWS (1995) com modi f icações. 

Pré - enriquecimento: 25g da amostra foram homogeneizados com 

225 ml de água peptonada tamponada 1% (APT) (Formulação Anexo 7.1), em 

homogeneizador de pistões e incubados a 35°C por 24 horas. 

Enriquecimento: 1 ml do caldo de pré-enriquecimento foi transferido 

para tubos contendo 10 ml de caldo tetrat ionato (CM29-OXOID), 

suplementados com 0,1 ml de Solução aquosa de Verde Brilhante 1:1000 e 

0,2 ml de Solução lodo lodeto (TCS) (Formulação Anexo 7.1), e 0,1 ml 

transferido para tubo contendo 10 ml de caldo Rappaport-Vassiliadis 

(CM699-OXOID), incubados a 35°C e 42°C, respectivamente, por 24 horas. 

Isolamento: os caldos de enriquecimento foram semeados, por 

esgotamento, na superfície de placas contendo ágar Bismuto Sulfito (SB, 

DIFCO, Cód. 0073-01) e ágar Hektoen-Enteric (HE, CM419-OXOID), com 

incubação a 35°C por 24 horas. 

Identificação das colônias suspeitas: 

Ágar SB - colônias negras ou marrons, com ou sem brilho metálico, 

devido à produção de H2S que reage com o ferro dos compostos de enxofre. 

Ágar HE - colônias verde-azuladas com ou sem centro negro, devido à 

precipitação de sulfeto férrico, com muitas culturas apresentando-se 

totalmente negras. 

Quando presentes, 3 colônias típicas de cada meio de cultura foram 

submetidas a testes bioquímicos e transferidas para os ágares inclinados 

Tríplice Açúcar Ferro (TSI, CM277-OXOID) e Ágar Lisina Ferro (LIA, DIFCO-

CÓD. 0849-01). As condições de incubação foram de 35°C, por 24 horas. 
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TSI - superfície alcalina (vermelha) devido à formação de produtos 

alcalinos resultantes da metabolização de proteínas e aminoácidos; base 

ácida (amarela), devido à fermentação prévia da glicose; formação de bolhas 

de gás a partir da fermentação dos açúcares e precipitado negro 

constatando a produção de HzS. 

LIA - superfície e base alcalinas (cor púrpura), devido à atividade da 

enzima lisina-descarboxilase que reverte à reação ácida resultante da 

fermentação prévia de glicose. Pode haver ou não formação de gás a partir 

desta fermentação. Pode também ocorrer a produção de H2S. 

As colônias com estas características foram submetidas a testes 

bioquímicos pelo sistema API 20E e, posteriormente, a testes de aglutinação 

em lâmina com soros polivalentes somático e flagelar (PROBAC do Brasil 

S/A) (Figura 8). 
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Figura 7 - Representação gráfica do protocolo de análise para a Determinação 
do Número Mais Provável de Vibrio parahaemolyticus e Vibrio 
vuinificus em camarão-rosa (Penaeus brasiliensis e Penaeus 
paulensis) não irradiado e irradiado, segundo a metodologia 
modificada preconizada por ELLIOT et ai, (1995). APA: Água peptonada 

alcalina; TCBS: Agar Tiosulfato Citrato Bile Sacarose; KIA: Agar Kigler; PVP: Agar 

glicose-arginina. 
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Figura 8 - Representação gráfica do protocolo de análise para pesquisa de 
Salmonella spp em camarão-rosa (Penaeus brasiiiensis e Penaeus 
pauiensis) não irradiado e irradiado, segundo a metodologia 
modificada preconizada por FLOWERS, (1992) e ANDREWS, (1995). 
APT: Água peptonada tamponda 1%; TT: Caldo Tetrationato; RV: Caldo Rappaport-

Vassiliadis; HE: Agar Hektoen Enteric; SB: Agar Bismuto Sulfito; LIA: Agar Usina Ferro; 

TSI: Agar Tríplice Açúcar Ferro. 
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3.2.4 Aval iação f ís ico - qu ímica 

3.2.4.1 Determinação e le t romé t r i ca do pH 

Foram pesados lOg da amostra irradiada e não irradiada e 

transferidos para um frasco Erlenmeyer de 250ml, contendo 100 ml de água 

a 25°C, recentemente fervida. Os camarões foram tr i turados em 

homogeneizadorTipo-Turrax (MARCA BRINKMAN) e, posteriormente, agitou-

se o conteúdo do frasco até que as partículas ficassem suspensas. As 

amostras foram deixadas em repouso por 10 minutos e, em seguida, o 

sobrenadante foi transferido para um frasco seco e imediatamente o pH foi 

determinado com o auxílio de um aparelho medidor de pH da MARCA 

DIGIMED-MOD. DMPH-2 (NORMAS ANALÍTICAS DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 

1985). 

3.2.4.2 Dosagem de Bases Vo lá te is Tota is (BVT) 

Foram pesados 10 g da amostra irradiada e não irradiada em um 

frasco t ipo Becker. Inicialmente, com 20 ml de água destilada o conteúdo foi 

homogeneizado e depois acrescido de 50 ml de TCA 15% (ácido 

tricloroacético), sendo novamente homogeneizado. Em seguida, foi f i l trado 

e o resíduo lavado com 30 ml de água destilada. Seu volume foi completado 

para 100 ml com água destilada. Posteriormente, 10 ml desta solução, 

juntamente com 10 ml de NaOH 40%, foram destilados em solução saturada 

de ácido bórico (5 ml) com 4 gotas de indicador. Titulou-se o nitrogênio 

f ixado no ácido bórico com HCI 0,02N, de fator de correção conhecido e 

recentemente preparado (ANALYTICAL METHODS COMMITTEE, 1979). 
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3.2.5 Aval iação sensor ia l 

3.2.5.1 Anál ise Descr i t iva Quant i ta t i va (ADQ) 

O perfi l sensorial de cada amostra foi desenvolvido pelo Método de 

Análise Descritiva e Quantitativa (ADQ) adaptado da metodologia descrita 

por STONE & SIEDES (1 993). 

3 .2 .5 .2 . Recru tamento e Pré-seleção da Equipe Sensorial 

Esta fase da análise não foi realizada, pois todos os provadores já 

estavam recrutados e pré-selecionados para iniciarem as etapas seguintes. 

3.2.5.3 Levantamentos dos A t r i bu tos 

Uma equipe de seis provadores foram util izados para o levantamento 

dos termos descritores, através do Método de Rede de Kelly ("Kelly's 

Re perto ry Grid Method") (MOSKOWITTZ, 1983). As amostras foram servidas 

aos pares, em todas as combinações, e os provadores as avaliaram, em ficha 

apropriada (Figura 9), descrevendo suas similaridades e diferenças quanto a 

aparência, aroma, sabor, textura e cor. 

Após cada provador gerar individualmente seus termos descritores 

para o par de amostras testadas, a equipe sensorial, reunida em mesa 

redonda e através de discussões abertas, foi obtida, de forma consensual, 

uma lista de atr ibutos representativos das características sensoriais do 

produto. Com esta lista, foi elaborada a tabela com a definição de cada 

atr ibuto descritor e suas respectivas referências bem como a ficha de 

avaliação descrit iva do camarão-rosa (Figura 10) com escalas não 

estruturadas de 9 cm, ancoradas nos pontos extremos à esquerda pelos 

termos "fraco", "pouco", "claro" ou "ausente" e à direita "forte", "muito" e 

"escuro" para cada atr ibuto. 



Materiais e Métodos 30 

LEVANTAMENTO DOS TERMOS DESCRITORES EM CAMARÃO-ROSA IRRADIADO E NÃO 
IRRADIADO - MÉTODO REDE 

Nome: Data: 

I.Por favor, compare as amostras quanto a Aparência. Aroma. Sabor. Textura e Cor 
indicando em que são similares e em que são diferentes. 

Amostras: e 

Similaridade Diferenças 

Aparência 

Aroma 

Sabor 

Textura 

Cor 

Comentários: 

Figura 9 - Modelo de ficha utilizada para o levantamento de termos descritores 
em camarão-rosa não irradiado e irradiado, segundo o Método Rede. 

3 .2 .5 .4 Seleção dos Provadores 

Após o período de treinamento, j á uti l izando a ficha elaborada com 

as escalas de intensidade para os termos definidos, os provadores foram 

selecionados com base no poder discriminativo entre as amostras, 

repetibil idade e concordância dos resultados entre os provadores. 

3.2.5.5 Aval iação das amost ras 

As amostras irradiadas e não irradiadas foram testadas durante a sua 

vida útil nos tempos 0, 2, 4, 7, 10 e 14 dias de armazenamento sob 

refrigeração, para o produto cru e o produto preparado (cozido em água 

previamente fervida), pelos seis provadores em um laboratório com cabines 

individuais, servidas em pratos brancos codificados com números de 3 

dígitos escolhidos de forma aleatória e apresentadas de forma monádica. Os 

dados obt idos foram submetidos à Análise de Variânca (ANOVA) e para a 

comparação das médias pareadas foi realizado o Teste de Tukey (p<0,05). 
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Tabela 2 - Definição dos Termos Descritores e de Referência utilizados como extremos de 

escala de intensidade na Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) em camarão-

rosa (Penaeus brasiiiensis e Penaeus pauiensis). 

Atributos Sensoriais Referência Metodologia 
Produto Cru: 
Aparência 
01 - Cor cinza (cor externa) 

Coloração tendendo de cinza 
claro a cinza escuro, na parte 
externa do produto (com casca). 

Visualizar a parte externa do 
produto. 

02- Cor salmão (cor 
externa) 

Coloração tendendo a rosa mais 
laranja, na parte externa do 
produto (com casca). 

Visualizar a parte externa do 
produto. 

03- Firmeza Produto com consistência firme, 
de produto fresco. 

Manipular o produto com as 
mãos, verificando a 
consistência do produto. 

04- Cor branco 
acinzentada 

Coloração em tons brancos a 
cinza. 

Cortar o produto ao meio, 
visualizando a cor. 

05- Brilho Intensidade de brilho, através da 
luz refletida. 

Avaliar parte externa, com 
casca. 

Odor: 
06- Peixe fresco 

Intensidade de peixe fresco, 
lembrando água do mar. 
Característico de camarão. 

Dar 3 (três) inspirações no 
produto. 

Produto Preoarado 
Aoarência: 
07- Cor salmão (cor 
externa) 

Coloração tendendo a rosa mais 
laranja, na parte externa. 

Visualizar a parte externa do 
produto. 

08- Cor da carne (cor 
interna) 

Claro tendendo ao branco e 
escuro tendendo a bege. 

Avaliar a parte interna, 
cortando o produto ao meio. 

Odor: 
09- Camarão Odor característico de camarão. Dar 3 (três) inspirações no 

produto. 

10- De amônia Odor característico de amônia. Dar 3 (três) inspirações no 
produto. 

Sabor: 
11- Camarão 

Sabor característico de camarão. Retirar a casca, partir um 
pedaço do camarão e avaliar 
o sabor. 

12- Gosto amargo Intensidade de residual amargo, 
após mastigação. 

Retirar a casca, partir um 
pedaço do camarão e avaliar 
o sabor. 

Textura: 
1 3 - Maciez 

Mastigar o produto até sua 
deglutição. 

Retirar a casca, partir um 
pedaço do camarão e avaliar 
a textura. 

14 - Suculência Líquido liberado, após a 
mastigação. 

Retirar a casca, partir um 
pedaço do camarão e avaliar 
a suculência. 
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ADQ - camarão-rosa (Penaeus brasiliensis e Penaeus paulensis) irradiado e não 

irradiado. 

Nome: Data: / / 

Por favor, anote a intensidade de cada atr ibuto para a mostra correspondente, 

colocando um traço vert ical na escala correspondente 

Amostra: 

Produto Cru: 
Aparência 

01- Cor cinza (cor externa) I 

Pouco Muito 

02- Cor salmão (cor externa) 

Pouco Muito 

03- Firmeza 

Pouco Muito 

04- Cor branco acinzentada 

Claro Escuro 

05- Brilho 

Pouco Muito 

Figura 10 - Ficha descritiva da avaliação sensorial em camarão-rosa. 



Materiais e Métodos 33 

Odor: 

06 - Peixe fresco 

Fraco Forte 

Produto Preparado: 
Aparência: 
07- Cor salmão (cor externa) 

Pouco Muito 

08 - Cor da carne (cor interna) 

Claro Escuro 

Odor: 

09 - Camarão 

Fraco Forte 

10 - De amônia 

Fraco Forte 

Sabor: 

11 - Camarão 

Fraco Forte 

1 2 - Gosto amargo 
Ausente Muito 

Figura 10 - Ficha descritiva da avaliação sensorial de camarão-rosa (continuação). 
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Textura: 
1 3 - Maciez 

Pouco Muito 

14 - Suculência 
Pouco Muito 

Comentários: 

Figura 70- Ficha descritiva da avaliação sensorial de camarão-rosa (continuação). 
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3.2.6 Anál ise estat ís t ica 

Os dados obtidos após o processamento analítico das amostras 

foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e correlação de Pearson. 

Para verif icar quais tratamentos diferiram, aplicou-se o teste Tuckey (Teste T 

- Teste da Mínima Diferença Estatística) para realizar comparações pareadas 

das médias dos tratamentos. Foram util izados os programas estatísticos 

"SAS" - Release 6.12 - SAS (Institute Inc., Cary, NC, USA Copyright®, 1989 -

1996) e o "STATISTICA for Windows" - Release 5.0A (Statsoft Inc., Tulsa, 

Okla, USA Copyright®, 1984-1995). Estabeleceu-se o nível mínimo de 

significância de 5% (p <0,05). 
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4 Resul tados e Discussão 

4.1. Estudo das Alterações Físico-químicas, Microbiológicas e Sensoriais em 

camarão-rosa (Penaeus brasiiiensis e Penaeuspaulensi.s) submetidos a 

d i fe ren tes doses de i r rad iação. 

4.1.1 Anál ises Mic rob io lóg icas 

4.1.1.1 Contagem to ta l de Psicrotróf icos, de Mesófi los e de Pseudomonas 

spp. 

As Tabelas 3 e 4 e Figuras 11 e 1 2 apresentam, respectivamente, as 

variações médias das populações de microrganismos psicrotróficos (Log 

UFC/g), mesófilos (Log UFC/g). A Tabela 5 apresenta a população de 

Pseudomonas spp (Log UFC/g) ao longo da vida-de-prateleira, em amostras 

de camarão-rosa {P. brasiiiensis e P. pau tens , submetidas a diferentes 

doses de irradiação. As amostras de camarões irradiadas e não irradiadas 

foram armazenadas em temperatura de refrigeração monitorada 

diariamente durante o período, tendo sido constatada a mínima de 3°C e a 

máxima de 7°C. 

Verifica-se, no geral, que a dose de 3,5 kGy reduziu a população de 

psicrotróficos em mais de 5 ciclos logarítmicos (Tabela 3) enquanto a de 

mesófilos fo i reduzida em mais de 4 ciclos logarítmicos (Tabela 4). 

Constata-se, conforme as Tabelas 3 e 4, que as populações de 

psicrotróficos e mesófilos aumentaram ao longo do período de estocagem, 

sendo este aumento, estatisticamente, significativo (p<0,05) . 

A população de Pseudomonas spp mostrou-se mais sensível uma vez 

que a dose de 1 kGy foi suficiente para causar redução em mais de 4 ciclos 

logarítmicos (Tabela5) não aumentando durante o período de 

armazenamento. 



Resultados e Discussão 37 

As amostras que não sofreram Irradiação foram desprezadas após o 

2Q dia de análise devido ao odor de pescado deteriorado. 

Para a construção dos gráficos, valores <2,00 e <1,00 foram 

considerados 2,00 e 1,00, respectivamente. 

Esses resultados estão de acordo com os encontrados na literatura 

(LEITÃO, 1984) uma vez que houve predomínio das bactérias psicrotróficas. 

A grande maioria desses microrganismos apresenta atividade proteolít ica ou 

lipolítica que contr ibui para a desintegração dos tecidos e para uma série de 

transformações bioquímicas indesejáveis que levam, f inalmente, à total 

decomposição do pescado. 
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Tabela 3 - População média* de microrganismos psicrotróficos (Log UFC/g) 

durante a vida útil em camarão-rosa (Penaeus brasiliensis e Penaeus 
paulensis) submetidos a diferentes doses de irradiação. 

Dose (kGy) Dia 0 Dia 2 Dia 4 Dia 7 Dia 10 Dia 14 

0,0 7,09 bA 8,08 aA NR NR NR NR 

1,0 5,38 bB 6,1 5 bB 7,39 aA 7,71 aA 7,57 aA NR 

2,0 3,44 cC 4,81 bC 6,47 aB 7,04 aAB 6,1 2 aAB NR 

2,5 3,53 bc 4,1 7 bCD 6,29 aB 7,10 aAB 6,1 6 aAB NR 

3,0 2,41 do 3,84 cD 4,82 bC 6,69 aBC 6 , 0 0 abAB NR 

3,5 <2,00 cD 2,81 cE 4,20 bC 5,93 aC 4,71 abB NR 

* Valores médios de três repetições 
NR - Não realizado 
Médias com a mesma letra minúscula nas linhas e maiúsculas nas colunas, não diferem 
significativamente em si (p < 0,05) pelo teste de Tukey. 

6 8 

Estocagem (Dias) 

•0 kGy 1 kGy 2 kGy 2,5 kGy 3 kGy 3,5 kGy 

Figura / / - Variação das populações médias de microrganismos psicrotróficos 

(Log UFC/g) durante a vida útil em camarão-rosa (Penaeus brasiliensis 
e Penaeus paulensis) submetidos a diferentes doses de irradiação. 
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Tabela 4 - População média* de microrganismos mesófilos (Log UFC/g) durante a 

vida útil em camarão-rosa (Penaeus brasiiiensis e Penaeus pau/ensis) 
submetidos a diferentes doses de irradiação. 

Dose (kGy) Dia 0 Dia 2 Dia 4 Dia 7 Dia 10 Dia 14 

0,0 4,92 bA 6,03 aA NR NR NR NR 

1,0 2,78 cB 3,62 bB 4,1 8 bA 5,75 aA 5,47 aA NR 

2,0 1,53 dC 2,28 cC 3,31 bB 4,25 aB 4,1 3 aB NR 

2,5 <1,00 dC 1,83 cC 2,69 bB 3,77 aB 3 ,52 abBC NR 

3,0 <1,00 cC 1,88 bC 1,82 bC 3,01 aC 2,56 abC NR 

3,5 <1,00 bC <1 ,00 bD 1,25 bC 2,63 aC 2,43 aC NR 

* Valores médios de três repetições 
NR - Não realizado 
Médias com a mesma letra minúscula nas linhas e maiúsculas nas colunas, não diferem 
significativamente em si (p < 0,05) pelo teste de Tukey. 
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Estocagem (Dias) 

12 14 

•0 kGy 1 kGy 2 kGy 2,5 kGy 3 kGy 3,5 kGy 

Figura / / - Variação das populações médias de microrganismos psicrotróficos 

(Log UFC/g) durante a vida útil em camarão-rosa (Penaeus brasiliensis 
e Penaeus paulensis) submetidos a diferentes doses de irradiação. 
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Tabela 5 - População média* de Pseudomonas spp (Log UFC/g) durante a vida útil 

em camarão-rosa (Penaeus brasiliensis e Penaeus paulensis) submetidos 

a diferentes doses de irradiação. 

Dose (kGy) Dia 0 Dia 2 Dia 4 Dia 7 Dia 10 Dia 1 4 

0,0 5,76 aB 6,43 bB NR NR NR NR 

1,0 <2,00 aA <2,00 aA <2,00 aA 2,26 aA <2,00 aA NR 

2,0 <2,00 aA <2,00 aA <2,00 aA <2,00 aA <2,00 aA NR 

2,5 <2,00 aA <2,00 aA <2,00 aA <2,00 aA <2,00 aA NR 

3,0 <2,00 aA <2,00 aA <2,00 aA <2,00 aA <2,00 aA NR 

3,5 <2,00 aA <2,00 aA <2,00 aA <2,00 aA <2,00 aA NR 

* Valores médios de três repetições 
NR - Não realizado 
Médias com a mesma letra minúscula nas linhas e maiúsculas nas colunas, não diferem 
significativamente em si (p < 0,05) pelo teste de Tukey. 

LACROIX et ai (1995a e 1995b) realizaram pesquisas semelhantes a 

esta uti l izando, no entanto, camarões (Penaeus monodon) pré-cozidos, 

congelados e transportados da Tailândia para o Canadá. As amostras foram 

irradiadas com doses que variaram de 1,8 a 3,6 kGy. Os resultados 

indicaram um aumento de 14 dias na vida-de-prateleira dos camarões 

irradiados quando estocados a 3o ± 1°C. Foi observado pelos autores que a 

combinação dos tratamentos empregados - cozimento, congelamento, 

seguido pela irradiação - foi eficiente para aumentar a vida útil dos 

camarões, sem afetar as suas características sensoriais. 

De acordo com SHAMSHAD et al., 1990, elevadas contagens 

bacterianas, apesar de inaceitáveis, nem sempre determinam a perda da 

qualidade ou mesmo a deterioração do produto. GAGNON & FELLERS (1958) 

analisaram as mudanças bioquímicas de camarão congelado, observando 

que muitas amostras com boas características sensoriais e boa qualidade 

bioquímica apresentaram populações microbianas elevadas enquanto 

outras, de pior qualidade, estavam com baixa contaminação. Os autores 
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concluíram que não era possível util izar a contagem microbiana como único 

parâmetro na avaliação da qualidade de camarão. 

PARADIS & ADAMBOUNOU (1996) avaliaram a qualidade 

microbiológica e sensorial de carne de "brook charr" (Salvelinus fontinaiid, 
t ipo de t ruta canadense, após a irradiação com 1 kGy e 3kGy e 

armazenamento a 1°C. Apesar de terem constatado uma redução na 

contagem total de microrganismos após o processo de irradiação, 

verif icaram um aumento na contagem durante o armazenamento que 

atingiu níveis iguais aos da amostra não irradiada no final do período de 

estocagem. A f i rmeza da carne foi pouco afetada pela irradiação, o aroma 

não se alterou com o processo, mas o produto deteriorou levemente no final 

do período de armazenamento. 

De acordo com ASHIE et ai. (1996), doses na faixa de 0,75 kGy a 2,5 

kGy podem ser consideradas tecnologicamente eficientes para aumentar a 

vida úti l da maioria dos pescados e produtos derivados, tanto de espécies 

marinhas como de água doce. Em geral, as espécies magras são mais 

adequadas à irradiação do que as gordas, como atum e salmão, devido ao 

desenvolvimento da rancidez nestas últimas. No entanto, outras espécies, 

também apresentando alto teor de gordura como a cavala, podem ser 

irradiadas, indicando que a composição da gordura mais do que sua 

quantidade determina a adequação da espécie a ser submetida ao processo. 
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4.1.1.2 Determinação do Número Mais Provável de coliformes termo-

tolerantes por grama de alimento 

Na Tabela 6 são apresentados os intervalos de variação da população 

média de coli formes termo-tolerantes de amostras de camarão-rosa 

{Penaeus brasiliensis e Penaeus paulensis, submetidos a diferentes doses 

de radiação. 

Todas as doses empregadas neste estudo reduziram a presença de 

coliformes termo-tolerantes a contagens inferiores a 3 NMP/g. Pode-se 

observar, no entanto, um aumento a partir do 10Q dia. Porém, como o odor 

j á se encontrava alterado, as amostras não foram consideradas aptas para o 

consumo. 

MARTINEZ-MANZANARES et ai. (1991) relataram que a presença de 

coliformes totais pode ser um bom indicador da presença de patógenos em 

produtos marinhos mesmo em concentrações baixas (abaixo de IO4 

UFC/lOOg). 

Pescados e alimentos marinhos recém-capturados em águas não 

poluídas estão isentos de Escherichia coiie outros coliformes. No entanto, 

como mencionado anteriormente, é bastante freqüente a contaminação 

desses produtos por tais microrganismos através do manuseio, do contacto 

com o gelo e com os equipamentos. 



Resultados e Discussão 43 

Tabela 6 - Intervalos de população de coliformes termo-tolerantes (NMP /g) de 

camarão-rosa (Peneaus brasiiiensis e Penaeus pauiensis) submetidos 

a diferentes doses de radiação. 

Dose(kGy) Dia 0 Dia2 Dia4 Dia7 D ia lO Dia 14 

0 ,0 <3,0 ->10 3 <3,0 - >103 NR NR NR NR 

1,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 -

93,0 

NR 

2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 -

9,1 

NR 

2,5 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 -

23,0 

NR 

3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 -

3,6 

NR 

3,5 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 NR 

* Valores médios de três repetições 
NR - Não realizado 

4.1.1.3 Mic ro rgan ismos pa togên icos 

4.1.1.3.1 Presença/ Ausência de Salmonella spp. 

Não foi detectada Salmonella spp em nenhuma das amostras 

examinadas. Pescados capturados em águas límpidas, normalmente, estão 

isentos desse microrganismo sendo sua ocorrência no produto final 

geralmente atribuída ao manuseio por indivíduos infectados, à 

contaminação por equipamentos insuficientemente limpos, ou ainda 

contaminações cruzadas (ICMSF, 1998). 

HAMZA et ai (1996), estudando as alterações microbiológicas e 

sensoriais da ti lapia {Tilapia nilotica x T. aurea) e da cavala espanhola 
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{Scomberomorus commersoh), observaram que doses inferiores a 1,5 kGy 

são suficientes para eliminar Salmonella spp. 

4.1.1.3.2 Determinação do Número Mais Provável de Vibrio 
parahaemolyticus e Vibrio vuinificus por g rama de a l imen to 

Na Tabela 7 são apresentadas as faixas de população de Vibrio 
parahaemolyticus, de amostras de camarão-rosa (Penaeus brasiliensis e 
Penaeus paulensis), submetidos a diferentes doses de radiação. As 

contagens de Vibrio vuinificus e de Vibrio parahaemolyticus após a 

irradiação das amostras de camarões foram inferiores a 3NMP/g. 

Tabela 7 - Intervalos de população de Vibrio parahaemolyticus (NMP /g) durante 

a vida útil em camarão-rosa (Penaeus brasiliensis e Penaeus 
paulensis) submetidos a diferentes doses de radiação. 

Dose (kGy) Dia 0 Dia 2 Dia 4 Dia 7 Dia 10 Dia 14 

0 ,0 

<3,0 -

21,0 

<3,0 -

9,1 NR NR NR NR 

1.0 <3,0 <3,0- <3,0 <3,0 <3,0 NR 

2,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 NR 

2,5 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 NR 

3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 NR 

3,5 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 NR 

* Valores médios de três repetições 
NR - Não realizado 
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4.1.2 Anál ises f ís ico - químicas 

4.1.2.1 Bases vo lá te is to ta i s (BVT) 

Os valores do BVT nas amostras de camarões (Penaeus brasiiiensis e 

Penaeus paulensii) submetidas a diferentes doses de radiação, encontram -

se relacionados na Tabela 8 e Figura 11. 

As amostras de camarão-rosa apresentaram valores de BVT entre 

28,47 e 56,00 mgN/lOOg durante o período de estocagem (Tabela 8). 

A dose de irradiação de 1 kGy proporcionou aumento de BVT maior 

que as demais doses até o 10o dia. 

Segundo o RIISPOA do Ministério da Agricultura (BRASIL, 1997), o 

l imite máximo de BVT para pescado é 30 mgN/lOOg, determinado através 

do método de microdifusão. No entanto, LUNA (1971), após avaliar os 

padrões de decomposição de Penaeus brasiiiensis, em três diferentes 

temperaturas, estabeleceu o seguinte modelo de qualidade: concentrações 

inferiores a 22 mgN/lOOg, o camarão é considerado fresco; entre 23 e 40 

mgN/1 OOg as amostras não são consideradas frescas, porém estão próprias 

para o consumo, e, com valores acima de 40 mgN/1 OOg elas encontram-se 

inadequadas para o consumo. Inferindo-se o modelo de LUNA (1971) para 

os resultados obtidos neste estudo, podemos observar que todos os valores 

de BVT durante o armazenamento das amostras de camarão estavam dentro 

dos limites aceitáveis para o consumo, com exceção da amostra irradiada 

com a dose de 1 kGy, que apresentou valor acima do limite a partir do 4o dia 

de análise. 

Nenhuma das amostras de camarão-rosa analisadas no Dia zero, 

considerada fresca, apresentou valores de BVT abaixo de 22 mgN/lOOg 

(Tabela 8). Portanto, segundo o padrão de qualidade proposto por LUNA 

(1971), elas estariam fora dos padrões de frescor desejáveis para esse 

produto apesar de adequadas para o consumo. 
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Tabela 8 - Valores de bases voláteis totais* (BVT mg N/1 OOg), durante a vida útil 

em camarão-rosa (Penaeus brasiliensis e Penaeus paulensis) 

submetidos a diferentes doses de irradiação. 

Dose (kGy) Dia 0 Dia 2 Dia 4 Dia 7 Dia 10 Dia 14 

0,0 34,01 bA 42,26 aA NR NR NR NR 

1,0 29,84 CA 34,99 cAB 43,28 bA 56,00 aA 46,86 aA NR 

2,0 30,67 aA 32,53 aB 36,69 aB 35,48 aBC 37,60 aAB NR 

2,5 28,54 bA 32,24 aB 33,32 aB 38,63 aB 41,72 aAB NR 

3,0 28,47 bA 31 ,56 abB 35,28 aB 36,88 aBC 32,31 abB NR 

3,5 31,48 aA 37,07 aAB 3 2 , 7 1 aB 3 1 , 6 1 aC 34,79 aAB NR 

* Valores médios de três repetições 
NR - Não realizado 
Médias com a mesma letra minúscula nas linhas e maiúsculas nas colunas, não diferem 
significativamente em si (p < 0,05) pelo teste de Tukey. 
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Figura 13 - Valores de bases voláteis totais (BVT mg N/1 OOg), durante a vida útil 

em camarão-rosa (Penaeus brasiliensis e Penaeus paulensis) 
submetidos a diferentes doses de irradiação. 
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Considerando o estabelecido pelo Ministério da Agricultura, entre as 

amostras analisadas poucas são as que podem ser consideradas dentro do 

limite no dia zero (doses de 1 kGy, 2,5 kGy e 3,0 kGy). A diferença nos 

resultados obtidos nesse dia deve-se, provavelmente, a uma variação de BVT 

nas unidades capturadas. Deve-se considerar que cada camarão é uma 

unidade independente e, por mais que se queira uma homogeneização 

adequada, ela dif ici lmente acontecerá. 

Segundo AMANAJÁS (1985), os métodos químicos que avaliam 

grupos de substâncias produzidas pela deterioração representam melhor a 

condição geral do pescado, caso da determinação do BVT, permit indo 

quantif icar uma ampla gama de metabóli tos da atividade endógena 

(degradação autolítica) e exógena (degradação microbiana). 

4.1.2.2 pH 

A Tabela 9 e Figura 14 apresentam os valores de pH obtidos durante 

o período de armazenamento das amostras irradiadas e não irradiadas. 

Os valores de pH observados durante a vida-de-prateleíra do produto 

variaram de 7,54 a 8,33 (Tabela *9) que estão acima do determinado pelo 

RIISPOA (BRASIL, 1997), que estabelece limites máximos de pH de 6,5 e 6,8 

para pescado fresco nas regiões interna e externa da carne, 

respectivamente. Para LUNA, (1971) amostras de camarão com pH superior 

a 7,0 não estão aptas para o consumo. 

Um alto valor de pH pode estar relacionado ao glicogênio muscular 

post-mortem, o qual, de um modo geral, é menor no pescado em relação 

aos animais de sangue quente. Foi observado que a concentração de 

glicogênio pode atingir níveis indetectáveis no camarão procedente da pesca 

industrial, devido ao esforço de fuga do animal no momento da captura. 

Uma menor concentração de glicogênio implica numa menor produção de 

ácido lático e, conseqüentemente, em um pH mais elevado. Um outro 

possível fator colaborador para o aumento de pH seria a maior concentração 
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de compostos nitrogenados não-protéicos no músculo dos crustáceos, em 

relação aos peixes e mamíferos (FLICK & LOVELL, 1972). 

Com base nos resultados obtidos, este critério não parece ser 
adequado para a avaliação da qualidade do camarão-rosa, já que estes 
valores foram bem superiores aos determinados pelo RIISPOA (BRASIL, 1997) 

j á no Dia zero (pH 7,57). Esses resultados concordam com os obtidos por 
MOURA (1999) que, estudando a qualidade do camarão-rosa {P. brasiliensis 
+ P. paulensis) adquiridos nos pontos de venda do município de São Paulo, 
verif icou que o pH variou de 7,09 e 8,10. Os resultados obtidos no presente 

trabalho apresentam valores de pH muito superiores aos estabelecidos 
pelos órgãos responsáveis, sugerindo a realização de estudos adicionais 
visando ao estabelecimento de limites críticos mais adequados para a 

espécie, com análises na captura, no processamento, estocagem e na 

comercialização possibil i tando, assim, a melhor definição do pH como 

índice de qualidade do camarão-rosa. 

* UiUOTECA 
• Ciências Farmacêutica» 

- de São Paulo 
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Tabela 9 - Valores de pH*, durante a vida útil em camarão-rosa (Penaeus 
brasiiiensis e Penaeus pauiensis submetidos a diferentes doses de 
irradiação. 

Dose (kGy) Dia 0 Dia 2 Dia 4 Dia 7 Dia 10 Dia 14 
0,0 7,54 bA 7,74 aA - - -

1,0 7,56 eA 7,74 dA 7,85 CA 7,96 bA 8,33 aA 

2,0 7,52 eA 7,72 cdA 7,85 cbA 7,86 bB 8,1 3 aB 

2,5 7,57 eA 7,73 dA 7,83 CA 7,96 bA 8,23 aAB 

3,0 7,56 dA 7,74 cA 7,87 bA 8,03 aA 8,07 aB 

3,5 7,54 dA 7,80 CA 7,87 bcA 7,96 aA 8,05 aB 

* Valores médios de três repetições 
Médias com a mesma letra minúscula nas linhas e maiúsculas nas colunas, não diferem 
significativamente em si (p < 0,05) pelo teste de Tukey. 
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Figura 14 - Valores de pH durante a vida útil em camarão-rosa (Penaeus 
brasiiiensis e Penaeus pauiensis) submetidos a diferentes doses de 

irradiação. 
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4.1.3 Análise sensorial 

As Tabelas 10, 11, 1 2, 13 e 14 apresentam os resultados das médias 

das notas dos provadores para os atributos avaliados do produto cru e do 

produto preparado em amostras de camarão-rosa irradiado e controle com 

0, 2, 4, 7 e 10 dias de armazenamento, respectivamente. 

As Tabelas 1 5, 16, 17, 1 8, 19 e 20 apresentam os resultados das 

médias das notas dos provadores para os atributos avaliados do produto cru 

e do produto preparado em camarão - rosa irradiado com doses de 0, 1,0; 

2,0; 2,5; 3,0; e 3,5 kGy, respectivamente. Para os atributos que 

apresentaram diferença significativa entre as amostras irradiadas e não 

irradiadas (controle) realizou-se o teste de Tukey (p > 0,05) para 

comparação de médias. 

As Figuras 1 5, 16, 17, 1 8 e 19 representam a configuração da Análise 

Descritiva Quantitativa em camarão-rosa irradiado e controle para os 

atr ibutos avaliados do produto cru e do produto preparado, com 0, 2, 4, 7 e 

10 dias de armazenamento, respectivamente. 

Nas Figuras 20, 21, 22, 23, 24 e 25 são representas a configuração 

da Análise Descritiva Quantitativa em camarão-rosa para os atributos 

avaliados do produto cru e do produto preparado, irradiado com doses de 0; 
1,0; 2,0; 2,5; 3,0 e 3,5 kGy, respectivamente. O centro das Figuras 
representa o ponto zero da escala de atr ibuto, enquanto a intensidade 
aumenta do centro para a periferia. A média de cada atributo em cada 

amostra é marcada no eixo correspondente e o perfil sensorial é traçado 
pela conexão dos pontos. Assim, a intensidade de cada atributo será maior 

quanto maior for sua distância em relação ao centro. 

A partir dos dados obtidos, observou-se que os atributos "sabor de 

camarão" e "gosto amargo", não apresentaram diferenças significativas entre 

os tratamentos, não afetando, portanto, a aceitação e qualidade sensorial do 

produto, observado também por LACROIX etal. (1995a). 

BVBUGTECÃ 
faculdade de Ciências Fam-.ncêutjc^ 

Universidade, da Sno Paulo 
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Nota-se ainda que os atributos de odor de amônia e peixe fresco 

foram os que melhor contribuíram para a discriminação das amostras, 

devido à variação de intensidade destes atributos, maior "odor de amônia" e 

menor "odor de peixe fresco" (Tabelas 1 5, 16, 1 7, 18, 19 e 20 e Figuras 20, 

21, 22, 23, 24 e 25). O aumento destes atributos foram altamente 

significativos em nível de (p< 0,05), sendo estes os critérios prioritários para 

definição da qualidade do produto e, conseqüentemente, de sua vida-de-

prateleira. 

A partir do 4o dia de armazenamento, o painel detectou pontos 

pretos nos camarões irradiados, que se acentuaram ao longo da vida útil do 

produto. Esses pontos negros são considerados um defeito e aparecem 

devido à ação da polifenoloxidase que, post-mortem, catalisa a oxidação da 

tirosina e outros fenólicos formando a melanina, o que resulta na melanose 

ou "black spot". Freqüentemente, tais manchas aparecem em camarão 

capturado em águas tropicais ou semitropicais e estão localizadas 

principalmente no cefalotórax e entre os segmentos que formam o exo-

esqueleto (MORAIS, 1984). 

A melanose é um importante defeito em camarões e pode ocorrer em 

qualquer etapa, desde a captura até o processamento. Camarões que 

apresentam o "black spot" não são necessariamente inadequados para o 

consumo porém, sua aparência torna-os menos aceitáveis pelos 

consumidores e sugere que tenham sido manuseados e estocados 

inadequadamente. 

Segundo KUMTA et aL (1970), baixas doses de radiação aplicadas em 

camarões antes do início das reações de enegrecimento previnem o seu 

aparecimento. Caso tal irradiação seja aplicada sobre camarões em que as 

reações de enegrecimento j á estejam em andamento, ela acelerará o 

processo, com manchas maiores do que as do camarão não irradiado. 
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Tabela 10 - Médias da avaliação dos atributos sensoriais em camarão-rosa 

(Penaeus brasiliensis e Penaeus paulensis) submetidos a diferentes 

doses de irradiação com 0 dia de armazenamento. 

Atributos Sensoriais 0 kGy 1 ,0 kGy 2 , 0 kGy 2 ,5 kGy 3 , 0 kGy 3 ,5 k< 

Produto Cru: 
Aparência 
1 -Cor cinza (cor externa) 4,01b 5,25ab 5,23ab 5,71 ab 6 ,41a 6,34a 

2-Cor salmão (cor externa) 4,79a 2,77b 2,50b 2,47b 1,39b 2,23b 

3Firmeza 7,78a 7,79a 8,17a 6,79a 7,30a 7,10a 

4-Cor branco acinzentado 
(cor interna) 1,18b 1,49ab 1,28b 1,84ab 1,51ab 2,53a 

S-Briiho 7,44a 7,57a 7,46a 7,20a 7,46a 7,25a 

Odor: 
6-Peixe fresco 7,37a 7,25a 7,54a 7,12a 7,68a 6,83a 

Produto preparado: 
Aparência 
7-Cor salmão (cor externa) 7,16a 7,57a 7,65a 6,56a 6,92a 6,89a 

8-Cor da carne (cor interna) 0,71a 0 ,47a 0 ,53a 0 ,63a 0,63a 0,57a 

Odor: 
9-Camarão 7,21a 7,26a 7,50a 7,27a 7,24a 7,48a 

10-De amônia 0,14a 0,17a 0 ,59a 0,21a 0,33a 0,22a 

Sabor: 
11-Camarão 7,42a 7,19a 7,38a 7,41a 7,30a 7,33a 

12-Gosto amargo 0,54a 0,17a 0 ,34a 0 ,51a 0,26a 0,86a 

Textura: 
13-Maciez 5,95a 6,25a 6 ,27a 5,85a 6,37a 6,31a 

14-Suculência 7,16a 7,34a 7,33a 7,09a 7,24a 7,15a 

* Valores médios de três repetições 
Letras iguais significam que não houve diferença significativa entre as amostras e letras 
diferentes significam que houve diferença significativa entre as amostras avaliadas (p<0,05). 

Significado da escala: 0 «= Pouco/Fraco/Claro/Ausente 
9 = Muito/Forte/Escuro 
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Tabela 11- Médias da avaliação dos atributos sensoriais em camarão-rosa 

{Penaeus brasiiiensis e Penaeus paulensist) submetidos a diferentes 

doses de irradiação com 2 dias de armazenamento. 

Atributos Sensoriais 0 kGy 1 ,0 kGy 2 , 0 kGy 2 ,5 kGy 3 ,0 kGy 3 ,5 kC 

Produto Cru: 
Aparência 
1-Cor cinza (cor externa) 5,59a 5,55a 5,07a 5,47a 5,47a 5,58a 

2-Cor salmão (cor externa) 3,26a 2,97a 2,69a 2,61a 3,02a 2,57a 

3-Firmeza 6,96a 7,62a 7,37a 7,53a 7,42a 7,15a 

4-Cor branco acinzentado 
(cor interna) 2,75a 1,95a 2,22a 2,17a 1,73a 2,17a 

5-Briiho 7,49a 7,43a 7,26a 7,43a 7,40a 7,17a 

Odor: 
6-Peixe fresco 6,15a 7,01a 7,07a 7,53a 7,29a 6 ,89a 

aProduto preparado: 
Aparência 
7-Cor salmão (cor externa) 7,09a 7,09a 7,19a 7,15a 6 ,91a 7,22a 

8-Cor da carne (cor interna) 0,93a 0 ,91a 0 ,89a 0,79a 0 ,85a 0,71a 

Odor: 
9-Camarão 7,05a 7,12a 7,45a 7,63a 7,36a 7,59a 

10-De amônia 1,08a 0,75a 0 ,64a 0,41a 0 ,40a 0,41a 

Sabor: 
11-Camarão 6,66a 6 ,93a 7,05a 7,57a 7,32a 7,71a 

12-Costo amargo 1,51a 1,05a 1,83a 1,14a 0 ,86a 1,03a 

Textura: 
13-Maciez 6,36a 6,43a 6 ,63a 6,60a 6,53a 6,09a 

14-Sucuiência 7,00a 6 ,81a 6 ,86a 7,51a 6,65a 6,80a 

* Valores médios de três repetições 
Letras iguais significam que não houve diferença significativa entre as amostras e letras 
diferentes significam que houve diferença significativa entre as amostras avaliadas (p<0,05). 

Significado da escala: 0 «= Pouco/Fraco/Claro/Ausente 
9 = Muito/Forte/Escuro 
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Tabela 12 - Médias da avaliação dos atributos sensoriais em camarão-rosa 
{Penaeus brasiliensis e Penaeus paulensis) submetidos a diferentes 
doses de irradiação com 4 dias de armazenamento. 

Atributos Sensoriais 
Produto Cru: 
Aparência 
1 Cor cinza (cor externa) 
2-Cor salmão (cor externa) 
3-Firmeza 
4-Cor branco acinzentado 
(cor interna) 
5-Briiho 
Odor: 
6-Peixe fresco 
Produto preparado: 
Aparência 
7-Cor salmão (cor externa) 
8-Cor da carne (cor interna) 
Odor: 
9-Camarão 
10-De amônia 
Sabor: 
11-Camarão 
12-Gosto amargo 
Textura: 
13-Maciez 
14-Sucuiência 

0 kGy 1 ,0 kGy 2 , 0 kGy 

NR** 4,35a 5,42a 
NR** 3,63a 2,64a 
NR** 5,61a 5,64a 

NR** 2,40a 2,65a 
NR** 6,39a 6,65a 

NR** 4,65a 4,97a 

NR** 6,59a 5,81a 
NR** 1,29a 1,40a 

NR** 5,78a 6,39a 
NR** 1,80a 1,72a 

NR** 7,25a 6,50a 
NR** 1,95a 1,48a 

NR** 6,38a 6,33a 
NR** 7,10a 6,38a 

2,5 kGy 3 ,0 kGy 3,5 kGy 

4,89a 5,01a 4,66a 
3,25a 3,27a 3,85a 
7,19a 6,56a 6,61a 

1,71a 2,83a 2,23a 
7,44a 6,53a 7,13a 

6,27a 6,19a 6,33a 

6,59a 6,21a 5,93a 
1,13a 1,05a 1,01a 

6,87a 6,69a 7,15a 
1,45a 1,17a 0,52a 

7,40a 7,13a 6,95a 
0,73a 2,38a 2,13a 

7,48a 6,63a 6,88a 
7,25a 6,88a 6,73a 

* Valores médios de três repetições 
Letras iguais significam que não houve diferença significativa entre as amostras e letras 
diferentes significam que houve diferença significativa entre as amostras avaliadas (p<0,05). 

Significado da escala: 0 «= Pouco/Fraco/Claro/Ausente 
9 = Muito/Forte/Escuro 
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Tabela 13 - Médias da avaliação dos atributos sensoriais em camarão-rosa 
{Penaeus brasiiiensis e Penaeus pauiensis) submetidos a diferentes 
doses de irradiação 7 dias de armazenamento. 

Atributos Sensoriais 0 kGy 1,0 kGy 2,0 kGy 2,5 kGy 3,0 kGy 3,5 kGy 
Produto Cru: 
Aparência 
1-Cor cinza (cor externa) NR** 5,29a 5,32a 5,20a 5,05a 5,79a 

2-Cor salmão (cor externa) NR** 3,33a 3,12a 3,83a 3,36a 3,37a 
3-Firmeza NR** 6,27a 6,68a 5,89a 6,47a 6,20a 
04-Cor branco acinzentado 
(cor interna) NR** 3,71a 3,16a 3,45a 3,01a 2,98a 
5-Briiho NR** 6,39a 6,68a 5,71a 6,22a 5,99a 
Odor: 
6-Peixe fresco NR** 2,87c 5,41a 4,05ab 4,49ab 4,70al 
Produto preparado: 
Aparência 
7-Cor salmão (cor externa) NR** 6,52a 6,10a 6,60a 6,74a 6,41a 
8-Cor da carne (cor interna) NR** 1,78a 1,63a 2,01a 1,39a 1,51a 
Odor: 
9-Camarão NR** 6,07ab 6,57a 5,52b 6,22ab 5,73a! 
10-De amônia NR** 2,67a 1,62a 2,78a 2,83a 2,71a 
Sabor: 
11 Camarão NR** NR** NR** NR** NR** NR** 
12-Costo amargo NR** NR** NR** NR** NR** NR** 
Textura: 
13-Maciez NR** NR** NR** NR** NR** NR** 
14-Sucuiência NR** NR** NR** NR** NR** NR** 

* Valores médios de três repetições 
** NR - Não realizado. 
Letras iguais significam que não houve diferença significativa entre as amostras e letras 
diferentes significam que houve diferença significativa entre as amostras avaliadas (p< 0,05). 

Significado da escala: 0 «= Pouco/Fraco/Claro/Ausente 
9 = Muito/Forte/Escuro 
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Tabela 14 - Médias da avaliação dos atributos sensoriais em camarão-rosa 
(Penaeus brasiliensis e Penaeus paulensis) submetidos a diferentes 
doses de irradiação com 10 dias de armazenamento. 

Atributos Sensoriais 0 kGy 1 ,0 kGy 2 , 0 kGy 2 ,5 kGy 3 ,0 kGy 3,5 kGy 

Produto Cru: 
Aparência 
01- Cor cinza (cor externa) 
02-Cor salmão (cor externa) 
03- Firmeza 
04-Cor branco acinzentado 
(cor interna) 
05 - Brilho 
Odor: 
06- Peixe fresco 
Produto preparado: 
Aparência 
07- Cor salmão (cor externa) 
08- Cor da carne (cor interna) NR** 
Odor: 
09- Camarão 
10- De amônia 
Sabor: 
11- Camarão 
12-Gosto amargo 
Textura: 
13 - Maciez 
14 - Sucuiência 

NR** 

NR** 

NR** 

NR** 

NR** 

NR** 

NR* 

NR** 

NR** 

NR** 

NR** 

NR** 

NR** 

3,78ab 4,33ab 2,63bc 2,60c 5,00a 

5,93a 3,33b 5,28ab 5,68a 5,05ab 

5,80a 6 ,53a 6,55a 6 ,15a 4,70a 

3,48a 2,78a 2,80a 4 ,40a 3,98a 

6 ,60a 6,13ab 5,18ab 6,10ab 4,03b 

1,78b 5,10a 4 ,33a 4,60a 4,15a 

6 ,53a 6 ,28a 6 ,13a 6 ,48a 6,53a 

1,55a 2,60a 2,30a 2,60a 2,03a 

5,10a 5,05a 6,50a 5,18a 4,60a 

6 ,85b 3,40a 1,90a 3,88a 3,68a 

NR** NR** NR** NR** NR** 

NR** NR** NR** NR** NR** 

NR** NR** NR** NR** NR** 

NR** NR** NR** NR** NR** 

* Valores médios de três repetições 
** NR - Não realizado. 
Letras iguais significam que não houve diferença significativa entre as amostras e letras 
diferentes significam que houve diferença significativa entre as amostras avaliadas (p < 0,05). 

Significado da escala: 0 «= Pouco/Fraco/Claro/Ausente 
9 = Muito/Forte/Escuro 
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Tabela 15 - Médias da avaliação dos atributos sensoriais em camarão-rosa 
{Penaeus brasiiiensis e Penaeus pauiensis com 0 kGy. 

Atributos Sensoriais Dia 0 Dia 2 Dia 4 Dia 7 Dia 10 Dia 14 
Produto Cru: 
Aparência 
1-Cor cinza (cor externa) 4,01a 5,59b NR** NR** NR** NR** 

2-Cor salmão (cor externa) 4,79a 3,26b NR** NR** NR** ' NR** 

3-Firmeza 7,78a 6,69a NR** NR** NR** NR** 

4-Cor branco acinzentado 
(cor interna) 1,18b 2,75a NR** NR** NR** NR** 

5-Briiho 7,44a 7,49a NR** NR** NR** NR** 

Odor. 
6-Peixe fresco 7,37a 6 ,15b NR** NR** NR** NR** 

Produto preparado: 
Aparência 
7-Cor salmão (cor externa) 7,16a 7,09a NR** NR** NR** NR** 

8-Cor da carne (cor interna) 0,71a 0 ,93a NR** NR** NR** NR** 

Odor: 
9-Camarão 7,21a 7,05a NR** NR** NR** NR** 

10-De amônia 0,14a 1,08a NR** NR** NR** NR** 

Sabor: 
11 -Camarão 7,42a 6,66a NR** NR** NR** NR** 

12-Costo amargo 0,54a 1,51a NR** NR** NR** NR** 

Textura: 
13-Maciez 5,95a 6,36a NR** NR** NR** NR** 

14-Sucuiência 7,16a 7,00a NR** NR** NR** NR** 

* Valores médios de três repetições 
** NR - Não realizado. 
Letras iguais significam que não houve diferença significativa entre as amostras e letras 
diferentes significam que houve diferença significativa entre as amostras avaliadas (p^0,05). 

Significado da escala: 0 «= Pouco/Fraco/Claro/Ausente 
9 = Muito/Forte/Escuro 
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Tabela 16- Médias da avaliação dos atributos sensoriais em camarão-rosa 
(Penaeus brasiliensis e Penaeus paulensis) com 1,0 kGy. 

Atributos Sensoriais Dia 0 Dia 2 Dia 4 Dia 7 Dia 10 Dia 14 
Produto Cru: 
Aparência 
1 -Cor cinza (cor externa) 5,25a 
2-Cor salmão (cor externa) 2,77b 
3-Firmeza 7,79a 
4-Cor branco acinzentado 
(cor interna) 1,49b 
5-Briiho 7,57a 
Odor: 
6-Peixe fresco 
Produto preparado: 
Aparência 
7-Cor salmão (cor externa) 7,5 7a 
8-Cor da carne (cor interna) 0,47b 
Odor: 
9-Camarão 7,26a 
10-De amônia 0,17d 
Sabor: 
11-Camarão 7,19a 
12-Gosto amargo 0,17a 
Textura: 
13-Maciez 6,25a 
/ 4-Suculência 7,34a 

5,55a 
2,97b 
7,62a 

4,35a 
3,63b 
5,61c 

5,29a 
3,33b 
6,27b 

3,78a NR** 
5,93a NR** 
5,80bc NR** 

1,95b 2,40ab 3,71a 5,48a NR** 
7,43ab 6,39b 6,39ab 6,60ab NR** 

7,25a 7,01 a 4,65b 2,87c 1,78d NR** 

7,09a 6,59a 6,52a 
0,91ab 1,29a 1,78a 

6,53a NR** 
1,55a NR** 

7,12a 5,78b 6,07ab 5,10b NR** 
0,75cd 1,80bc 2,67b 6,85a NR** 

6,93a 7,25a NR** 
1,05a 1,95a NR** 

6,43a 7,38a NR** 
6,81a 7,10a NR** 

NR** 
NR** 

NR** 
NR** 

NR** 
NR** 

NR** 
NR** 

* Valores médios de três repetições 
** NR - Não realizado. 
Letras iguais significam que não houve diferença significativa entre as amostras e letras 
diferentes significam que houve diferença significativa entre as amostras avaliadas (p<0,05). 

Significado da escala: 0 «= Pouco/Fraco/Claro/Ausente 
9 = Muito/Forte/Escuro 
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Tabela 17- Médias da avaliação dos atributos sensoriais em camarão-rosa 
(Penaeus brasiiiensis e Penaeus pauiensis) com 2,0 kGy. 

Atributos Sensoriais Dia 0 Dia 2 Dia 4 Dia 7 Dia 10 Dia 14 
Produto Cru: 
Aparência 
1-Cor cinza (cor externa) 5,23a 5,07a 5,42a 5,32a 4,33a NR** 

2-Cor salmão (cor externa) 2,50a 2,69a 2,64a 3,12a 3,33a NR** 

3-Firmeza 8,17a 7,37ab 5,64c 6,68bc 6,53bc NR** 

4-Cor branco acinzentado 
(cor interna) 1,28b 2,22ab 2,65a 3,16a 2,78a NR** 

5-BrHho 7,46a 7,26a 6 ,65a 6,68a 6 ,13a NR** 

Odor: 
6-Peixe fresco 7,54a 7,07a 4 ,97b 5,41b 5,10b NR** 

Produto preparado: 
Aparência 
7-Cor salmão (cor externa) 7,65a 7,19ab 5,81c 6,1 Obc 6,28abc NR** 

8-Cor da carne (cor interna) 0,53c 0,89bc 1,40b 1,63b 2,60a NR** 

Odor: 
9-Camarão 7,50a 7,45a 6,39a 6,57a 5,05b NR** 

10-De amônia 0,59c 0,64bc 1,72b 1,62 bc 3,40a NR** 

Sabor: 
11 -Camarão 7,38a 7,05a 6 ,50a NR** NR** NR** 

12-Costo amargo 0,34b 1,83a 1,48ab NR** NR** NR** 

Textura: 
13-Maciez 6,27a 6,63a 6 ,33a NR** NR** NR** 

14-Sucuiência 7,33a 6 ,86a 6,38a NR** NR** NR** 

* Valores médios de três repetições 
** NR - Não realizado. 
Letras iguais significam que não houve diferença significativa entre as amostras e letras 
diferentes significam que houve diferença significativa entre as amostras avaliadas (p < 0,05). 

Significado da escala: 0 «= Pouco/Fraco/Claro/Ausente 
9 = Muito/Forte/Escuro 
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Tabela 18 - Médias da avaliação dos atributos sensoriais em camarão-rosa 
(Penaeus brasiliensis e Penaeus pau/ensis) com 2,5 kGy. 

Atributos Sensoriais Dia 0 Dia 2 Dia 4 Dia 7 Dia 10 Dia 14 
Produto Cru: 
Aparência 
1-Cor cinza (cor externa) 

2-Cor salmão (cor externa) 
3-Firmeza 
4-Cor branco acinzentado 
(cor interna) 
5-Brilho 
Odor: 
6-Peixe fresco 
Produto oreoarado: 
Aparência 
7-Cor salmão (cor externa) 
8-Cor da carne (cor interna) 
Odor: 
9-Camarão 
10-De amônia 
Sabor: 
11-Camarão 
12-Gosto amargo 
Textura: 
13-Maciez 
14-Suculência 

5,71a 

2,47b 

6,79ab 

5,47a 

2,61b 

7,53a 

4,89a 

3,25ab 

7,19ab 

5,20a 

3,83a 

5,89b 

2,63b 

5,28a 

6,55ab 

NR** 

NR** 

NR** 

1,84b 

7,20a 

2 ,17b 

7,43a 

1,71b 

7,44a 

3,45a 

5,71b 

2,80ab 

5,18b 

NR** 

NR** 

7,12ab 7,53a 6 ,27b 4,05c 4,33c NR** 

6 ,56a 

0 ,63b 

7,15a 

0 ,79b 

6,59a 

1,13b 

6 ,61a 

2,01a 

6,13a 

2,30a 

NR** 

NR** 

7,27a 

0,21d 

7,63a 

0,41 cd 

6 ,87a 

1,45bc 

5,52b 

2,78a 

6,50ab 

1,90ab 

NR** 

NR** 

7,41a 

0 ,51a 

7,57a 

1,14a 

7,40a 

0,73a 

NR** 

NR** 

NR** 

NR** 

NR** 

NR** 

5,85a 

7,09a 

6,60a 

7,51a 

7,48a 

7,25a 

NR** 

NR** 

NR** 

NR** 

NR** 

NR** 

* Valores médios de três repetições 
** NR - Não realizado. 
Letras iguais significam que não houve diferença significativa entre as amostras e letras 
diferentes significam que houve diferença significativa entre as amostras avaliadas (p < 0,05). 

Significado da escala: 0 «= Pouco/Fraco/Claro/Ausente 
9 = Muito/Forte/Escuro 



Resultados e Discussão 61 

Tabela 19 - Médias da avaliação dos atributos sensoriais em camarão-rosa 
(Penaeus brasiiiensis e Penaeus pauiensis) com 3,0 kGy. 

Atributos Sensoriais 
Produto Cru: 
Aparência 
1-Cor cinza (cor externa) 
2-Cor salmão (cor externa) 
3-Firmeza 
4-Cor branco acinzentado 
(cor interna) 
5-BrHho 
Odor: 
6-Peixe fresco 
Produto preparado: 
Aparência 
7-Cor salmão (cor externa) 
8-Cor da carne (cor interna) 
Odor: 
9-Camarão 
10-De amônia 
Sabor: 
11 -Camarão 
12-Costo amargo 
Textura: 
13-Maciez 
14-Sucuiência 

Dia 0 Dia 2 Dia 4 

6,41a 5,47ab 5,01b 
1,39c 3,03b 3,27b 
7,30a 7,42a 6,56a 

1,51c 1,73c 2,83b 
7,46a 7,40a 6,53ab 

7,68a 7,29ab 6,19b 

6,92a 6,91a 6,21a 
0,63c 0,85bc l,05bc 

7,24ab 7,36a 6,69ab 
0,33b 0,40b 1,17b 

7,30a 7,32a 7,13a 
0,2'6b 0,86ab 2,38a 

6,37a 6,53a 6,63a 
7,24a 6,65a 6,88a 

Dia 7 Dia 10 Dia 14 

5,05b 2,60c NR 
3,36b 5,68a NR' 
6,47a 6,15a NR 

3,01b 4,40a NR** 
6,22b 6,1 Oab NR** 

4,49c 4,60c NR** 

6,74a 6,48a NR** 
1,39b 2,60a NR** 

6,22bc 5,18c NR** 

2,83a 3,88a NR** 

NR** NR** NR** 
NR** NR** NR** 

NR** NR** NR** 
NR** NR** NR** 

* Valores médios de três repetições 
** NR - Não realizado. 
Letras iguais significam que não houve diferença significativa entre as amostras e letras 
diferentes significam que houve diferença significativa entre as amostras avaliadas (p<0,05). 

Significado da escala: 0 «= Pouco/Fraco/Claro/Ausente 
9 = Muito/Forte/Escuro 
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Tabela 20 - Médias da avaliação dos atributos sensoriais em camarão-rosa 
(Penaeus brasiliensis e Penaeus paulensis) com 3,5 kGy. 

Atributos Sensoriais Dia 0 Dia 2 Dia 4 Dia 7 Dia 10 Dia 14 
Produto Cru: 
Aparência 
1-Cor cinza (cor externa) 6,34a 5,58ab 4,66b 5,79ab 5,00ab NR1 

2-Cor salmão (cor externa) 2,23b 2,57b 3,85a 3,37ab 5,05a NR' 
3-Firmeza 7,10a 7,15a 6,61a 6,20ab 4,70b NR1 

4-Cor branco acinzentado 
(cor interna) 2,53b 2,17b 2,23b 2,98ab 3,98a NR 
5-Brilho 7,25a 7,17a 7,71a 5,99b 4,03c NR 
Odor: 
6-Peixe fresco 6,83a 6,89a 6,33a 4,70b 4,1 5b NR 
Produto preparado: 
Aparência 
7-Cor salmão (cor externa) 6,89ab 7,22a 5,93b 6,41 ab 6,53ab NR 
8-Cor da carne (cor interna) 0,57c 0,71c 1,01 bc 1,51ab 2,03a NR' 
Odor: 
9-Camarão 7,48a 7,59a 7,15a 5,73b 4,60b NR 
10-De amônia 0,22b 0,41b 0,52b 2,71a 3,68a NR 
Sabor: 
11-Camarão 7,33a 7,71a 6,95a NR** NR** NR 
12-Gosto amargo 0,$6a 1,03a 2,13a NR** NR** NR 
Textura: 
13-Maciez 6,31a 6,09a 6,88a NR** NR** NR 
14-SucufêncÍa 7,15a 6,80a 6,73a NR** NR** NR 

* Valores médios de três repetições 
** NR - Não realizado. 
Letras iguais significam que não houve diferença significativa entre as amostras e letras 
diferentes significam que houve diferença significativa entre as amostras avaliadas (p < 0,05). 

Significado da escala: 0 «= Pouco/Fraco/Claro/Ausente 
9 = Muito/Forte/Escuro 
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Produto Cru 

Cor cinza 

Produto Preparado 

Cor salmao 

— 0 kGy - » - l , 0 kGy —A—2,0 kGy 2,5 kGy 3,0 kGy —•—3,5 kGy| 

Figura 15 - Configuração da Análise Descritiva Quantitativa em camarão-rosa 

(,Penaeus brasiiiensis e Penaeus pauiensis) submetidos a diferentes 

doses de irradiação com 0 dia de armazenamento. 
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Produto Cru 

Cor cinza 

Produto Preparado 

Cor salmão 

Sabor de camarão 

— 0 kGy —M— 1,0 kGy —A— 2,0 kGy 2,5 kGy 3,0 kGy - « - 3 , 5 kGy 

Figura 16- Configuração da Análise Descritiva Quantitativa em camarão-rosa 

{Penaeus brasiiiensis e Penaeus pauiensis submetidos a diferentes 

doses de irradiação com 2 dias de armazenamento. 
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Produto Cru 

Cor cinza 

Produto Preparado 

Cor salmão 

Sabor de camarão 

i — 0 kGy — » - 1 , 0 kGy — * - 2 , 0 kGy 2,5 kGy 3,0 kGy - # - 3 , 5 kGy 

Figura 15 - Configuração da Análise Descritiva Quantitativa em camarão-rosa 

(,Penaeus brasiiiensis e Penaeus pauiensis) submetidos a diferentes 

doses de irradiação com 0 dia de armazenamento. 
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Produto Cru 

Cor cinza 

Peixe fresco 

B r i l h o 

Odor de amônia 

/——————í 1 k i 

Cor salmão 

Firmeza 

Cor branco acinzentado 

Produto Preparado 

Cor salmão 

Cor da carne 

Odor de camarao 

•0 kGy —•—1,0 kGy — * - 2 , 0 kGy 2,5 kGy 3,0 kGy 3,5 kGy 

Figura 15 - Configuração da Análise Descritiva Quantitativa em camarão-rosa 

(,Penaeus brasiiiensis e Penaeus pauiensis) submetidos a diferentes 

doses de irradiação com 0 dia de armazenamento. 
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Peixe fresco 

Brilho ' 

Odor de amônia 

Cor salmão 

Firmeza 

Cor branco acinzentado 

Produto Preparado 

Cor salmão 

Cor da carne 

Odor de camarão 

•0 kGy - « - 1 , 0 kGy — é - 2 , 0 kGy 2,5 kGy 3,0 kGy —•—3,5 kGy 

Figura 15 - Configuração da Análise Descritiva Quantitativa em camarão-rosa 

(,Penaeus brasiiiensis e Penaeus pauiensis) submetidos a diferentes 

doses de irradiação com 0 dia de armazenamento. 
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Produto Cru 

Cor cinza 

Produto Preprarado 

Cor salmão 

j — D i a 0 — D i a 2 

Figura 24 - Configuração da Análise Descritiva Quantitativa em camarão-rosa 

(,Penaeus brasiliensis e Penaeus paulensis) com 3,0 kGy. 
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Produto cru 

Cor cinza 

Peixe fresco 

Brilho 

Cor salmão 

Firmeza 

Cor branco acinzentado 

Produto Preparado 

Cor salmão 

Suculência 

Maciez 

Cor da carne 

Odor de camarão 

Gosto amargo Odor de amônia 

Sabor de camarao 

Dia 0 Dia 2 Dia 4 Dia 7 Dia 10 

Figura 23 - Configuração da Análise Descritiva Quantitativa em camarão-rosa 

{Penaeus brasiiiensis e Penaeus pauiensis com 2,5 kGy. 
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Produto cru 

Cor cinza 

Peixe fresco 

Brilho 

Cor salmão 

Firmeza 

Cor branco acinzentado 

Produto Preparado 

Cor salmão 

Suculência 

Maciez 

Gosto amargo 

Cor da carne 

Odor de camarão 

Odor de amônia 

Sabor de camarão 

Dia 0 — D i a 2 —A—Dia4 Dia 7 Dia 10 

Figura 24 - Configuração da Análise Descritiva Quantitativa em camarão-rosa 

(,Penaeus brasiliensis e Penaeus paulensis) com 3,0 kGy. 
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Produto cru 

Cor cinza 

Produto Preparado 

Cor salmão 

— D i a O —•— Dia 2 —A—Dia 4 Dia 7 —•—Dia lo] 

Figura 23 - Configuração da Análise Descritiva Quantitativa em camarão-rosa 

{Penaeus brasiiiensis e Penaeus pauiensis com 2,5 kGy. 
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Poduto cru 

Cor cinza 

Produto Preparado 

Cor salmão 

1 

Sabor de camarão 

— D i a 0 — D i a 2 —A— Dia 4 Dia 7 —«—Dia 10^ 

Figura 24 - Configuração da Análise Descritiva Quantitativa em camarão-rosa 

(,Penaeus brasiliensis e Penaeus paulensis) com 3,0 kGy. 
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Produto cru 

Cor cinza 

Peixe fresco 

Brilho 

Cor salmão 

Firmeza 

Cor branco acinzentado 

Produto Preparado 

Cor salmão 

Suculência 

Maciez 

Gosto amargo 

Cor da carne 

Odor de camarão 

Odor de amônia 

Sabor de camarao 

Dia 0 — D i a 2 —A—Dia 4 Dia 7 —«—Dia 10! 

Figura 25 - Configuração da Análise Descritiva Quantitativa em 

(Penaeus brasiliensis e Penaeus paulensis) com 3,5 kGy. 
camarão-rosa 
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4.1 .4 Correlação entre os resultados das análises físico-químicas e 

microbiológicas e os atributos sensoriais em camarão-rosa {Penaeus 

brasiiiensis e Penaeus pauiensis) irradiados. 

A Tabela 21 mostra os coeficientes de correlação de Pearson (r) entre 

as variáveis físico-químicas e microbiológicas e os atributos sensoriais em 

amostras de camarão-rosa {P. brasiiiensis e P. pauiensis) submetidos a 

diferentes doses de irradiação. A "cor cinza" (cor externa) está inversamente 

relacionada à contagem total de psicrotróficos o que significava que à 

medida que aumentava a população desses microrganismos havia uma 

diminuição na cor externa do produto. 

A alteração da "cor salmão" durante o decorrer da vida úti l relaciona-

se com a elevação da população de microrganismos mesófilos, 

psicrotróficos e Pseudomonas spp (Tabela 21). 

Nessa mesma Tabela constata-se, ainda, que a alteração da cor 

interna da carne e o aparecimento do "odor de amônia" estão diretamente 

relacionados com o aumento da população de psicrotróficos, elevação dos 

valores de bases voláteis nitrogenadas e pH indicando a deterioração do 

produto. Entretanto, alterações nos atributos "Brilho" e "odor de peixe 

fresco" têm sua percepção diminuída enquanto há um aumento nos valores 

de pH e bases voláteis nitrogenadas. 

Tanto a cor interna do produto cru "branco acinzentado", como o 

atr ibuto "gosto amargo" (produto preparado) apresentaram alta correlação 

positiva com as variáveis bases voláteis nitrogenadas e pH, com valores 

r=0,59, r=0,63 e r=0,59 r= 0,79, respectivamente. 

As associações encontradas nestes atributos foram confirmadas 

durante o período de armazenamento do produto e possibilitou a sua 

diferenciação entre os dias analisados, com o "odor de amônia" e o "odor 

peixe fresco" podendo ser considerados prioritários na avaliação da 

qualidade. 
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Tabela 21 - Coeficientes de correlação de Pearson (r) entre os atributos 
sensoriais e os resultados de análises físico-quimicas e 
microbiológicas em camarão-rosa (Penaeus brasiliensis e Penaeus 
paulensié). Nível de significância de r (p< 0,05). 

Atributos sensoriais CTP CTM Pseud. BVT PH 

Cor cinza 
(cor extena) 

- 0,6167* 
p= 0,008a 

- 0,4726 
p= 0,055 

-0,2638 
p=0,306 

- 0,3673 
p= 0,147 

^ 0,3292 
p= 0,197 

Cor salmão 
0,661 2* 

p= 0,004* 
0,6138* 

p= 0,009* 
0,5193* 

p= 0,033* 
0,4426 

p= 0,075 
0,3052 

p= 0,234 

Firmeza 
- 0,2917 

p= 0,256 
- 0,0490 
P= 0,852 

0,0658 
p= 0,802 

0,1308 
p= 0,617 

- 0,5596* 
p= 0,020* 

- 0,6436* 
p= 0,005* 

Cor branco acinzentado 
(cor interna) 

0,1648 
p= 0,527 

- 0,0490 
P= 0,852 

0,0658 
p= 0,802 

-0,0062 
p= 0,981 

0,5868* 
p= 0,013* 

0,6348* 
p= 0,006* 

Bríiho 
- 0,1956 

p= 0,452 
0,0416 

p= 0,874 
0,2625 

p= 0,309 
-0,5139* 

p= 0,035* 
- 0,6005* 

p= 0,011* 

Odor de peixe fresco 
- 0,5570* 

p= 0,020* 
- 0,3185 

p= 0,213 
-0,0010 

p= 0,997 
- 0,7546* 
p-0 ,000* 

- 0,6946* 
P= 0,002* 

Cor salmão 
(cor externa) 

- 0,1338 
p=0,609 

0,162 
p= 0,534 

0,1939 
p=0,456 

- 0,2026 
p= 0,436 

- 0,6395* 
p= 0,006* 

Cor da carne 
(cor interna) 

0,5917* 
p=0,01 2* 

0,3025 
p=0,238 

- 0,0323 
p= 902 

0,6525* 
p= 0,005* 

0,8557* 
p= 0,000* 

Odor de camarão 
- 0,6227* 

p= 0,008* 
- 0,3995 
p=0,l 12 

0,0027 
p=0,992 

-0,6361* 
p= 0,006* 

- 0,5372* 
p= 0,026* 

Odor de amônia 
0,6091* 

p=0,009* 
0,3542 

p= 0,163 
- 0,0402 

p= 0,878 
0,6997* 

p= 0,002* 
0,7106* 

p= 0,001* 

Sabor de camarão 
- 0,5233* 

p= 0,031* 
- 0,3984 
p=0,l 13 

- 0,2373 
p= 0,359 

- 0,3721 
p= 0,141 

- 0,3426 
p= 0,178* 

Costo amargo 
0,3037 

p= 0,236 
0,1386 

p= 0,596 
- 0,0218 
p=0,934 

0,5921* 
p= 0,021* 

0,7972* 
p= 0,000* 

Maciez 
0,1374 

p= 0,599 
- 0,0492 

p= 0,851 
- 0 , 2 6 2 9 

p= 0,308 
0,0342 

p= 0,896-
0,5590* 

p= 0,020* 

Suculência 
- 0,1309 

p= 0,617 
- 0,1309 
p=0,61 7 

0,0303 
p= 0,908 

0,0734 
p= 0,780 

- 0,5653* 
p= 0,018* 

Legenda: 

CTP - Contagem total de microrganismos psicrotróficos 
CTM - Contagem total de microrganismos mesófilos 
Pseud. - Contagem de Pseudomonas spp 
BVT - Bases voláteis totais 



Resultados e Discussão 76 

A pesca industrial do camarão-rosa no Brasil envolve diversas etapas, 

entre elas, a saída do barco, a sua chegada aos bancos de pesca, a captura 

do camarão e seu retorno à terra quando capturado um volume 

economicamente viável desse crustáceo (MOURA, 1999). Essas etapas 

demandam um período que muitas vezes atinge até 1 5 dias. Muitas vezes, 

tanto no barco como durante o desembarque, a manipulação precária pode 

comprometer a integridade e a qualidade do produto. Por isso, a-matéria-

prima uti l izada muitas vezes foi de qualidade inferior, o que prejudicou o 

processo de irradiação. 
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S. Conclusões 

De acordo com as condições experimentais desta pesquisa e a 
discussão realizada, podemos concluir que: 

• a dose de 3,5 kCy reduziu em 5 ciclos logarítmicos a população de 
microrganismos psicrotróficos e, aproximadamente, 4 ciclos 
logarítmicos a população de microrganismos mesófilos. 

• Pseudomonas spp. apresentou alta sensibilidade à radiação, com a dose 
de 1,0 kGy tendo reduzido em 4 ciclos logarítmicos a população inicial. 

• a dose de 3,5 kGy reduziu a população de coliformes termo-tolerantes e 
Vibrio parahaemoíyticus para valores inferiores a 3NMP/g. 

• a irradiação com dose de 3,5 kGy não afetou os atributos sensoriais do 
camarão-rosa e permitiu estender sua vida-de-prateleira sob refrigeração 
em 4 dias, quando comparada com a vida-de-prateleira do produto não 
irradiado que foi de um (1) dia. 

• o processo de radiação, na maior dose utilizada - 3,5 kGy -, não reduziu 
a população inicial de microrganismos psicrotróficos para um nível de 
contaminação capaz de assegurar a estabilidade do produto por um 
período maior do que 5 dias. 

• a qualidade da matéria-prima é de extrema importância para o processo 
de conservação pelo emprego da radiação ionizante. 
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7. Anexos 

7.1 Meios de Cultura 

Água Peptonada Alcalina: 

Peptona (Difco) lOg 

Cloreto de Sódio (Synth) lOg 

Água destilada 1 OOOml 

Dissolver os ingredientes em água destilada. Ajustar o pH a 8,6. 
Distribuir em tubos (10 ml por tubo). Autoclavar a 121 °C por 10 minutos. 

Água Peptonada Alcalina Dupla Concentração: 

Peptona (Difco) 20g 

Cloreto de Sódio (Synth) 20g 

Água destilada 1 OOOml 

Dissolver os ingredientes em água destilada. Ajustar o pH a 8,6. 
Distribuir em tubos (10 ml por tubo). Autoclavar a 121 °C por 10 minutos. 
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Água Peptonada 0.1 X: 

Peptona (Difco) lg 

Água destilada 1 OOOml 

Dissolver os ingredientes em água destilada. Ajustar o pH à 7,0. 
Autoclavar a 121°C por 1 5 minutos. 

Água Peptona Tamponada: 

NaCI 5g 

Na PO 7H O 3,5g 
2 4 2 

KH2P04 l,5g 

Peptona 1 Og 

Água destilada 1 OOOml 

Dissolver os ingredientes em água destilada. Ajustar o pH a 7,5. 
Autoclavar a 121°C por 15 minutos. 

Caldo Nutriente 0% de NaCI: 

Extrato de carne 

Proteose petptone 

Água destilada 

10g 

1 Og 

1000 ml 
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Caldo Nut r ien te 3% de NaCI: 

Extrato de carne 1 Og 

Proteose peptone lOg 

NaCI 30g 

Água destilada 1000 ml 

Caldo Nutriente 6% de NaCI: 

Extrato de carne 10g 

Proteose peptone 1 Og 

NaCI 60g 

Água destilada 1000 ml 

Caldo Nutriente 8% de NaCI: 

Extrato de carne 1 Og 

Proteose peptone lOg 

NaCI 80g 

Água destilada 1000 ml 
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Caído Nut r ien te 10% de NaCI: 

Extrato de carne 1 Og 

Proteose peptone lOg 

NaCI lOOg 

Água destilada 1000 ml 

Dissolver os ingredientes em água destilada. Ajustar o pH para 6,9 ± 

e autoclavar a 121°C por 15 minutos. 

Ágar PVP Inc l inado ou A.G.S. (Arq in ine Glicose Slant): 

Peptona (Oxoid) 5g 

Extrato de Levedura (Oxoid) 3g 

Triptona (Difco) 1 Og 

Cloreto de Sódio (Synth) 20g 

D -glicose (Inlab) ig 

L - arginina -HCI (Sigma) 5g 

Citrato ferríco amoniacal (Fluka) 0,3g 

Tiosulfato de Sódio (Cario Erba) 0,5g 

Púrpura de bromocresol (Merck) 0,02g 

Agar (Difco) 13,5g 

Água destilada 1 OOOml 

Suspender os ingredientes em água destilada, com exceção do ágar. 
Ajustar o pH 6,8 -7,0. Adicionar o ágar, aquecer até ebulição para dissolver. 
Autoclavar 10 -12 min 121°C. Após esterilizar, solidificar o tubo inclinado. 
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Solução de lodo lodeto (TCS): 

lodo 6g 

lodeto de potássio 5g 

Água destilada 20ml 


