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RESUMO

RESUMO

Irradiação de carne bovina: efeito na concentração de ferro heme

xi

A irradiação é na atualidade, muitas vezes utilizada para conservação de carnes, fato

que torna importante o conhecimento do quanto este processo interfere na qualidade

nutricional das mesmas. Neste estudo, carne bovina moída e em bifes (obtida no

varejo) foi irradiada com doses de 0;1 ;2;3;4;5;7,5 e 10kGy (JS-7500 Nordium Inc 

Canadá), e a interferência da irradiação e do processo de preparo do alimento foram

determinados na concentração de Ferro heme (FeH). Metade da amostra foi mantida

crua e a outra metade foi grelhada em forno pré-aquecido a 250°C por 9 min, com

umidade controlada de 70%. Foram determinadas a composição química, as

concentrações de ferro total (FeT) (EAA) e de FeH (Hornsey, 1956) e feita a

avaliação sensorial. A concentração média de FeT da carne moída crua e grelhada,

em bifes crua e grelhada (resultados em base seca e desengordurada) foi 113 j.tg/g e

121 Ilg/g, 91 Ilg/g e 77 j.lg/g, a concentração de FeH foi 105 Ilg/g (93% do FeT) e

88119/9 (73% do FeT) , 90 Ilg/g (99% do FeT) e 52 j.lg/g (68% do FeT),

respectivamente. Os dados foram avaliados pela ANOVA com efeitos fixos e

comparações múltiplas. A irradiação não alterou a composição química, nem a

proporção de FeH da carne. As condições de preparo (temperatura, tempo de

cozimento, umidade do ambiente, apresentação da carne) da amostra interferiram

mais no conteúdo de FeH do que a irradiação. Por meio da análise sensorial

verificamos que as carnes irradiadas com doses de 3 kGy foram as melhores

avaliadas quanto aos atributos maciez e suculência. As carnes submetidas à doses

de irradiação de até 3 kGy foram aceitas pelo painel de especialistas.

•



SUMMARY

SUMMARY

Irradiation of bovine meat: effect on heme-iron concentration

The irradiation is often used, nowadays, for meat conservation and it is important to

know how much this process interferes with the nutritional quality of the meat. In this

study round cut meat, ground and steaks (from a local supermarket) was irradiated

with doses of O; 1; 2; 3; 4; 5; 7,5 and 10 kGy (JS-7500 Nordium Inc -Canadá) and the

interference of irradiation and the process of food preparation on heme-iron (HFe)

content was determined. Half of the sample was kept raw and the other half was

grilled in a pre-warmed oven at 250°C for 9 min and a controlled humidity of 70%.

The chemical composition, the total iron (TFe) (EM) and the heme iron concentration

were determined (Hornsey,1956) and the sensorial quality evaluated. The average

TFe concentration of raw and ground , ground and grilled, raw steaks and grilled

steak meat, on dry and deffated basis was 113 Ilg/g, 121 Ilg/g , 91 Ilg/g and 77 Ilg/g;

and the HFe concentration 105 Ilg/g (93% of TFe) , 88 Jl9Ig (73% of TFe), 90 Ilg/g

(99% of TFe) and 52 Ilg/g (68% of TFe) respectively. Data were evaluated by

ANOVA with fixed effects and multiple comparisons. The irradiation neither altered

the chemical composition nor the proportion of heme iron of meat. The preparation

conditions (temperature, cooking time, environment humidity, meat presentation) of

the sample interfered more with the heme iron content than the irradiation. With the

sensorial analysis we verified that meats irradiated with doses of 3 kGy were better

evaluated in softness and succulency attributes than the others. Meat submitted to

irradiation doses up to 3 kGy were accepted by the specialists' pane!.

•
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1-INTRODUÇÃO

1

A irradiação de alimentos teve início com a necessidade de se armazenar

alimentos para os invernos rigorosos no hemisfério norte (MURRAY, 1990). Em nossos

dias, com o avanço tecnológico, cada vez mais se buscam formas eficientes de

conservação dos alimentos, visando os fatores econômicos e sociais associados. A

irradiação portanto, tem sido indicada como uma maneira de assegurar a redução de

patógenos nos alimentos e aumentar assim sua vida de prateleira e suprir o

abastecimento nos períodos de entressafra (Boletim, 1~81). No entanto, a irradiação do

alimento não melhora sua qualidade, se já não for adequada e nem previne

contaminações que possam ocorrer após a irradiação durante o armazenamento ou

preparo (ADA, 1998).

•
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2- REVISÃO DE LITERATURA

2.1 - Irradiação de Alimentos

2

Radiação é a emissão de partículas ou ondas eletromagnéticas por átomos

instáveis.

Quando a radiação possui energia suficiente para arrancar um dos elétrons

orbitais de átomos neutros, transformando-os em um par de íons, diz-se que ela é

ionizante. As partículas carregadas produzem ionização diretamente, enquanto que

as neutras e as ondas eletromagnéticas, na sua interação com os átomos do meio,

produzem ionização apenas indiretamente, criando partículas carregadas, que por

sua vez podem ionizar. As ondas eletromagnéticas são constituídas de campos

elétricos oscilantes que se propagam no vácuo com velocidade constante, igual a

3X105 kmls, que é a velocidade. da luz, exemplos: ondas de rádio, de TV,

microondas, radiação infravermelha, luz visível, radiação ultravioleta, raios X e raios

. gama. Essas radiações diferem entre si pela sua freqüência e pelo seu comprimento

de onda. Os fótons dos raio X e gama são ionizantes por serem os mais

energéticos (OKUNO, 1988).

A irradiação de alimentos consiste em expor o alimento à radiação ionizante,

e as fontes mais utilizadas são os raios gama (emitidos pelo 60Co e pelo 137CS), os

aceleradores de elétrons (com energia máxima de 10 MeV) e os raios X (com 5 MeV

de energia máxima) (WHO, 1999).

Quando a radiação penetra nos alimentos, parte de sua energia é absorvida

pela massa de material irradiado (LAMBERT et al.,1991). A chamada taxa de dose

é a energia absorvida nesse processo por unidade de tempo. A unidade de dose

absorvida é o Gray (Gy), que corresponde a absorção de 1 J de energia/kg de

material (OKUNO, 1988).

A irradiação praticamente não aumenta a temperatura do alimento e a energia

absorvida por alimentos irradiados é muito menor do que aquela absorvida no

aquecimento de alimentos. Uma dose absorvida de 10 kGy corresponde a um

aumento de temperatura de apenas 2,4°C em um alimento que tenha a capacidade

calórica da água (igual a 18 cal mor1 K 1 em 1 mal de água sob a pressão de 1

atmosfer~, a 25°C no estado líquido). Essa dose equivale a cerca de 3% da energia

necessária para aquecer a temperatura da água de 20°C a 100oe. Aí reside o fato
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de as modificações químicas causadas pela irradiação serem muito menores do que

as causadas por aquecimento, secagem e outros processos (Boletim,1983; OKUNO,

1988; WOOD e BRUHN, 1998).

Existem três níveis crescentes de utilização de doses nos alimentos, que

dependem da finalidade da irradiação:

• até 1 kGy - para adiamento da senescência de vegetais, controle de helmintos e

outros parasitas causadores de doenças transmitidas por alimentos, e controle de

insetos;

• de 1 - 10 kGy - para o controle de microrganismos patogênicos e

deteriorantes (pasteurização);

• de 10 - 50 kGy - para esterilizar alimentos e eliminar alguns vírus

(esterilização) (CRAWFORD e RUFF, 1996).

Outra forma de se classificar esses tratamentos com aplicação de doses de

irradiação é a utilização dos termos radicidação que é a redução de microrganismos

patogênicos não esporulados e a radurização que visa retardar a deterioração dos

alimentos, reduzindo populações de organismos (ambas com aplicação de doses

inferiores a 10 kGy e análogas à pasteurização). Já a radapertização visa destruir

todos os organismos deteriorantes e por isso é semelhante à esterilização, sendo

que se processa a doses bem superiores a 10 kGy (JOSEPHSON e

PETERSON,1983).

Os alimentos expostos à irradiação não são significativamente alterados em

seu valor nutricional, apesar de algumas vitaminas serem susceptíveis à irradiação.

Os componentes do alimento enquanto matriz complexa são menos degradados

pela radiação do que isoladamente.

A radiação tem efeitos nos nutrientes, sendo que nos Hpides, a irradiação

resulta em oxidação, degradação e descarboxilação. Os ácidos graxos insaturados

são mais facilmente oxidados do que os saturados (JOSEPHSON e

PETERSON,1983).

Nos carboidratos os principais efeitos são a hidrólise e a oxidação. Com a

radiação o amido é quebrado em dextrinas, maltose e glicose, como conseqüência

ocorre uma redução da viscosidade dos polissacarídeos em solução, o que altera as

caracterí~icas sensoriais importantes do alimento (JOSEPHSON e

PETERSON,1983; DIEHL,1990).
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Uma grande parte da energia de radiação depositada na proteína irradiada,

aparentemente vai para a desnaturação da mesma, isto é, alterações nas estruturas

secundárias e terciárias e não para a destruição dos aminoácidos constituintes. Mas

mesmo assim, esta desnaturação atinge proporções bem menores do que as

causadas pelo aquecimento.

É importante salientar que quando se vai esterilizar um alimento por

irradiação com a finalidade de conservá-lo por um longo período, recomenda-se um

tratamento prévio por calor, para a inativação de possíveis enzimas deteriorantes

(DIEHL,1990) .

De um modo geral, algumas vitaminas de acordo com suas características

químicas são menos estáveis ao calor, à diferença de pH, à luz, e, à irradiação

certas vitaminas são mais sensíveis que outras. Assim, entre as vitaminas

hidrossolúveis, a tiamina é a mais vulnerável seguida pela vitamina C, piridoxina,

riboflavina e niacina. Já entre as lipossolúveis a vitamina E é mais suscetível seguida

pelas vitamina A e K, enquanto que' a vitamina D é relativamente a mais estável

(DIEHL,1990).

As perdas de nutrientes pela irradiação não são maiores do que as que

ocorrem quando da preservação dos alimentos por métodos mais convencionais. A

proteção dos nutrientes, portanto, pode ser intensificada por fatores como a

composição do alimento, a temperatura de irradiação e a presença ou não de

oxigênio, e as condições de armazenamento (JOSEPHSON e PETERSON,1983;

DIEHL,1990).

A legislação para a irradiação de alimentos é muito diversificada para cada

pais.

Nos Estados Unidos ocorreram sucessivos acidentes com doenças de origem

alimentar causados por bactérias patogênicas, tais como a Salmonella spp. em aves

e Escherichia coli 0157:H7 em carne bovina, principalmente em consumidores de

hambúrgueres. Esses fatos levaram o Food and Drug Administration (FDA) a

aprovar a irradiação de aves em 1990 e de carne bovina em 1997 , nas doses

máximas de 4,5 kGy para carne fresca refrigerada e 7,0 kGy para carne congelada.

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) que tem a

responsabilidadJ sobre toda carne processada, publicou em 1999, regras que

permitem o processador irradiar carnes vermelhas para o consumo humano,

concordando com FDA, que a irradiação não apresenta riscos de contaminação
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química, nem de toxicidade e nem de efeitos nutricionais adversos (ADAMS, 2000).

Altas doses como 45 kGy que são suficientes para esterilizar produtos

alimentícios, tem sido utilizadas na África do Sul para irradiar carne cozida. Esse

processo reduz ou elimina a necessidade de aditivos químicos para a preservação

do alimento e este por sua vez apresenta melhor valor nutritivo do que quando

submetido a processos de esterilização por calor, pois há menor destruição de

vitaminas e de aminoácidos essenciais. Esses alimentos costumam ser consumidos

em expedições e por praticantes de esportes radicais (BRUYN, 2000).

Esta prática tem sido adotada neste país, porque em 1997, um grupo de

estudos formado por algumas organizações, entre elas a Organização Mundial da

Saúde, se reuniu na Suíça, e concluiu que "alimentos tratados com doses maiores

que 10 kGy podem ser considerados seguros e nutricionalmente adequados, quando

produzidos sob Boas Práticas Industriais" (WHO, 1999).

Na América do Sul, somente o Brasil, a Argentina e o Chile têm legislação

para irradiação de alimentos. Essas legislações diferem basicamente na autorização

do produto a ser irradiado (OLIVEIRA, 2000).

No Brasil até 2000 era permitida a irradiação somente de um pequeno grupo

de alimentos e a carne bovina não estava incluída nesse grupo. A resolução - RDC

nO 21, de 26 de janeiro de 2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária,

aprovou o "Regulamento Técnico Para Irradiação De Alimentos" que é aplicado a

todos os alimentos tratados por irradiação....Qualquer alimento poderá ser tratado

por irradiação desde que sejam obselVadas as seguintes condições: a) a dose

mínima absolVida deve ser suficiente para alcançar a finalidade pretendida; b) a

dose máxima absolVida deve ser inferior àquela que comprometeria as propriedades

funcionais e ou os atributos sensoriais do alimento (ANVISA), entre outros quisitos.

Uma das limitações da irradiação é a ocorrência de descoloração da carne

com o aumento da dose aplicada. JOSEPHSON e PETERSON (1983) observaram

que carnes estocadas a vácuo, tratadas com 0,5% de fosfato só apresentam

descoloração a partir de 4 kGy.

NANKE et al.(1998) observaram, em carne bovina embalada a vácuo e

irradiada, que a intensidade da cor vermelha (redness) foi decrescendo, enquanto
•que a da cor marrom (yellowness), foi aumentando com a dose e com o tempo de

armazenamento.
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o pigmento da carne fresca geralmente se apresenta em três formas:

• desoximioglobina (Mb) ou mioglobina reduzida que tem o ferro reduzido (Fe+2
), é

vermelho púrpura e se encontra no interior das peças de carne, onde o oxigênio

está ausente e também em carnes embaladas a vácuo;

• oximioglobina (Mb02) ou mioglobina oxigenada também tem o ferro na forma

reduzida (Fe+2), é vermelho brilhante, ou seja, a cor que é desejável na carne

fresca. É encontrada na superfície da carne onde há grande quantidade de

oxigênio;

• metamioglobina (MMb) ou mioglobina oxidada tem o ferro na forma oxidada

(Fe+3
), é marrom e incapaz de ligar oxigênio. A metamioglobina geralmente está

presente numa zona com baixa concentração de oxigênio, entre o interior

anaeróbio da carne e a superfície oxigenada (VARNAM e SUTHERLAND, 1998).

A mioglobina, é homóloga à hemoglobina e armazena oxigênio, para a

utilização do músculo durante sua contração. Esta proteína contém por volta de 5 a

10% do total de ferro do organismo (FAIRWEATHER-TAIT, 1995). Tanto a

hemoglobina como a mioglobina possuem o heme como grupo prostético, um

tetrapirro1. Os tetrapirróis consistem de 4 moléculas do pirrol unidos em anel planar

por 4 pontes a-metilênicas. Um átomo de íon ferroso figura no centro desse anel

planar (RODWELL, 1990).

Carne na dieta

A carne faz parte da dieta humana desde a pré-história, quando o homem

necessitava caçar para se alimentar. Posteriormente, quando deixou de ser nômade,

a agricultura e a criação de animais domésticos, foram se desenvolvendo e têm sua

importância até hoje.

Desde quando começou a consumir carne o homem tem desenvolvido

técnicas para sua conservação. O processamento da carne surgiu da necessidade

de se ter o alimento armazenado em plenas condições para o consumo. Essa

evolução foi acelerada pelas guerras, quando novas tecnologias surgiam, como o

congelamento em grande escala na primeira Guerra Mundial e a irradiação e a

liofilização dos alimentos na segunda Guerra (PEARSON e GILLETT, 1996).
•Há uma grande variedade de carne de mamíferos, aves, peixes e répteis

próprias para consumo. Mundialmente as carnes bovina, suína e ovina são as de
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maior importância comercial; entre as aves principalmente o frango, mas também o

peru, o pato e o ganso. A procura por carnes exóticas tem aumentado, mas seu

consumo ainda é baixo (VARNAM e SUTHERLAND, 1998).

A peça de carne varia de país para país e até mesmo de região para região,

como podemos verificar na Figura 1, onde estão representados os cortes feitos no

J3rasil e nos Estados Unidos.

CORTE DE BOI (Brasil)

coxAo MOLE

alcatra

acém

-
ponta de
agulha

paleta

CORTE DE BOI (EUA)

ROUND

." flank

rib

plate

chuck

brisket

foreshank

miscellaneous

FIGURA 1 - comparação entre cortes de boi (Brasi1fEstados Unidos).

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1991;1998) houve

um aumento de 19% do consumo anual per capita de carnes no Brasil, nos anos 90

em relação aos anos 80, sendo as carnes bovina, suína e de frango as

responsáveis. enquanto que o consumo de peixes foi reduzido.

A tabela a seguir nos mostra o consumo de carnes anual per capita, em

quilograma, no total das áreas da Pesquisa de Orçamentos Familiares em 1996, de

acordo com o recebiltlento mensal familiar em salários mínimos (IBGE, 1996).
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TABELA 1- Consumo de carnes percapita por ano segundo renda familiar

em salários mínimos. IBGE, 1996,

., Recebimento mensal Consumo de carne

familiar " " (kg/pessoalano)

(em salário mínimo) ,

Até 2

+ de 2 a 3

+ de 3 a 5

+ de 5 a 6

+ de 6 a 8

+de8a10

+ de 10 a 15

+ de 15 a 20

+ de 20 a 30

+ de 30

Média

14,6

21,2

21,4

25,0

27,1

27,1

30,6

32,6

46,1

36,5

28,1

A princípio, o aumento do consumo de aves, principalmente o frango, em

detrimento do consumo de carnes vermelhas, em nível mundial, foi devido ao fator

econômico. Com o custo reduzido da ração para as aves, a indústria avícola e a

tecnologia conseguiram produzir produtos com preços mais baixos do que de outras

carnes. Por outro lado, as carnes brancas têm se difundido como sendo "mais

saudáveis" (VARNAM e SUTHERLAND, 1998).

Gostaríamos de ressaltar entretanto, que o consumo de carne bovina ainda é

muito alto e suas qualidades nutricionais exaltadas, pois é importante fonte de

proteína de alto valor biológico, com proporções adequadas de aminoácidos

essenciais. O tecido muscular em geral é boa fonte de vitaminas do complexo B,

fósforo, zinco e principalmente de ferro.

O ferro contido na carne é o ferro heme, sendo que este tem melhor

biodisponibilidade ~o que o ferro não-heme, sendo muito pouco afetado por fatores

dietéticos, embora os estudos de HALLBERG e cols (1991;1992) demonstrassem

que o cálcio reduz a absorção de ferro heme também.
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É sabido também, que a sua proteína ou os produtos da sua degradação são

fatores estimulantes de biodisponibilidade do ferro não-heme (GARCIA et ai., 1996).

Vale lembrar que o ferro não-heme é encontrado nos vegetais, com altas

concentrações principalmente em leguminosas secas, tem baixa biodisponibilidade e

sua absorção é influenciada por componentes promotbres e inibidores da dieta. Em

dietas vegetarianas, a presença de interferentes como fibras, oxalatos, fosfatos,

fitatos elou taninos, formam complexos insolúveis com o ferro não-heme, podendo

limitar a sua absorção. Por outro lado, a vitamina C que está presente em muitas

frutas e verduras facilita a absorção (MARTINEZ et aI., 1999).

A escassez de carne na dieta de populações de baixa renda é um fator

preocupante, pois a deficiência de ferro é uma das deficiências nutricionais de maior

prevalência no mundo (HURRELL,1997), sendo um sério problema de Saúde

Pública. MAGALHÃES (1997) mostrou que houve redução na prevalência de anemia

em crianças de creches, com o aumento da oferta de carne nas refeições, por isso é

necessário quantidades suficientes de ferro na dieta para que se possa garantir a

funcionalidade adequada do organismo e também suprir seus estoques.

A quantidade de ferro no organismo varia com o sexo, idade e estado

fisiológico. No homem adulto essa quantidade é de 40 a 50 mglkg, a mulher

apresenta de 35 a 50 mg/kg e o recém-nascido contém altos níveis de ferro, cerca

de 70 mg/kg, porque nasce com um suprimento de reserva. A concentração de

hemoglobina fetal tende a diminuir atingindo seu ponto mais baixo quando a criança

atinge a idade de 4 a 6 meses pois inicia a formação da hemoglobina adulta

(BRODY, 1993).

Como se sabe, a maior quantidade de ferro corporal é encontrada na

hemoglobina e na mioglobina, que são proteínas transportadoras de oxigênio, nas

enzimas e na ferritina e na hemossiderina, que são proteínas de reserva de ferro

(BRODY, 1993).

A absorção do ferro está relacionada com as reservas orgamcas deste

mineral, bem como com a composição da refeição. Cerca de 25% do ferro heme e

10% do ferro não heme, que se encontram no lúmen intestinal, são absorvidos pelo

organismo humano (FAIRWEATHER-TAIT, 1992).

O estudo da biodisponibilidade de ferro na dieta, foi o objetivo de pesquisas

como a de MONSEN et aI. (1978) que consideram que 40% do ferro da carne é

heme. Esses autores propuseram um modelo matemático para a estimativa da
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biodisponibilidade do ferro nas refeições, baseado na quantidade e absorção do

ferro heme e em fatores de promoção (ácido ascórbico e carne) do ferro não

heme.

A preocupação em se calcular adequadamente a absorção do ferro continuou.

Recentemente, HALLBERG e HULTHEN (2000) desenvolveram e validaram um

algoritmo que se baseia em um número maior de componentes inibidores e

promotores do ferro não-heme da dieta, do que MONSEN utilizou, e que consideram

por volta de 50% (varia com o corte da carne) a fração de ferro heme na carne.

Ao longo dos anos, vários estudos sobre ferro heme têm sido realizados.

RAMOS, em 1999, avaliou o efeito da cocção sobre a concentração de ferro heme

nas carnes de frango, suína e bovina e a influência da extrusão termoplástica sobre

a concentração de ferro heme no pulmão bovino. Concluiu que o processo de

cocção leva à redução do ferro heme em 29% em carne de frango, 43% em carne

bovina e 67% em carne suína.

Portanto, o efeito do processamento no ferro heme das carnes é um

parâmetro de qualidade desse alimento. Como o processamento é necessário para

que o alimento chegue com qualidade e com características agradáveis à mesa do

consumidor, deve sempre ser acompanhado por uma avaliação sensorial.

Análise Sensorial

A análise sensorial é usada para medir, analisar e interpretar reações

produzidas pelas características dos alimentos, percebidas pelos órgãos da visão,

odor, gosto, tato e audição.

Sua aplicação se dá no controle do processo de fabricação, controle do

produto e de mercado e por se basear na opinião do indivíduo, está sujeita a

interferências multifatoriais, como propriedades do próprio alimento, fatores

econômicos e sociais, efeitos fisiológicos e psicológicos dentre outras (PEARSON

e DUTSON, 1994).

Os métodos sensoriais são classificados em:

• métodos de diferença - determinam se a diferença entre as amostras é

perceptível sensorialmente;

• métodos descritivos - descrevem as características percebidas e suas

intensidades, usam escalas para determinar de que modo um ou mais
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atributos variam nas amostras. Os mais usados são o perfil de sabor, perfil de

textura, análise descritiva quantitativa;

• métodos de preferência e aceitação - medem "grau de gostar" e preferência.

Neste método, os provadores devem ser consumidores do produto e não

especialistas (DAMÃSIO, 1992).

A avaliação sensorial é feita por um painel de consumidores, ou por um

painel de especialistas, ou por ambos. Quando o painel for de consumidores, é

necessário que os mesmos, utilizem o produto avaliado com certa freqüência e

que não tenham aversão a ele.

Para se formar uma equipe treinada, é necessário que o indivíduo tenha

disponibilidade, saúde, interesse, não tenha aversão ao produto. A habilidade em

detectar e discriminar diferenças no produto será determinante para a pessoa ser

aceita no painel de especialistas. O número de provadores no painel deste tipo

varia entre 6 a 10 e depende da exigência e disponibilidade, habilidade e

variabilidade da equipe (DAMÃSIO, 1992).
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Verificar se a irradiação interfere na concentração e proporção de ferro heme de

carnes.

3.2. Específicos

• Determinar as concentrações de ferro heme e ferro total em carnes,

comparando amostras que não sofreram irradiação com aquelas submetidas

a doses de 1 a 10 kGy.

• Verificar se as características organolépticas são alteradas após a irradiação.
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b

4.1. Material

4.1.1. Carne

Foram utilizados cortes de coxão mole de origem bovina em bife e moído,

adquiridos do Frigorífico Frigonata Marinata Ltda, por intermédio de um açougue em

São Paulo.

4.1.2. Padrões de Referência

Os padrões utilizados foram: cloreto férrico 9972 Titrisol - Merck®, contendo

19 de Fe/L; hemoglobina liofilizada H-2500 - Sigma® como padrão de referência

secundário; e ração à base de caseína (AIN-93G/160497), preparada conforme a

formulação preconizada pela AIN-93G (REEVES et aI., 1993), isenta de lipídios, a

qual foi adotada como padrão de referência secundário pelo Laboratório de Minerais

da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo.

4.2. Métodos

4.2.1. Lavagem da Vidraria

Para a determinação de ferro total a vidraria utilizada foi descontaminada em

banho de ácido nítrico 30%, por 12 horas e enxaguada 10 vezes com água

desionizada, para que não houvesse 'Contaminação por minerais.

4.2.2. Preparo das amostras

A carne foi dividida em quantidades iguais, e irradiadas pela Empresa

Brasileira de Radiações S/A (EMBRARAD), utilizando o irradiador modelo JS-7500

Nordium Inc (Canadá), que tem como fonte o GOCo. As doses utilizadas foram 1,0;

2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 7,5 e 10,0 kGy. Parte das amostras não sofreu irradiação

(controle/dose 0,0), para ser comparada com as demais amostras irradiadas.

Metade das amostras foram encaminhadas para o restaurante central da

Unidade de Alimentação e Nutrição da Coordenadoria de Serviços e Assistência

Social da Universidade de São Paulo (COSEAS). Foram grelhadas em forno

ClimaPlus Combi CPC da Rational por 9 minutos a 250°C. O forno estava pré

aquecido e sua umidade interna era de 70%.
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As amostras de carne moída foram moldadas manualmente em bifes de

formato de hambúrguer de aproximadamente 9 cm de diâmetro e 2 cm de

espessura. Os bifes mediam cerca de 8 cm de largura x 12 cm de comprimento x 0,7

cm de espessura. Não houve acréscimo de nenhum ingrediente na preparação.

Posteriormente tanto as amostras grelhadas, como as amostras cruas foram

homogeneizadas em processador de alimentos, embaladas e congeladas a

-18°C até serem feitas as análises.

Para análise sensorial as amostras foram irradiadas nas seguintes dos~s: 0,9;

1,7; 2,6; 3,3; 4,7; 7,0 e 9,3 kGy. Na avaliação da cor por aparelho foram utilizadas

faixas de irradiação: dose O kGy (sem irradiação), doses entre O kGy e 2,5 kGy,

doses entre 2,5 kGy e 5 kGy e doses entre 5 kGy e 10 kGy.

Foi adicionado sal à carne numa proporção de 1% para a degustação dos

provadores. As amostras foram encaminhadas para o laboratório central da Sadia,

onde permaneceram congelada a -18°C e posteriormente preparadas em chapas

bifeteiras e então feita a análise sensorial.

4.2.3. Composição Centesimal

As determinações foram feitas segundo as normas elaboradas pelo

INSTITUTO ADOLFO LUTZ (1985), AOAC (1980 e 1995) e HORNSEY (1956).

Foram analisadas triplicatas ou duplicatas das amostras e triplicatas de ração a base

de caseína (AIN-93G/160497), utilizada como padrão de referência secundário, nas

determinações de macronutrientes. As determinações de ferro total foram feitas em

quadruplicatas. As determinações de ferro heme foram feitas em 4 ensaios em única

determinação em cada um deles.

4.2.4. Umidade e cinzas

A umidade foi determinada pelo método gravimétrico, em estufa a 105°C, até

obtenção de peso constante. As cinzas também foram determinadas por gravimetria,

depois de se calcinar a amostra em mufla a 550°C.

4.2.5. Proteína

A concentração de proteína foi determinada pelo método de Microkjeldahl

para nitrogênio total, usando os fatores de conversão do teor de nitrogênio em
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proteína, de 6,25 para as amostras de carne e de 6,40 para a ração a base de

caseírla.

4.2.6. Lipídeos

Os lipídeos foram determinados pelo método gravimétrico, em extrator de

Soxhlet.

4.2.7. Ferro Total

A determinação da concentração de ferro total foi realizada por

espectrofotometria de absorção atômica (EAA), segundo método preconizado pela

AOAC (1980), com modificações, em Polarized Zeernan MS Hitachi® l-SOOO,

utilizando-se lâmpada de catodo oco específica para ferro, comprimento de onda

248,3 nm, fenda 0,2 nm e chama de ar/acetileno oxidante (PERKIN-ELMER,1982).

As amostras foram digeridas com ácido nítrico e peróxido de hidrogênio na

proporção de 5:1, em bloco digestor (Pyroted~), com aquecimento gradual até

150°C. Posteriormente, as amostras foram diluídas com água desionizada, de modo

que a concentração de ferro das amostras estivesse dentro da curva de calibração.

A curva padrão foi preparada com o padrão de Cloreto Férrico Tritisol Merck® 9972,

nas concentrações de O,S; 1,0; 2,0; 3,0 e 4,0 ~g/mL Fe.

4.2.8. Ferro Heme

As concentrações de ferro heme das amostras foram determinadas pelo

método descrito por Hornsey (1956), para análise de pigmentos totais e foi

utilizada hemoglobina bovina liofilizada H-2500 - Sigma®, como padrão de

referência secundário.

A extração dos pigmentos totais foi realizada adicionando-se às amostras,

40 mL de acetona p.a., 1 mL de solução de L-cisteína 1%, 1 mL de ácido clorídrico

concentrado p.a. e água suficiente para se atingir um volume de SO mL,

considerando-se a umidade da amostra.

O extrato foi filtrado e feita a leitura em espectrofotômetro HITACHI® (Mod. U

34410), em comprimento de onda de 640 nm. A absorbância encontrada foi

multiplicada pelo fator 6800, obtido pelo coeficiente de extinção molar, e dividida

pelo peso da amostra, obtendo-se a concentração de hematina em ~g/g de amostra.
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A concentração de ferro heme foi calculada, considerando-se que a hematina possui

8,82% de ferro (MERCK, 1989).

4.2.9. Avaliação Sensorial

Foi feita a análise descritiva e quantitativa das características

organolépticas (aparência, odor, sabor e textura) presentes na carne. Na análise

descritiva e quantitativa (ADQ), são identificadas e qualificadas as propriedade

sensoriais de um produto, pelas percepções visuais, olfativas, gustativas e tácteis

a partir de descritores, utilizados para representar os atributos (STONE et ai.,

1974).

Cada uma dessas características foi avaliada por seis provadores

treinados, que utilizaram uma escala não estruturada de 09 pontos, ou seja,

escala de extremos.

Atributos sensoriais avaliados por provadores treinados:

• At1: cor vermelha da carne crua (escala de Oa 9 de claro a escuro);

• At2: odor da carne crua (escala de Oa 9 de fraco para forte);

• At3: odor da carne crua (escala de Oa 9 de fresco para não fresco);

• At4: cor acastanhada da carne grelhada (escala de Oa 9 de claro para escuro);

• At5: odor da carne grelhada (escala de Oa 9 de fraco para forte);

• At6: sabor da carne grelhada (escala de Oa 9 de fraco para forte);

• At7: gosto salgado da carne grelhada (escala de Oa 9 de fraco para forte);

• At8: maciez da carne grelhada (escala de Oa 9 de pouco para muito);

• At9: suculência da carne grelhada (escala de Oa 9 de fraco para forte);

Para avaliação de cor por aparelho utilizou-se o espectofotômetro Minolta

CN 508-D.

o sistema usado para avaliação de cor da carne é o elE - Comission

Intemational de I'Eclairage ou Intemational Comission on lIIumination - que tem a
",

, premissa de que o estímulo para a cor é promovido pela combinação de um tipo

de luz, um objeto e um observador (BILLMEYER e SALTZMAN, 1981).

Os parâmetros utilizados foram a luminosidade ( L* ), a intensidade para a

cor vermelha, ou redness ( a* ), e para a cor amarela, ou yelowness ( b* ) e como

controle para a comparação da cor, utilizou-se a carne sem ser irradiada.
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4.2.10. Parâmetros de Validação da Metodologia Utilizada

Os métodos para determinação da composição centesimal, de ferro heme e

ferro total, têm sido utilizados no Laboratório de Minerais da Faculdade de Ciências

Farmacêuticas da USP e foram validados por RAMOS (1999), a fim de garantir a

confiabilidade dos dados. E os parâmetros utilizados foram a exatidão, a precisão, a

linearidade da curva de calibração e os limites de detecção e de quantificação

(Anexo B).

4.2.11. Análise Estatística dos Resultados Experimentais

Os resultados deste estudo foram analisados pelo Instituto de Matemática

e Estatistica da Universidade de São Paulo (IME-USP). Foram utilizadas as

seguintes técnicas:

.. • análise descritiva unidimensional;

• análise de variância (ANOVA) com efeitos fixos;

• comparações múltiplas.

É importante destacar que, como foi descrito no ítem 5.2.3, as
r
;; determinações foram feitas em replicatas, mas na mesma unidade amostrai, por
J

.•• são consideradas somente as médias das medidas.

~';. Os níveis de significância adotados foram de 5% e 10%.
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Na Tabela 2 estão expressas as médias das porcentagens de lipídeo, proteína e

cinzas em base integral, em carne bovina irradiada crua e moída, crua e em bifes,

grelhada e moída e grelhada e em bifes.

TABELA 2- Lipídeo, proteína e cinzas, em amostras de carne bovina irradiada crua e
grelhada, moída e em bife, em base integral. (Média)

i(~~'t;Y?;~1~5~~~~~i~!~~~~~tl1M[~~'Jl~~;f~{~i~~~:i~i;'e:!t>~~~:(~~~í~:";J
Crua Moída 1,20a 22,68a 1, 14a

Crua em Bifes 1,2r 24,22a 1,1 Oa

Grelhada Moída 2,35b 32,32a 1,43b

Grelhada em Bifes 4,34c 44,35b 2,11 c

Sobrescritos iguais na mesma coluna, representam médias iguais (p>O,OS).
'(n=24) 2(n=95) 3(n=94)

Na Tabela 3 estão expressas as médias das porcentagens de lipídeo (base

seca) e proteína (base seca e desengordurada) em carne bovina irradiada crua e

moída, crua e em bifes, grelhada e moída e grelhada e em bifes.

TABELA 3- Lipídeo (base seca) e proteína (em base seca e desengordurada), em
amostras de carne bovina irradiada crua e grelhada, moída e em bife.(Média).

'Carne .
-.. " .' ~. . ,.".

Crua Moída

Crua em Bifes

Grelhada Moída

Grelhada em Bifes

'.' .' .Proteínà(b~s.d. )2:

":'(%)

4,76B 94,702

4,79B 95,60a

6,48b 95,74a

869c 9517b, ,
Sobrescritos iguais na mesma coluna, representam médias iguais (p>O,OS).
'(n=24) 2(n=95)



RESULTADOS 19------------------------------

Nas Tabelas 4 e 5 apresentamos resultados de composição centesimal de

algumas tabelas de composição de alimentos utilizadas na última década, Que além

dos macronutrientes também apresentavam a concentração de ferro em carnes. Os

dados dos autores foram transformados para as bases seca e seca e desengordura,

?ara iac\\\tar a com?aração.

TABELA 4 - Dados da literatura de composição centesimal e concentração de ferro
em carne bovina, em carne crua. Lipídeo em base seca (b.s.), proteína e ferro em
base seca e desengordurada (b.s.d.) e cinzas base integral (b.L).

..~

'I,

Carne crua

SI gordura

(McCANCE
WIDDOWSON,1992)

Magra

(SOUCI et aI., 1994)

Magra

(IBGE,"1996)

Coxão mole

(Ramos,1999)

e 74,00

75,10

71,40

74,00

17,69

7,63

21,33

·14,54

94,87

95,65

95,55

95,22

1,23

1,00

1,06

9,82

9,39

14,22

10,60

·.·9560· ... ·110
. . , . .·t.:

Coxão mole sI gordura
moído

(Esta pesquisa)

Coxão mole sI gordura
bifes

(Esta pesquisa)·· .

74,85

.73,44

4,76

.: 479
..,'

94,70 .1,14 .11,24

::9,14
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TABELA 5 - Dados da literatura de composição centesimal e concentração de ferro
em carne bovina, em carne cozida. Lipídeo em base seca (b.s.), proteína e ferro em
base seca e desengordurada (b.s.d.) e cinzas base integral (b.L).

Carne cozida

S/ gordura

(McCANCE
WIDDOWSON, 1992)

e 63,80 16,57 94,69 11,59

7,64.··.

".;,.

o." .'•• '

,869 '; 9517 . ·211"..<.'," J.. ..·".1 :' :. ","".' ,"

o". _ ••,0;,"

72,00 15,89 95,33 1,05 8,49

62,84 15,12 93,07 2,20 10,00
'. '"''

~'..,:~ .:':-. ~.
;.";.

. •... ..~;.. ~- ,:'.

Coxão mole - bife

(Ramos,1999)

Rosbife

(SOUCI et aI., 1994)

Coxão "mole: . sI
moído'

(Esta pesqui~ar

Coxão mole . sI
.bifes'"

.(Esta pesquisa)

Nas Tabelas 6 e 7 estão expressas as médias das concentrações de ferro total,

ferro heme e proporção de ferro heme em relação ao ferro total em carne irradiada em

doses de até 5 kGy, em base integral e em base seca e desengordurada em Jlg/g,

respectivamente.
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TABELA 6- Ferro total (Fel), ferro heme (FeH) e proporção de FeH em relação ao
Fel, em amostras de carne bovina irradiada (com doses até S kGy) crua e grelhada,
moída e em bife (base integral). (Média).

Crua Moída 273a 256a 938a, , I

Crua em Bifes 232b 229b 98r, , I

Grelhada Moída 410e 28 Se 695b
I , ,

Grelhada em Bifes 359d 250a 696b, , ,
Sobrescritos diferentes na mesma coluna, representam médias diferentes (p<O.OS).
Sobrescritos diferentes na mesma coluna de FeH/FeT, representam médias diferentes (p<O, 1).
1(n=87) 2(n=96) 3(n=96)

TABELA 7- Ferro total (Fel), ferro heme (FeH) e proporção de FeH em relação ao
Fel, em amostras de carne bovina irradiada (com doses até S kGy) crua e grelhada,
moída e em bife (base seca e desengordurada). (Média)

.'. Carne

. '. (~g/g)

. . :... " ~ .~ •....: :

.' ·····.{~g/g)··:·.·

•... ' .. 0° .. ' .. '. ·'3
.:' .:;FeH/FeT>· ...

;(~glg)o .....

114,Oa

917b,

121,7c

Crua Moída

Crua em Bifes

Grelhada Moída

Grelhada em Bifes

106,8a

906b,

892b,

774d 540c, ,

937a,

988a,

733b,

698b,
Sobrescritos diferentes na mesma coluna, representam médias diferentes (p<O,OS).
Sobrescritos diferentes na mesma coluna de FeH/FeT, representam médias diferentes (p<O, 1).
\n=87) 2(n=96) 3(n=96}

As concentrações de ferro heme nas doses com 7,S e 10 kGy, foram diferentes

significativamente (p<O,OS), em relação à amostra controle.
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TABELA 8- Concentrações de Ferro heme (Ilg/g), em amostras de carne bovina
irradiada com O kGy, 7,5 kGy e 10 kGy, moída e em bifes, crua e grelhada, em base
integral (B.I.) e em base seca e desengordurada (B.S.D.).

Crua Moída 25,48 23,58 24,2a 10S,2d 97,6d 101 ,Sd

Crua em Bifes 23,Sb 22,2b 21,3b 94,4e 92,4e 84,1 e

Grelhada Moída 31 7c 289c 294c 93 ge 860e 843e
J , , • , •

Grelhada em Bifes 27,08 21,88 22,Oa 61,Sf 47,Of 4S,8f

Sobrescritos diferentes na mesma coluna, representam médias diferentes (p<O,OS).
'(n=16) 2(n=14) 3(n=16)

Os resultados das concentrações de ferro por dose, estão apresentadas no

Anexo A.

Estão apresentadas nos Gráficos 1 e 2, as porcentagens de ferro heme em

relação ao ferro total, em carne bovina irradiada em base seca e desengordurada.
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-
~
I- 80u.-::J:u.

70

60

60

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 6,0

Dose de Irradiação (kGy)

7,6 10,0

GRÁFICO 1- Ferro heme/ferro total (%) em carne grelhada irradiada em diferentes
doses, em base seca e desengordurada
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GRÁFICO 2- Ferro heme/ferro total (%) em carne crua irradiada em diferentes
doses, em base seca e desengordurada

Na Tabela 9 comparamos resultados obtidos neste estudo, com alguns da

literatura, em carne bovina não irradiada em base integral (nossos resultados são as

médias das concentrações das doses de Oa 5 kGy).
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TABELA 9- Concentrações de ferro total, de ferro heme e porcentagens de ferro heme
em carnes bovina crua e cozida (amostra integral) - comparação dos dados da
literatura.

~f{1~~~;~{,~til;lli~;~~~2?~'j'f'r~RiJl~i*4~"f~~tJ~it,%;s~~~~~+;j'
(SCHRICKER et ai., 1982) - moída 29 18 63

(CARPENTER e CLARK, 1995)
moída
bifes "round" - coxão mole
bifes "Ioin" - alcatra

(RAMOS, 1999) - bifes

22
21
25

23

20
21
22

22

91
102
90

95
(Esta pesquisa)
moída
bifes

27 26 93
23 23 99

/ ,'.' '. C~_~~~~~i~~.~~z~~~.,·~) ·Fêrr.dTofál<· Ferrc{Hemé·., Férro'Hême .
.. RêferêncialC,c.>.".. d!Ções· .' ··' •.(~~/g)- ,.-.;.:•. ,"tJig/gr ', '.-. (%)- : CC

', .. ' . ....

(KALPALATHIKA et aI., 1991)

bifes
hambúrguer
rosbife

Adquiridos em restaurantes
(chapas bifeteiras)

(CARPENTER e CLARK, 1995)
moída - frita

"round" - bifes refogados
"Ioin" - bifes grelhados

(RAMOS, 1999)
Temperatura 180oC;Tempo 4 minutos;
bifes (coxão mole) de 110 g e chapas
bifeteiras a gás

(Esta pesquisa)
moída - (coxão mole) grelhada
bifes - (coxão mole) grelhados
Temperatura 250°C;Tempo 9 minutos e
Umidade 70%

34
31
34

26
37
34

31

41
36

21
20
17

20
21

26

18

29
25

62
64
50

79
55
75

57

70
70
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Os espectros de refletância de hemoglobina bovina, de carne moída grelhada

e crua, e de bife grelhado e cru irradiados nas doses O, 1 e 10 kGy são

apresentados nas Figuras 2 a 14 respectivamente.
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Figura 2 - Espectro de refletância da hemoglobina
bovina.
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Figura 3 - Espéttrcfde"réfletância' de carne moí a
grelhada (O kGy).
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Figura 4 - Espectro de refletãncia de carne moída
grelhada (1 kGy).
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Figura 5 - Espectro de refletância de carne
moída grelhada (10 kGy).
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Figura 6 - Espectro de refletância de carne moída crua
(O kGy).
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Figura 7- Espectro de refletância de carne moída
crua (1 kGy).
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Figura 8- Espectro de refletância de carne moída
crua (10 kGy).
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Figura 9- Espectro de refletância de bife grelhado
(O kGy).
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Figura 10- Espectro de refietância de bife grelhado
(1 kGy).
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Figura 11- Espectro de ref!etância de bife
grelhado (10 kGy).
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Figura 12- Espectro de refletância de bife cru
(O kGy).
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Figura 13- Espectro de refletância de bife cru
(1 kGy).
























































































