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1 - INTRODUÇÃO

1.1 Considerações gerais - Histórico

Com o intuito de assegurar a qualidade de um alimento, tanto do ponto

de vista de saúde pública como para aumentar a sua vida de prateleira, vários

são os métodos de conservação disponíveis para as indústrias de alimentos.

Entre eles, o emprego de radiação ionizante vem recebendo considerável

atenção por parte de pesquisadores e das indústrias de alimentos.

Em 1905 no Reino Unido, 1. Applebye A. J. Banks patentearam, pela

primeira vez, sob número 1609, o tratamento de cereais e seus produtos com

raios a, ~ e y provenientes do rádio e outras substâncias radioativas (DiehI,

1990).

Lee et al (1996) citam que, em 1943, Proctor e associados do

Massachusetts Institute oi Technology (MIT) relataram o primeiro trabalho de

conservação de hambúrgueres utilizando raios X.

Após a Segunda Querra Mundial, a Comissão de Energia Atômica dos

Estados Unidos instalou irradiadores de alimentos em diversas universidades

americanas para explorar o uso pacífico da irradiação (Diehl, 1990).

Em 1980, a junta Food and Agriculture Organization! Intemational

Atornic Energy Agency/ World Health Organization (FAO/ IAEA/ WHO)

concluiu que os alimentos irradiados com doses de até 10 kGy (IGy = 1 joule/

kg) podiam ser considerados seguros e saudáveis (Radomysky et al, 1994). A

partir de 1981, a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a considerar a

irradiação como um método seguro de conservação de alimentos. A Food and

Drug Administration dos Estados Unidos (FDA), considerando a segurança do
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alimento irradiado, aprovou seu uso para o controle. de insetos e

microrganismos em especiarias, para o controle de insetos e aumento da vida de

prateleira de frutas e vegetais, para o controle de Trichina em carne de porco

crua e para aumentar a segurança microbiana da carne de frango,

principalmente, no que se refere a presença de Salmonella (Bruhn, 1992a).

Em 1990, o FDA aprovou a irradiação de frango para controlar

patógenos de origem alimentar, desde que a dose não excedesse a 3,0 kGy

(Pauli &Tarantino, 1995).

Em 1992, o Food Safety and Inspection Service (FSIS) dos Estados

Unidos publicou uma regulamentação fmal permitindo a irradiação de carcaças

e partes de frango cru, frescos ou congelados e carne de frango mecanicamente

desossada, com a lmalidade de destruir microrganismos patogênicos, como

Salmonella, Campylobacter e Listeria. Com a aprovação e regulamentação por

esses dois importantes orgãos oficiais dos Estados Unidos, a irradiação de

frangos já está sendo utilizada nesse país, inclusive com a operação em Tampa,

Flórida, do primeiro equip~ento a ser usado para irradiar alimentos (Morrison .

et al,1992; Loaharanu & Murrel, 1994) e na Califórnia já estão realizando a

irradiação de especiarias e vegetais.

A United States Department of Agriculture (USDA) recentemente emitiu

regulamentações nas quais exigia que os testes para E. coli se iniciassem em

janeiro de 1997 e que carnes vermelhas cruas e carnes de frango processadas

em grandes indústrias estivessem livres de Salmonella a partir de janeiro de

1998. Por isso, o número de indústrias interessadas no uso de irradiação desses

alimentos está aumentando consideravelmente (Hileman, 1996).
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1.2 Processo de Irradiação

A radiação é um fenômeno fisico no qual a energia atravessa o espaço

ou a matéria, enquanto que a irradiação é o processo de aplicação dessa energia

em um material. No caso da sua aplicação em alimentos, tem como objetivo a

esterilização ou pasteurização dos mesmos (Radomysky et aI, 1994).

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

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

sendo anteriormente expressa em rad. O Sistema Internacional de Unidades

adotou, a partir de 1986, a unidade Gray (Gy) como medida de dose absorvida.

Um Gray (Gy) é definido como 1 Joule de energia absorvida por kilograma de

material. Um Gy equivale a 100 rads (Radomysky et aI, 1994).

Uma das fontes de radiação ionizante usada no processo de irradiação de
60

alimentos é o cobalto 60 ( Co), produzido via bombardeamento de nêutrons do

elemento não radioativo 59Co. Raios gama com energia de 1,17 e 1,33 MeV

provém da desintegração desse elemento não estável 59Co (Kilcast, 1994). A

maior vantagem da raqiação gama é seu alto poder de penetração, facilitando o

seu uso no tratamento de Ítens volumosos como, por exemplo, frango.

Uma outra fonte de radiação ionizante são os feixes de elétrons de alta

energia gerados em máquinas. Esse tipo de radiação tem a vantagem de poder

ser desligado quando não está sendo utilizado. Porém, seu uso em alimentos é

limitado pois tem baixo poder de penetração (Kilcast, 1994).

O processo de irradiação envolve a exposição de um alimento a uma

dose específica de radiação, iniciando uma cadeia de eventos. Esses eventos

levam à paralização das funções estruturais e metabólicas das células, afetando

a sua reprodução e, consequentemente, os processos celulares que levam ao
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brotamento (batata), amadurecimento (frutas) ,. multiplicação de

microrganismos e ao controle de parasitas e pestes (Lagunas-Solar, 1995).

Quando ocorre a interação de um feixe de radiação ionizante com uma

célula, diversos efeitos são provocados por diferentes mecanismos,

principalmente alterações no DNA. Um deles, conhecido como efeito direto,

ocorre quando a energia transportada pela radiação é transferida, sem

intermediários, para o DNA. No outro, caracterizado como efeito indireto, a

radiação interage com outras substâncias, principalmente água, que representa

cerca de 70% da matéria viva, resultando na formação de radicais livres, que

são altamente reativos.

Embora alguns efeitos sejam conseqüência de modificações na

desoxirribose,' as lesões mais importantes estão relacionadas às bases

nitrogenadas ou à própria estrutura da hélice da molécula, incluindo: 1)

alterações estruturais de bases nitrogenadas, especialmente das pirimidinas,

levando, por exemplo, ao aparecimento de glicol de timina; 2) eliminação de

bases gerando sítios.apirimídicos, sendo estes mais frequentes do que os

produtos relacionados anteriormente; 3) quebras da cadeia polinucleotídica que

podem ocorrer em sítios diametralmente opostos nas duas hélices (ruptura

dupla) ou somente em uma delas (ruptura simples) (Costa, 1987).

Micusan (1984), citado por Dion et aI (1994), relatou que, quando

moléculas de DNA são alteradas, 70% são devidos à formação do radical livre

OH -, resultante da ionização da água, e 30% pela ionização direta.
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1.3 Irradiação de alimentos

Desde 1960, quando o Canadá adotou leis permitindo o emprego

comercial da irradiação de alimentos, vários outros países também o fizeram,

entre eles, a antiga União Soviética, Uruguai, França, Japão, Itália, Espanha,

Bélgica, Holanda, Filipinas, China, Brasil, Dinamarca, Croácia e México.

A Comissão do Codex Alimentarius adotou, em 1983, um código geral

padronizado para a irradiação de alimentos bem como recomendou um código

de práticas internacionais.

O Brasil entrou para o conjunto de nações que fazem uso da radiação

para a conservação dos alimentos em 1985 porém o primeiro decreto-lei,

abordando normas básicas para alimentos irradiados, data de 1969 (Wiendl,

1988).

O Codex Alimentarius recomenda a dose máxima de 10 kGy, sendo que

a energia absorvida, nesse caso, é equivalente à energia térmica necessária para

aumentar a temperatura de 1 g de água em 2,4 °c ( calculado na base de que 10

kGy de energia ionizlplte é equivalente à energia térmica de 10 J/g é a

capacidade térmica da água é de aproximadamente 4,2 J/g/ oCo Portanto, 10 J/g

+ 4,2 J/g/ °c = 2,4 °c ). No entanto,a irradiação de alimentos requer doses

muito mais baixas, por exemplo, 0,1 kGyou 1,0 kGy o que é equivalente a uma

energia térmica de 0,024 °c ou 0,24 oCo Por isso, alimentos irradiados

permanecem, do ponto de vista organoléptico, num estado muito próximo do

natural (Loaharanu & Murrel, 1994).

Enquanto as doses empregadas na área de alimentos não ultrapassam 10

kGy, nos tratamentos de polímeros e na esterilização de materiais médicos são

utilizadas doses de 25 kGy e até maiores (Kilcast, 1994). Quando doses
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supenores a 10 kGy são aplicadas em alimentos, há. perda das suas

características organolépticas. De acordo com os dados da literatura, atributos

sensoriais de carne de frango, ovos e produtos a base de ovos não são afetados

por doses de cerca de 3,0 kGy (Lebovics & Gaal, 1992).

1.4 Alterações nos alimentos

Dependendo do processo de conservação ao qual o alimento foi

submetido pode haver modificações do estado natural do mesmo (Lee et al

1996).

A maior vantagem do processo de irradiação de alimentos consiste nas

poucas alterações 'que ocorrem nos componentes do alimento. Na realidade,

essas alterações são tão pequenas que, em consequência, tem-se dificuldades

em estabelecer métodos para detecção da irradiação em alimentos. Além disso,

muitas dessas alterações ocorrem também em outros processos, não sendo

únicas para o processo de irradiação.

As alterações que ocorrem nas propriedades sensoriais dos alimentos

resultam, principalmente, de 3 tipos de reações químicas. As proteínas e outros

compostos nitrogenados parecem ser sensíveis à irradiação. Entre os compostos

formados podem ser citados NR3, CO2, hidrogênio, R2S, amidas e carbonilas.

Os aminoácidos com anel aromático tendem a ser mais sensíveis do que outros,

sofrendo alterações no anel. Os lípides e gorduras também podem sofrer

alterações pois carbonilas e outros produtos da oxidação, tais como peróxidos,

são fonnados, principalmente quando a irradiação e/ou o armazenamento

subseqüente do alimento irradiado é feito na presença de oxigênio. A atividade
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das enzimas não é afetada pelas doses permitidas de irradiação, podendo-se,

portanto, estender a vida de prateleira desses alimentos. A irradiação pode

também hidrolisar carboidratos de alto peso molecular, como a pectina, por

exemplo. O processo ocasiona o amolecimento de frutas e vegetais através da

hidrólise das substâncias da parede celular das frutas. O efeito do processo

depende de fatores como a variedade e o grau de maturidade da fruta. O

amolecimento tem sua desvantagem mas apresenta a vantagem de aumentar o

rendimento do suco e reduzir o tempo de secagem e cozimento de produtos

desidratados (Kilcast, 1994).

Algumas mudanças a nível nutricional ocorrem em alimentos irradiados,

não sendo, no entanto, diferentes daquelas observadas em alimentos submetidos

a outros processos, como o enlatamento, o congelamento ou a desidratação. A

OMS considera essas mudanças insignificantes (Bruhn, 1992b). Componentes,

como aminoácidos essenciais, ácidos graxos essenciais e minerais e

micronutrientes não são afetados sob condições adequadas de irradiação. No

entanto, algumas vitamin~s, como as vitaminas B e C são parcialmente perdidas

(Kilcast, 1994).

Thomas et aI (1981) relataram a diminuição na concentração de tiamina

em presunto suíno congelado, quando doses esterilizantes foram usadas.

Segundo Diehl (1990), essa perda é comparável a de outros processos

tecnológicos.

Fox et aI (1989) concluíram que a perda de vitamina em frango irradiado

com doses de até 3,0 kGy e de carne de porco com doses de até 1,0 kGy não

foram nutricionalmente significantes.
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Hanis et aI (1989) constataram que a alta temperatura no momento da

irradiação resultava no aumento dos valores de ácidos e peróxidos, mas

segundo Bruhn (1995b) eles são similares àqueles formados quando um

alimento é cozido. Hampson et aI (1996) investigaram o efeito da irradiação

nos lipídios de carne de porco, carne de cordeiro, carne bovina, perna e peito de

peru. Os valores de peróxido e iodo mostraram que doses de radiação menores

que 10 KGy não provocavam mudanças significantes nos lipídios das carnes.

Notou-se que a concentração de malonaldeído mudou a nível micromolar mas

somente na carne de peru.

Sudarmadji & Urbain (1972) concluíram que, em carne de frango, doses

superiores a 2,5 kGy induziam a odores desagradáveis e à destruição de certos

nutrientes.

Em um trabalho realizado por Hanis et aI (1989), a irradiação de carne

de frango resultou no aparecimento de odor desagradável, que aumentava não

somente com o aumento da dose de radiação mas também em temperaturas

mais elevadas. No caso das ,amostras que foram submetidas ao processo de

fritura ou cocção após a irradiação, o tratamento térmico foi suficiente para

diminuir ou até mesmo eliminar os efeitos sensoriais negativos da irradiação. A

carne cozida foi aceita pelos consumidores após ter sido submetida a dose de

até 10 kGy, sendo a fritura o processo mais eficiente para diminuir o odor

indesejável.

Segundo Lee et aI (1996), o cozimento pode atenuar o odor e o sabor

induzidos pelo tratamento da irradiação. Uma dose de 2,5 kGy parece ser o

limite para o desenvolvimento de características organolépticas não satisfatórias

perceptíveis.
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Através da irradiação, pode-se obter um produto alimentício

comercialmente estéril sem, contudo haver o desenvolvimento de

radioatividade no produto (Maxcy, 1982). Observa-se, também, não haver

aumento do nível de radiação na planta de radiação ou nos seus arredores,

devido às medidas de segurança extremamentes rigorosas que são observadas

durante a construção e a operação dessas plantas (Bruhn, 1992a).

As reações químicas, que não são desencadeadas durante a irradiação,

incluem a formação e condensação de anéis aromáticos e a formação de

compostos heterocíclicos. Essas reações, no entanto, ocorrem também durante

o cozimento do alimento, formando compostos tóxicos (carcinogênicos) (Miller

& Miller, 1986). Em estudos realizados por Urbain (1986) e Thayer et aI (1987)

foi concluído que os alimentos assim processados eram seguros do ponto de.
vista toxicológico.

1.5 Microrganismos - Alimentos - Saúde Pública

Mesmo que não devidamente documentada, a incidência de doenças de

origem alimentar no Brasil é bastante elevada. Apesar dos avanços

tecnológicos nas áreas de controle e produção, mesmo em países desenvolvidos

onde a higiene dos alimentos é considerada adequada, a ocorrência de doenças

de origem alimentar é um problema de saúde pública.

Nos EUA, país com controle razoável das doenças transmitidas por

alimentos, cerca de 4 milhões de americanos contraem anualmente esse tipo de

doença, sofrendo uma variedade de sintomas que vai desde diarréia até

septicemia (Morrison et aI, 1992). Essas doenças podem ser particularmente
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sérias para crianças, idosos e pessoas com sistema imunológico deprimido.

Estimativas realizadas pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças desse

país têm mostrado que as doenças de origem alimentar provocadas por bactérias

patogênicas como Salmonella, Campylobacter, E.coli enteropatogênicas e

Vibrio, causam de 6,5 milhões a 81 milhões de casos de diarréia e 9000 mortes

por ano (Lee, 1994).

Além da dor e do sofrimento causados por essas doenças, a perda

econômica é considerável. O Departamento de Agricultura dos EUA avalia que

o gasto anual entre o custo médico e a perda de produtividade atinge de 5 a 6

bilhões de dólares (Lee, 1994).

Nos EUA uma pessoa sofre, em média, 4 casos de doenças transmitidas

por alimentos durante a vida, totalizando 1 bilhão de casos numa população de

250 milhões de habitantes. Assumindo-se que 1/3 é causado por Salmonella,

isso significa 5.300.000 casos de salmonelose por ano (Silliker, 1982).

Dados da USDA (1993), citados por Pszczola (1993), relatam que, em

1992, nos EUA, as ba.ctérias pertencentes aos gêneros Salmonella e'

Campylobacter foram responsáveis por 4 milhões de casos de doenças. Desses

casos, 96% dos de salmonelose e 100% dos de campilobacteriose estavam

relacionados com a ingestão de alimentos, sendo a carne de frango e a bovina

responsáveis pela metade deles. Dos casos acima, o número de mortes

relacionados com salmonelose variou entre 1000 e 2000 e os relacionados à

campilobacteriose entre 120 a 360.

De todos os microrganismos estudados por Todd (1989), Salmonella foi,

nos EUA, o agente de doença bacteriana de origem alimentar que apresentou o

maior custo (4 bilhões de dólares), seguido por S. aureus (1,5 bilhões) e

10

l
",

'1

(



Listeria monocytogenes (3,3 milhões de dólares). Nesse estudo, a média do

custo foi de US$ 1.350 dólares por caso de salmonelose.

Os custos de infecção humana por Salmonella na Inglaterra e País de

Gales foram estimados entre 231 e 331 milhões de libras, em 1988, dos quais

143 a 205 milhões de libras estavam associados com infecções originadas do

consumo de carne (Sockett, 1995).

Atualmente, Salmonella é um dos microrganismos mais frequentemente

envolvido em casos e surtos de doenças de origem alimentar em diversos

países, inclusive no Brasil.

Entre os 294 surtos ocorridos no período de 1980 a 1989 na Inglaterra e

País de Gales, 45% foram relacionados com Salmonella presente em alimentos

processados, sendo as carnes cozidas e as processadas os principais veículos

dessa bactéria (Sockett, 1995).

O reservatório natural das salmonelas é o trato intestinal do homem e

dos anImaIS, o que explica a ampla distribuição desse microrganismo na

natureza.

Entre os diferentes tipos de carne, a de frango tem sido a maIS

comumente implicada na maioria dos surtos de salmonelose e sua importância

como principal veículo de Salmonella relaciona-se a diversos fatores, entre

eles:

- difícil controle da contaminação das matrizes

- aumento do consumo de carne de frango

- alta proporção de frangos assados contaminados

- aumento do uso de frango fresco, que pode ser uma fonte de

contaminação cruzada nas cozinhas
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- alto consumo, ao se comparar com o de outras carnes, nos meses de

verão quando a temperatura mais alta do ambiente aumenta os riscos associados

com o transporte inadequado, manuseio, cozimento e estocagem (Sockett,

1995).

As aves têm um papel importante na disseminação de Salmonella, pois

são portadoras assintomáticas dessa bactéria, excretando-a continuamente nas

fezes (Landgraf & Franco, 1996).

o mecanismo pelo qual Salmonella coloniza o frango não está

completamente definido. No entanto, sabe-se que os principais sítios de

colonização localizam-se no ceco (Bryan & Doyle, 1995).

Durante o processamento de carne de frango, ocorre a contaminação
.

entre carcaças. Estudos realizados na Escócia constataram que o próprio

ambiente das indústrias ( ou abatedouros ) de frango permite a ocorrência da

infecção e contaminação cruzada (Reilly, 1988).

Dentro das plantas de processamento, as carcaças passam por uma série

de operações onde pode pcorrer a contaminação tanto do próprio ambiente'

como dos equipamentos da planta, mãos de trabalhadores e contaminação

cruzada de outras aves contaminadas. As etapas de escaldamento, depenagem,

evisceração e os miúdos são os maiores pontos de transferência de

microrganismos (Bryan & Doyle, 1995).

Em um estudo feito no Brasil por Leitão (1979), foi constatada a

contaminação por Salmonella em 4,9% das 182 amostras de carcaças de frango

adquiridas em açougues na cidade de Campinas - SP.

Machado et aI (1994), estudando a ocorrência de Salmonella spp e

Campylobacter spp em frangos coletados logo após o abate e no produto final
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de uma planta processadora localizada em Santa Catarina, constataram que as

amostras do ceco examinadas logo após o abate apresentavam 56,6% e 10%

para Campylobacter spp e Salmonella spp, respectivamente. Na linha de

processamento, a percentagem de Campylobacter spp na superficie do produto

foi de 50% e na água de escaldamento foi de 13,3% para Salmonella spp.

Num estudo sobre a ocorrência de Salmonella spp, 44% das 41 amostras

de sobrecoxas de frango, adquiridas em açougues e feiras da cidade de São

Paulo, foram positivas para esse microrganismo (Worckman, comunicação

pessoal).

A população de Salmonella em carcaças de frango é normalmente baixa

(cerca de 1 a 30 células), enquanto na pele pode atingir, ocasionalmente, 104

UFC/ 100g (Mulrler, 1977; Tokumaru et aI, 1990).

Apesar das carcaças de frango apresentarem uma baixa contaminação no

início do processamento, as salmonelas disseminam-se no tanque de

escaldamento devido à ação mecânica, evisceração e mais ainda no final do

processamento onde há ji permanência do microrganismo e até mesmo um

aumento no número desse microrganismo por contaminação proveniente de

outras carcaças ( Shackelford, 1988; Lillard, 1990).

Segundo Ouwerkerke (1981), citado por Moretti (1993), apesar da baixa

incidência de Salmonella em frangos (menos de 2%), os fatores que mais

contribuem para o crescimento dessa bactéria a níveis infecciosos nesse

alimento são: estocagem em temperaturas impróprias (60%), manuseio e

higiene pessoal inadequados (20%), equipamentos contaminados (10%),

matérias-primas de origem não segura (6%) e cozimento não adequado (2%).
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Sendo aSSIm, é importante que as carcaças ao saírem da planta de

processamento apresentem um nível baixo de Salmonella.

Existe uma certa dificuldade por parte das indústrias de alimentos em

solucionar o problema da salmonelose (3 milhões de casos a um custo de 4

bilhões de dólares, nos Estados Unidos), já que a bactéria causadora encontra

se amplamente distribuida no ambiente, sendo encontrada, frequentemente, em

carne bovina e frango crus; dissemina-se facilmente por contaminação cruzada

numa variedade de alimentos prontos para o consumo e consegue proliferar por

longos períodos de tempo em alimentos contendo alto teor de gordura, como o

queijo e chocolate (Todd, 1989).

Segundo Mastrogiacomo (1997), as previsões para a produção e

consumo de frangos no Brasil para 1997 são de 4,4 milhões de toneladas e para

exportação o equivalente a 700.000 toneladas. Atualmente, o Brasil ocupa o 3°

lugar entre os países exportadores de frango. No mercado interno, o consumo

aumentou nas últimas décadas de 6 kglhabitante/ano para 23 kg /habitante/ano.

Carcaças de frango mantidas sob temperatura de refrigeração apresentam

uma vida de prateleira de 7 a 10 dias, enquanto, sob temperatura de

congelamento esse tempo é aumentado para até 6 meses. Em nosso país, os

consumidores preferem o frango resfriado alegando maior frescor destes. Além

disso, há um incentivo para esse tipo de alimento representado pelo seu preço.

Estudos realizados constataram que caso fosse possível duplicar o tempo de

vida de prateleira do frango resfriado, poder-se-ia ter uma distribuição mais

ampla do produto e, conseqüentemente, haveria uma expansão do mercado

(Moretti, 1993).

14



1.6 Custo do processo

Quando se compara o gasto energético para a conservação do alimento

por irradiação com outros processos como refrigeração, enlatamento ou

congelamento, a energia utilizada no processo de irradiação é bem menor. De

acordo com Brynjolfson (1978), para se refrigerar frango cru e em pedaços, a

energia total necessária é de 17.760 kJ/kg; para o mesmo produto congelado,

incluindo o tempo de 3 a 5 semanas de congelamento, essa energia é de 46.600

kJ/kg e, para a carne de frango enlatada, é de 20.180 kJ/kg. Comparativamente,

o frango cru, em pedaços, irradiado e refrigerado requer uma energia total de

17.860 kJ/kg. Portanto, o uso combinado de irradiação e refrigeração pode ser

um substituto para o congelamento, com uma substancial redução de energia e,

conseqüentemente, do custo.

Em estudo realizado por Moretti (1993), a irradiação de carcaças ou

partes de frango com dose de 2,5 kGy, juntamente com a refrigeração, satisfaz

as necessidades do mercado do país, já que a diferença de preço entre carcaças

de frango congelada~ ou resfriadas é de US$ 0,20/kg. Se essas carcaças fossem

submetidas à irradiação a um custo de US$ 0,02/kg, haveria uma economia de

US$ 0,18/kg, significando um lucro anual de US$ 3 milhões. Esse lucro

remuneraria, inclusive, os custos de instalação da planta de irradiação em

pouco tempo.

O Economic Research Service (ERS), ao estimar e comparar o lucro que

haveria caso 5% dos 18,5 bilhões de frangos consumidos em 1991 nos EUA

tivessem sido irradiados, constatou que teria havido uma economia entre 31,6 e

39,5 milhões de dólares em termos de redução de custo médico e perda de

produtividade, devido a salmonelose e campilobacteriose. Elevando-se a
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porcentagem para 10%, a economia teria sido entre 63,2 e 79 milhões de

dólares e, caso tivesse sido de 15%, entre 94,8 e 118,5 milhões de dólares

teriam sido economizados. Assumindo-se um custo de 1,5 centavos por libra

para um irradiador integrado a uma planta de processamento de frango, a,

irradiação de 5% do frango consumido em 1991 custaria 13,9 milhões de

dólares: irradiando-se 10%, esse custo seria de 27,8 milhões de dólares e de

41,6 milhões de dólares para 15% dos frangos irradiados. O beneficio da

irradiação, nesse caso, pode ser verificado ao constatar-se que, independente da

porcentagem de frango irradiado, o lucro seria o dobro do custo do processo

(Morrison et aI, 1992).

1.7 Radiorresistência microbiana

A radiorresistência de um organismo é indicada pela dose, medida em

kilogray, necessária para inativar 90% da população, ou seja, seu valor DlO

(Tallentire, 1980 ; Urpain, 1986).

A resistência do microrganismo à radiação ionizante está relacionada à

natureza e ao grau de destruição produzido em seu alvo vital, à habilidade

inerente à célula em tolerar ou reparar o dano, ao substrato, à presença ou

ausência de oxigênio e à temperatura.

Temperatura

No geral, a velocidade das reações químicas é menor em baixas

temperaturas, tal como a formação de radicais livres causada pela interação da

radiação ionizante com moléculas de água. No entanto, a formação desses
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radicais livres é inibida quando o alimento a ser irradiado está congelado

(Murano, 1995). Devido ao decréscimo na atividade de água do produto

congelado, os microrganismos são consideravelmente mais radiorresistentes às.
temperaturas de congelamento do que em temperatura ambiente (Monk et aI,

1995). A remoção de água por liofilização também resulta em células mais

resistentes à radiação, similar às células controle tratadas à temperaturas de

congelamento (Bruns & Maxcy, 1979).

Apesar das bactérias serem consideravelmente mais resistentes à

radiação em temperatura de congelamento, deve ser considerado que a redução

da temperatura no momento da irradiação provoca menos efeitos deletérios nas

propriedades sensoriais do alimento (Anellis et aI, 1979).

Esporos' e culturas desidratadas, de baixa atividade de água, são mais

resistentes do que culturas vegetativas, nas quais radicais livres presentes na

água intracelular aumentam a destruição da célula (Mayer-Miebach, 1993).

Meio em que o microrganismo se encontra

A composição do meio onde ocorrerá o processo de irradiação afeta a

sensibilidade dos microrganismos. O meio líquido fornece condições ótimas

para a irradiação devido à alta atividade de água. Além disso, não há

competição de partículas sólidas pelos radicais livres liberados durante a

irradiação (Urbain, 1986). Numa cultura líquida, os valores de DlO são menores

do que aqueles obtidos quando a irradiação ocorre em um meio sólido ou em

um produto alimentício. No meio aquoso, o efeito letal da radiação é maior

devido ao número maior de radicais livres que são produzidos. Já em alimentos,

o efeito da radiação será reduzido pois componentes, tais como proteínas e
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polissacarideos, competirão com a bactéria pelos radicais livres produzidos

durante a radiólise da água tomando, conseqüentemente, o microrganismo mais.
resistente (Grant & Patterson, 1992).

Farag et aI (1990), estudando o comportamento de três linhagens de L.

monocytogenes (CFPDC, Scott A e 81-861), concluiu que a linhagem CFPDC

era mais sensível à radiação gama quando inoculada em tampão fosfato do que

em caldo de soja tripticase adicionado de extrato de levedura e em ração

animal, apresentando valores DlO de 0,18 kGy, 0,21 kGy e 0,44 kGy,

respectivamente. A bactéria é mais resistente quando inoculada em ração

porque, além de ser um meio mais complexo, a baixa atividade de água

contribui para a maior resistência do microrganismo.

Atmosfera

Os microrganismos são mais sensíveis quando irradiados na presença de

oxigênio devido à formação de peróxidos. Mas, como ocorre quando a

irradiação é feita em altas temperaturas, a irradiação na presença de oxigênio
•

também pode induzir a odor e sabor desagradáveis devido à oxidação lipídica

(Monk et aI, 1995). Portanto, a solução para minimizar as mudanças que

ocorrem nas propriedades organolépticas e a formação de produtos radiolíticos

é a irradiação do alimento sob vácuo e no estado congelado (Lagunas-Solar,

1995).
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Tipos de microrganismos

Quanto mais simples (vida e fOlIDa) um organismo, mais resistente ele é

aos efeitos da radiação ionizante. Por exemplo, os vírus são mais resistentes do

que as bactérias, as quais são mais resistentes que os bolores que, por sua vez,

são mais resistentes que os seres humanos. Portanto, doses que eliminarão

todos os bolores não destruirão todas as bactérias (Murano, 1995).

As bactérias Oram negativas, tanto as deteriorantes como as

patogênicas, são geralmente mais sensíveis do que as bactérias Oram positivas.

A diferença na resistência do microrganismo não se restringe somente aos

gêneros mas também entre linhagens de uma mesma espécie (Monk et aI,

1995).

Thayer et aI (1990) estudaram a radiorresistência de S. typhimurium, S.

enteritidis, S. newport, S. dublin, S. anatum e S. arizonae e constataram que a

média para o valor DlO de todas as linhagens foi de 0,56 kGy em carne de

frango, sendo que S. enteritidis apresentou resistência significantemente maior

à radiação ionizante do que as outras cinco linhagens testadas nesse meio.

Entre as espécies estudadas por Dion et aI (1994), Campylobacter, V

parahaemolyticus, E. coli e L. monocytogenes, esta última foi a mais resistente

quando inoculada em solução salina e carne de frango. Sendo assim, uma dose

de 2 a 3 kGy deveria fornecer proteção para os consumidores contra várias

bactérias patogênicas de origem alimentar.

Orant & Patterson (1992), estudando a sensibilidade à radiação de cinco

patógenos de origem alimentar ( Bacillus cereus, Clostridium perfringens,

Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes e Staphylococcus aureus)

inoculados em rosbife, couve-flor, batata assada, purê de batatas e molho,

19



inoculadas em molho. Esse comportamento pode ser explicado pelo fato desse

alimento ser um substrato líquido e menos complexo do que os demais

alimentos estudados

Qualquer processo de irradiação para eliminar Salmonella eliminará

outras bactérias patogênicas Gram negativas, já que o gênero Salmonella é

considerado, dentre os Gram negativos, o mais resistente (Monk et aI, 1995).

Dentre as formas vegetativas, existem algumas espécies altamente

radioresistentes como Deinococcus radiodurans, D. radiophilus, D.

proteolyticus, D. grandis, Acinetobacter radioresistens e Rubrobacter

radiotolerans. Apesar do mecanismo de resistência dessas bactérias ainda não

estar esclarecido, entre os fatores responsáveis podem ser citados a presença de

um envelope celular mais complexo, pigmento e vários carotenóides que

sugerem alguma relação com a alta resistência e um eficiente sistema de reparo

do DNA. Esses microrganismos, quando submetidos a várias horas de

irradiação, puderam reparar até 150 quebras de fita dupla do DNA por

cromossomo, sem que 9corresse letalidade ou mutagênese (Moseley, 1983),

enquanto que a maioria dos outros organismos reconstituíram não mais do que

2 ou 3 quebras (Krasin & Hutchinson, 1977; Hutchinson, 1978).

Apesar de pouco provável, mesmo que ocorra uma contaminação de

frango fresco com C. botulinum tipo E, uma dose de 3,0 kGy é suficiente para

deixar o produto seguro. A 10°C, por exemplo, microrganismos sobreviventes

serão capazes de se multiplicar e deteriorar o alimento dentro de 8 dias,

enquanto que sobreviventes de C. botulinum tipo E não serão capazes de

produzir toxina dentro de 14 dias. Mesmo a 30°C, a deterioração aparecerá

antes da toxina ser produzida (Firstenberg-Eden et aI, 1982)
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Entre os grupos de parasitas de OrIgem alimentar, os trematóides

parecem ser os mais sensíveis à irradiação, seguidos pelos cestóides e

protozoários. Enquanto algumas espécies de nematóides, como Trichinella

spiralis parecem ser mais sensíveis à radiação, outras que causam doenças

através da migração da larva, podem requerer doses muito maiores (Loaharanu

& Murrel, 1994).

Idade fisiológica das células

Segundo Mulder (1982) citado por Mayer-Miebach (1993), a

sensibilidade das células vegetativas depende também da idade fisiológica da

célula, sendo maior na fase logarítimica. A resistência na fase lag é explicada

pelo alto conteúdo'de enzimas das células o que diminui o nível intracelular de

oxigênio, propiciando valores de Dto mais elevados.

1.8 Mutações induzida~ pela irradiação

É sabido que as radiações iônicas podem causar mutações aos

microrganismos, assim como a radiação solar e a radiação UV. A mutação

provoca deficiência nas funções biológicas normais e a introdução de novas

demandas biológicas (Maxcy, 1977).

Davies & Sinskey (1973) verificaram um aumento na resistência de

cultura de S. typhimurium depois de ter sido submetida a vários ciclos de

irradiação. Esse fato não ocorrerIa em circunstâncias normaIs de

processamento. Epps & Idziak (1970), em estudo realizado com carne de
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frango, constataram que um pequeno aumento na radiorresistência dessa

bactéria ocorria apenas com doses muito altas.

Barna (1979), citado por Farkas (1989), explica que, ao contrário do que

se pensa, é mais provável que os microrganismos venham a apresentar

dificuldades no seu crescimento do que se tomarem mais patogênicos. De fato,

além de não se ter relatos sobre o aumento da patogenicidade de

microrganismos de origem alimentar em conseqüência da irradiação, também

não se tem relato sobre a transformação de um microrganismo não patogênico

em um patogênico, uma vez que a irradiação de alimentos não produz mutantes

patogênicos.

1.9 Combinação de processos

Os processos de conservação de alimentos foram desenvolvidos com o

objetivo de fornecer ao consumidor alimentos seguros e expandir a vida de

prateleira dos mesmos. Existem muitos métodos de conservação de alimentos

aceitos pelos consumidores mas todos apresentam algumas desvantagens. Os

enlatados, por exemplo, passam por um processamento térmico que pode causar

alterações nas propriedades sensoriais do alimento. Até tratamentos térmicos

mais suaves, como a pasteurização, causam mudanças substanciais em produtos

como o leite. O congelamento altera a textura dos alimentos e até o uso de

embalagem em atmosfera modificada, que é considerado um processamento

mínimo, além de causar pequenas mudanças na qualidade sensorial, aumenta o

custo do produto e ainda pode induzir a riscos microbiológicos (Kilcast, 1994).
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Uma tendência geral da conservação de alimentos é o desenvolvimento

de métodos que sejam menos drásticos e, portanto, menos prejudiciais para a

qualidade do produto, sem contudo afetar a segurança do mesmo e garantindo

uma vida de prateleira satisfatória.

Para um produto que não resiste à aplicação de um tratamento único e

intenso, ou quando a dose máxima a ser aplicada, permitida pelos padrões

sensoriais, falha na destruição dos microrganismos patogênicos, pode-se utilizar

a combinação de dois ou mais métodos de conservação para se obter um efeito

sinergístico benéfico. Por exemplo, uma dose de radiação baixa, em conjunto

com um outro procedimento, pode garantir a manutenção das características

sensoriais do produto. (Radomysky et aI, 1994).

Os microrganismos sobreviventes ao processo de radiação sofrem injúria

subletal e, como acontece com as células submetidas ao tratamento pelo calor,

esses microrganismos sobreviventes serão mais exigentes nas necessidades

para o seu crescimento: temperatura, pH, nutrientes, etc. (Chowdhury et aI,

1976). Essas células serão também mais sucetíveis às condições desfavoráveis e
•

aos agentes antimicrobianos do que as células não tratadas. Frente a esse fato, o

uso de processos combinados , irradiação e refrigeração por exemplo, tem sido

sugerido para garantir a qualidade do produto, além da redução do custo

energético que é obtido (Farkas, 1989).

Segundo Thayer et aI (1991), a combinação de uma baixa dose de

radiação, com um processo térmico adequado, não só diminui os efeitos

deletérios nas propriedades organolépticas do produto como ainda controla os

patógenos transmitidos por alimentos. Os autores constataram que Salmonella

typhimurium, inoculada em carne de frango mecanicamente desossada toma-se
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muito mais sensível aos efeitos do calor quando previamente submetida à

radiação. Por exemplo, o tratamento a 60°C durante 3 minutos, seguido do

resfriamento a O°C e submetido a uma dose de radiação de 0,90 kGy provocou

a diminuição de 6,4 unidades logarítmicas, enquanto que, quando a irradiação,

ocorria antes do aquecimento, o decréscimo era de 8,9 unidades logarítmicas. O

aumento da sensibilidade de S. typhimurium ao calor não mudou, mesmo

quando a carne irradiada foi armazenada por períodos de até 6 semanas a 5 °C

antes do aquecimento.

De acordo com Maxcy (1982), os microrganismos sobreviventes ao

tratamento térmico são mais sensíveis à radiação do que uma cultura

radiosensível não aquecida. A curva de sobreviventes à irradiação tem sua

forma alterada quando a cultura bacteriana é previamente submetida ao

tratamento térmico

Apesar do tratamento com radiação ionizante aumentar a vida de

prateleira de carnes por inativar microrganismos deteriorantes, métodos

adicionais são necessáriQs para se controlar a deterioração química, como por

exemplo a rancidez.

Segundo Lambert et aI (1991), o uso de embalagem com atmosfera

modificada junto com o processo de irradiação, dose de 1 kGy - em carne de

porco fresca, permitiu a detecção de toxina de C. botulinum, 43 dias após o

armazenamento do produto a 15°C. A amostra não irradiada apresentou a

toxina 21 dias após o armazenamento à mesma temperatura.

Lambert et aI (1992) concluiu que a vida de prateleira de carne de porco

pode ser estendida para 21 dias quando o produto, embalado a vácuo, é

irradiado com lkGy e armazenado a 5°C.
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Lambert et aI (1992) concluiu que a vida de prateleira de carne de porco

pode ser estendida para 21 dias quando o produto; embalado a vácuo, é

irradiado com 1kGy e armazenado a 5 0c.
Loaharanu (1994b) também concluiu que a atmosfera modificada

combinada com os tratamentos de irradiação e refrigeração pode ser usada para

aumentar a vida de prateleira e a segurança microbiológica dos alimentos.

Além disso, a autoxidação lipídica, que ocorre nos alimentos em consequência

da irradiação, pode ser retardada devido à eliminação do oxigênio presente

(Kilcast, 1994).

É provável que doses maiores de radiação gama possam causar um

aumento de compostos voláteis na carne devido a decomposição de ácidos

graxos e causar problemas quanto à aceitabilidade devido aos odores que são

originados. A exclusão do oxigênio durante o processo de irradiação pode

inibir a formação desses compostos, evitando a formação de odores

desagradáveis (Hansen et aI, 1987).

Segundo Mayer-Miebach (1993), com o oxigênio excluído, as alterações

na qualidade sensorial dos alimentos só aparecerão quando forem empregadas

altas doses de radiação.

Como os sistemas de embalagens representam um efeito geralmente

bacteriostático e o tratamento com radiação um efeito bactericida, a

combinação desses dois tratamentos pode significar uma barreira eficiente para

o crescimento de microrganismos (Lee et aI, 1996).

As culturas lácticas têm demonstrado serem capazes de inibir o

crescimento de bactérias deteriorantes e patogênicas em carne bovina (Reddy

& Chen, 1975; Rao et aI, 1981; Abdel - Bar & Harris, 1984). Estudos prévios
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tratamento com baixa dose de radiação combinado com o emprego de uma

cultura láctica pode exercer um efeito sinergístico e garantir uma maior vida de

prateleira de carcaças de frango (Lamuka et aI, 1992).

1.10 Aceitação dos alimentos irradiados pelos consumidores

A dificuldade de aceitação do alimento irradiado pelos consumidores

reside no termo "irradiado" que soa assustador, uma vez que o tratamento é

comparável a outros métodos de conservação. Por exemplo, quando um

alimento é irradiado, ocorrem mudanças químicas e moleculares como acontece

no alimento submetido ao cozimento (Bruhn, 1992a). Além disso, durante o

tratamento térmico tradicional há formação de radicais livres em quantidades

maiores do que as observadas durante a irradiação (Lagunas-Solar, 1995).

Muitas vezes, não é a presença de um composto químico que representa risco à

saúde do consumiQor e sim a sua quantidade (Bruhn, s.d.)

Da mesma forma que ocorre com a pasteurização do leite, a carne de

frango irradiada tomar-se-á segura devido à destruição de um número

significante de microrganismos potencialmente prejudiciais à saúde.

Estudos realizados com várias espécies de animais e seres humanos

voluntários, alimentados com uma dieta irradiada, demonstraram que o

alimento irradiado não apresenta risco à saúde (Bruhn, 1992b).

Os consumidores necessitam de informações sobre os microrganismos e

sobre segurança alimentar, o que inclue os seguintes pontos:

1) Os microrganismos são parte natural do ecossistema.
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Os consumidores necessitam de infonnações sobre os microrganismos e

sobre segurança alimentar, o que inclue os seguintes pontos:

1) Os microrganismos são parte natural do ecossistema.

2) Mesmo num ambiente visivelmente limpo, a segurança microbiológica não

ocorre naturalmente, pois as bactérias são de natureza ubíqua e, portanto,

medidas devem ser tomadas para o controle das mesmas. Essas medidas

incluem o tratamento químico, o tratamento com energia que é a irradiação ou

energia em fonna de calor que é o processamento ténnico.

3) Os métodos de controle microbiológico deveriam ser comparados quanto a

sua eficiência, a segurança, os efeitos sobre as propriedades organolépticas e

sobre o aspecto nutricional dos alimentos.

O conhecimento do público sobre os métodos de processamento de

alimentos e, em particular, sobre a irradiação de alimentos, é muito limitado.

Várias evidências existem de que o público esteja começando a aceitar

que o alimento irradiado não é radioativo; outro fato interessante é que a

maioria dos consumidores deseja obter infonnações sobre os beneficios do

processo, a segurança dos alimentos, a segurança dos manipuladores durante o

processo e a segurança do ambiente. Portanto, é necessário um investimento na

educação dos consumidores com a finalidade de que haja uma abertura no

comércio de alimentos irradiados. Os consumidores preferirão alimentos

irradiados caso percebam os beneficios (Marcotte, 1992; Pszczola, 1992 ;

Pszczola, 1993) e, com infonnações com base científica, uma maior proporção

de consumidores tenderá a comprar e preferir os alimentos irradiados (Bruhn

& Schutz, 1989).

27



A rotulagem de produtos irradiados tem um papel importante na

aceitação dos mesmos pelos consumidores. Segundo a FAO e USDA, um

logotipo com o esclarecimento "Tratado com irradiação" ou "Tratado por

irradiação" deve ser utilizado em alimentos irradiados . Em adição, nos

alimentos perecíveis ainda são necessários esclarecimentos, indicando o modo

de manusear e armazenar esses alimentos, tais como: "Mantenha refrigerado"

ou "Mantenha congelado". Além disso, uma descrição sobre a fmalidade do uso

desse tratamento também deve ser adicionado: "Irradiado para controle de

bactérias patogênicas transmitidas por alimentos" (Derr, 1993).

O processo de irradiação não deixa o alimento estéril e, portanto, restam

alguns microganismos deteriorantes. Mas, se o produto for devidamente

refrigerado e manuseado, a multiplicação desses sobreviventes pode ser

evitada.

Estudos sobre as atitudes dos consumidores frente ao uso da irradiação

de alimentos demonstram que mais da metade dos consumidores estão

dispostos a pagar mais pelos alimentos irradiados (Schutz et aI 1989;

Resurreccion et aI, 1995). •

Resurreccion et aI (1995) verificaram que 450/0 dos consumidores

consultados comprariam alimentos irradiados, caso estes apresentassem rótulos

apropriados. Somente 19% dos consumidores não comprariam esses alimentos

e os 36% restantes mostraram-se indecisos. Entre os consumidores que

comprariam alimentos irradiados, de 140/0 a 23% adquiririam carnes de porco,

de frango e carne bovina; 38% a 42% pagariam de 10/0 a 5% a mais pelo

alimento irradiado e cerca de 10% pagariam até 10% a mais do que pagam

atualmente. Alguns consumidores mostraram-se indecisos e os que disseram
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não, o fizeram por não terem certeza sobre a segurança do processo. Quase

metade dos consultados considerou a irradiação de frutas e vegetais

desnecessária. A irradiação de frango, carne de porco, frutos do mar e carne

bovina foi considerada necessária por 32% a 44% dos consumidores.

Em pesquisa realizada nos EUA, no Estado da Georgia, cerca da metade

dos consumidores expressaram interesse em comprar carnes de porco e de

frango irradiadas. Metade dos consumidores acredita que a irradiação de frutos

do mar e vegetais não é necessária. No entanto, 40% ou mais acreditam que a

irradiação de carne de porco, frango e frutos do mar seja necessária

(Anonymous, 1993).

Testes de mercado realizados em 20 países, envolvendo 40 produtos

alimentícios irradiados mostraram resultados favoráveis à irradiação de

alimentos, sendo que 58% dos entrevistados se mostraram mais interessados na

qualidade dos produtos do que no tipo de tratamento usado. Nos 42% restantes,

os consumidores preferiram alimentos irradiados devido à qualidade do produto

(Loaharanu, 1994a).

Segundo Loaharanu & Murrel (1994), não há evidência de que os

consumidores não aceitem os alimentos irradiados quando bem informados.

Os alimentos irradiados são considerados seguros e saudáveis pelas

autoridades de saúde pública em numerosos países. Os beneficios dessa

tecnologia em relação à saúde são substanciais pois as doenças transmitidas por

alimentos podem ser reduzidas pelo aumento da qualidade higiênico-sanitária

do produto irradiado e pela redução do potencial de contaminação cruzada em

níveis doméstico e de estabelecimentos de serviço alimentar (Bruhn, 1995a). O

beneficio mais convincente desse método é a garantia da segurança
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Em março de 1995, a FDA publicou a. regulamentação para a

esterilização por irradiação de carnes congeladas e embaladas para uso no

Programa Espacial dos EUA (Pszczola, 1997).

Atualmente, muitos países estão exigindo mais testes para verificar a

presença de bactérias em alimentos importados. Por exemplo, todos os países

exigem ausência de Salmonella em carne de frango.

A opção dos produtores de frango dos EUA em oferecer frangos

irradiados com níveis reduzidos de Salmonella pode abrir novos mercados de

exportação. Os maiores concorrentes dos EUA, França, Brasil, Tailândia, Chile

e Hungria já aprovaram o uso da irradiação em frango.

A vida de prateleira de frango irradiado com doses de 1,5 a 3,0 kGy

seguido &~ armazenamento sob refrigeração apropriada é aumentada

possibilitando um incremento na exportação de frango "in natura". Além disso,

nas regiões de clima mais quente, onde a deterioração ocorre mais rapidamente,

produtos avícolas com contagens bacterianas reduzidas apresentam vantagens

(Morrison et aI, 1992).
•

Atualmente, muitos hospitais, casas de repouso e outros servIços de

utilidade pública na Flórida estão servindo carne de frango irradiada para seus

pacientes e empregados, fato esse que pode ajudar a enfatizar a segurança dos

produtos irradiados para os consumidores (Pszczola, 1997).

A eficiência da irradiação em assegurar a qualidade higiênico-sanitária

de carne de frango, carne bovina, frutos do mar e alimentos prontos para o

consumo tem sido amplamente demonstrada. As indústrias de alimentos e os

consumidores serão os maiores beneficiários dessa tecnologia em termos de

redução de perdas por deterioração e melhor qualidade do alimento.

30



Pszczola (1997) descreveu 20 maneiras de se comer~ializar alimentos

irradiados, bem como ter ganho econômico com essa tecnologia.

Em 1986, a üMSIFAülIAEA e "Task Force" no que se refere ao uso da

irradiação em alimentos, cbnc1uíram que: "Tanto no presente quanto no futuro

previsível, não há tecnologia conhecida que possa garantir a produção de

alimentos crus de origem animal, particularmente frango e carne de porco, sem

a presença de certos microrganismos patogênicos, tais como Salmonella,

Campylobacter, Toxoplama e Trichinella; portanto, a desinfecção e a

descontaminação pelo processo de irradiação devem ser seriamente

considerados". Segundo Lee (1994), não se espera o desenvolvimento de

nenhuma outra tecnologia que possa alcançar o mesmo resultado a não ser
.

com um custo bem maior.
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2 - OBJETIVOS

Tendo em vista o alto número de casos de doenças transmitidas por

alimentos contaminados por Salmonella spp e o prejuízo econômico devido à

presença dessa bactéria em carne de frango e produtos derivados, os objetivos

desta pesquisa foram:

- determinar a radiossensibilidade de Salmonella typhimurium ATCC 14028 em

caldo tripticase soja;

- determinar a radiossensibilidade de Salmonella typhimurium ATCC 14028 em

sobrecoxas de frango;

- recomendar uma dose de radiação que tome o produto adequado para o

consumo humano.

3 - MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Material

Cepa: A cepa bacteriana utilizada foi Salmonella typhimurium ATCC 14028.

Alimento: Em cada uma das 7 repetições realizadas neste experimento foram

utilizadas 7 bandejas de sobrecoxas de frango adquiridas em supermercados da

cidade de São Paulo.

Fonte radioativa: Canal experimental de um irradiador JS- 7500 Nordium Inc,

que utiliza uma fonte de 60Co cuja taxa de dose variou de 0,5 a 0,6 kGy/hora. A
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calibração do canal é feita com dosímetro " red perpex ." padronizado pelo

"National Physics Laboratory", laboratório padrão da Inglaterra.

Amostras analisadas:Foram analisadas 20 amostras compostas por quatro

sobrecoxas cada. As amostras foram adquiridas em feiras livres da cidade de

São Paulo, no período de dezembro de 1996 a março de 1997.

3.2 Métodos

3.2.1 Determinação do valor Dto de S. typhimurium ATCC 14028 em caldo

tripticase soja ( TSB ).

3.2.1.1 Preparo'do inóculo

Inoculou-se, com o auxílio de uma alça de níquel cromo, a partir de uma

cultura de Salmonella typhimurium ATCC 14028 em ágar tripticase soja, um

tubo contendo 5 ml de caldo tripticase soja (TSB) que foi incubado a 37°C por

24 horas. A partir dessa. cultura, foram feitas diluições decimais em solução

salina (0,85%) até 10-4. Inoculou-se 1 ml da diluiçãol0-4 em um erlenrneyer

contendo 99 ml de TSB, que foi incubado com agitação (170 rpm) em um

agitador (SUPERHOM) a 37 °C.por 5 horas. A cada 30 minutos, retiravam-se

5 ml da cultura, a partir da qual realizou-se diluições decimais sucessivas até

10 -4 e semeou-se 0,1 ml em placas contendo ágar tripticase soja (TSA), para

obtenção do número de unidades formadoras de colônias por ml do meio de

culltura. Concluiu-se que, com 2 horas e meia de agitação, era obtido o inóculo

desejado de 10 4 UFC/ml (Figura 1), que segundo Jay (1992) é a dose

infectante.
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3.2.1.2 Preparo das amostras a serem irradiadas

Pares de tubos, contendo, cada um, 5 ml da cultura obtida em 3.2.1.1.,

foram transportados em caixa de material termoisolante, com gelo, para a

planta de irradiação. Para cada par de tubos havia um tubo contendo 5 ml de

caldo tripticase soja sem o inóculo bacteriano (controle).

3.2.1.3 Processo de irradiação

Cada duplicata de tubos com 104 UFC/ml de Salmonella typhimurium

ATCC 14028 e o tubo controle foram submetidos as seguintes doses de

radiação: 0,05 kGy; 0,15 ± 0,05 kGy; 0,25 ± 0,05 kGy; 0,35± 0,05 kGy; 0,45±

0,05 kGy; 0,55± 0,05 kGy~ 0,65± 0,05 kGy. Uma das duplicatas não foi

submetida ao processo de irradiação.

3.2.1.4 Enumeração de S. typhimurium ATCC 14028 em caldo tripticase

soja (T8B) submetido ao processo de irradiação

A partir dos tubos contendo caldo tripticase soja inoculados com S.

typhimurium, submetidos à irradiação (item 3.2.1.3), foram realizadas diluições

decimais até 10 -3 em solução salina 0,85%. Semeou-se 0,1 ml de cada diluição

na superficie de ágar tripticase soja ( TSA). Essas placas foram incubadas a 37

°C por 24 horas e o número de colônias presentes indicou o número de

bactérias sobreviventes ao processo de irradiação (Figura 2). A partir do

número de bactérias sobreviventes nos caldos tripticase soja, submetidos às

diferentes doses de radiação, construiu-se uma curva para se obter o valor DlO

do microrganismo nesse meio de cultura.
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3.2.2 Determinação do valor Dto para S. typhimurium ATCC 14028

inoculada em sobrecoxas de frango

3.2.2.1 Preparo do inóculo

Foi realizado de maneira análoga ao item 3.2.1.1

3.2.2.2 Preparo das amostras a serem irradiadas

As bandejas contendo as sobrecoxas de frango, adquiridas em

supermercados da cidade de São Paulo, foram abertas assepticamente em fluxo

laminar e cada 4 sobrecoxas de frango, escolhidas aleatoriamente, foram

transferidas para uma bandeja plástica de 25 cm de comprimento por 18 cm de

largura. Sobre cada lado de cada uma das sobrecoxas, foi dispensado 0,125 rnl

de uma cultura bacteriana contendo 10 4 UFC/rnl de S. typhimurium ATCC

14028. Após 10 minutos de espera para a aderência do microrganismo na

superfície do frango, as bandejas foram embaladas com filme pve transparente

e transportadas, em caixas de material termoisolante com gelo, para a planta de

irradiação. Foram submçtidos à irradiação 7 conjuntos de 8 bandejas, em datas

diferentes (Figura 3).

3.2.2.3 Processo de irradiação:

As bandejas, contendo 4 sobrecoxas de frango inoculadas com

Salmonella typhimurium ATCe 14028, foram submetidas as seguintes doses de

radiação: 0,12±0,02kGy; O,25±0,02kGy; 0,37±0,03kGy; 0,50±O,03kGy; 0,62±

0,04kGy; 0,74±0,05kGy e 0,87±0,05kGy (Figura 3). Uma das bandejas não foi

submetida ao processo de irradiação.
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3.2.2.4 Enumeração de S. typhimurium ATCC 14028 nas sobrecoxas de

frango irradiadas

A enumeração foi feita através da técnica do Número Mais Provável

(NMP) (Peeler et aI, 1992) As sobrecoxas irradiadas foram transportadas para o

laboratório, em caixa de material termoisolante e com gelo, onde foram

pesadas, lavadas e massageadas com água peptonada 0,1% ( v/v). A partir

desse lavado, foram feitas diluições decimais seriadas até 10-3. As diluições e a

amostra sem diluir foram inoculadas em cinco séries de três tubos da seguinte

maneIra:

série 1: 10 ml do lavado em 10 ml de TSB concentração dupla

série 2: 1 ml do lavado em 10 ml de TSB concentração simples

série 3: 1 mi da diluição10 -1 em 10 ml de TSB concentração simples

série 4: 1m1 da diluição 10 -2 em 10 m1 de TSB concentração simples

série 5: 1ml da diluição 10 -3 em 10 m1 de TSB concentração simples

Os tubos foram incubados a 37°C por 24 horas, após as quais foram,
•

considerados como tubos positivos os que apresentavam turvação. A partir

desses tubos, um inóculo foi semeado na superficie de placas com ágar sulfito

de bismuto (DIFCO) que foram incubadas por 24 horas a 37°C. Até 3 colônias

com características de Salmonella spp (colônias negras com brilho metálico

resultantes da produção do gás H2S) foram submetidas aos testes bioquímicos

nos meios EPM, MILi e citrato, que foram incubados por 24 horas a 37°C. As

linhagens que apresentavam características de Salmonella spp em meio EPM

(ausência da atividade da L-triptofano-desaminase; não produção da enzima

urease; a produção de gás a partir da fermentação da glicose e produção de gás

sulfeto), em meio MILi (presença da enzima lisina-descarboxilase, presença de
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flagelos e produção de indol a partir do triptofano) e a utilização do citrato

como fonte de carbono eram confirmados sorologicamente com os soros

somático e flagelar polivalentes (PROBAC no BRASIL) (Figura 4).

3.2.3 Enumeração de Salmonella spp. em sobrecoxas de frango

3.2.3.1 Enumeração de Salmonella spp

A enumeração de Salmonella spp foi feita através da técnica do Número

Mais Provável (NMP) (Peeler, et aI 1992). As sobrecoxas foram pesadas,

lavadas e massageadas com água peptonada 0,1% ( v/v). A partir desse lavado

foi realizada diluição decimal seriadas até 10 -1. A partir dessa diluição e da

amostra sem diluir, inoculou-se em 3 séries de 3 tubos cada da seguinte

maneIra:

série 1: 10 ml do lavado em 10 ml de TSB concentração dupla

série 2: 1 ml do lavado em 10 ml de TSB concentração simples

série 3: 1 ml da d\luição1O-1 em 10 ml de TSB concentração simples .

Os tubos foram incubados a 37°C por 24 horas, após as quais foram

considerados como tubos positivos os que apresentavam turvação.

Um ml desses tubos foi transferido para tubos contendo 10 ml de caldo

tetrationato e, paralelamente, transferiram-se três gotas, de 30 JlI cada, para

placas com meio modificado de Rappaport-Vassiliadis semi-sólido. Tanto os
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tubos com caldo tetrationato como as placas com melO modificado de

Rappaport-Vassiliadis semi-sólido foram incubados por 24 horas a 42°C.

Posteriormente, cada tubo contendo caldo tetrationato foi semeado em ágar

sulfito de bismuto (BSA). As placas com meio modificado de Rappaport

Vassiliadis semi-sólido que apresentavam zonas de migração (zona turva

esbranquiçada ao redor da gota de inoculação) com raios maiores que lOmm,

eram também semeadas em ágar sulfito de bismuto. Essas placas (BSA) eram

incubadas a 37°C por 24 horas. Após a incubação, até três colônias com

características de Salmonella spp foram inoculadas nos meios TSI e LIA e

incubadas por 24 horas a 37°C. As linhagens, que apresentavam características

de Salmonella spp no meio TSI (base do meio ácida indicando fermentação dos

açúcares dextróse e sacarose, presença de gás e de H2S) e no meio LIA (a

atividade da enzima lisina descarboxilase, a fermentação dos açúcares e a

produção de gás sulfeto), eram confirmadas sorologicamente com os soros

somático e flagelar polivalentes (PRüBAC do BRASIL). (Figura 5)
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Determinação do valor de Dto de S. typhimurium ATCC 14028

inoculada em caldo tripticase soja

Na Tabela I, são apresentados os números de sobreviventes (log

UFC/ml) de S. typhimurium ATCC 14028 inoculada em caldo tripticase soja

(TSB) submetido a diferentes doses de radiação gama.

TABELA 1 - Número de sobreviventes de S. typhimurium ATCC 14028 em

caldo tripticase soja (TSB), submetido a diferentes doses de radiação gama.

número de sobreviventes (log UFC/ml)

DOSE A* B*
(kGy)

0,0 4,8 4,8
0,05 4,4 4,4

0, 15± 0,05 3,4- 3,6
0,25± 0,05 2,8 2,4
0,35± 0,05 2,2 2,0
0,45± 0,05 2,0 1,5
0,55± 0,05 1,1
0,65± 0,05 0,0

*A, B, C e D = quatro experimentos independentes

C*

4,1
4,0
3,8
2,8
1,9
1,3
1,0

D*

4,3
4,3
4,2
3,4
2,6
2,1
1,7
1,2

As lacunas existentes na tabela 1 são devido ao programa estatístico

aplicado aos resultados obtidos, denominado Método dos Quadrados Mínimos.

A Figura 6 apresenta as curvas de sbrevivência de S. typhimurium

ATCC 14028 em caldo tripticase soja submetido a diferentes doses de radiação.
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FIGURA 6 - Curvas de sobrevivência de S. typhimurium ATCC 14028

inoculada em caldo tripticase soja submetido a diferentes doses de radiação

gama.
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Observa-se pela Tabela 1 e Figura 6 que o número de sobreviventes

diminuiu com o aumento da dose de radiação nos quatro experimentos

realizados (A,B,C e D).

Enquanto no experimento "B", a dose de radiação de 0,65±0,05 resultou

numa completa inativação de Salmonella typhimurium, tal fato não foi

constatado no experimento D.

4.2 Determinação do valor Dto de S. typhimurium ATCC 14028 inoculada

em sobrecoxas de frango

Na Tabela 2, são apresentados os números de sobreviventes (log

NMP/g) de S. typhimurium ATCC 14028 inoculada em sobrecoxas de frango

submetidas a diferentes doses de radiação gama

As lacunas existentes na tabela 2 são devido ao programa estatístico

aplicado aos resultados obtidos, denominado Método dos Quadrados Mínimos.

Na Figura 7 são' apresentadas as curvas de sobrevivência de S.

typhimurium ATCC 14028 inoculadas em sobrecoxas de frango submetidas a

diferentes doses de radiação gama

A Tabela 2, que apresenta os resultados obtidos com a irradiação de

sobrecoxas de frango inoculadas com S. typhimurium ATCC 14028, demonstra

que, ao contrário do ocorrido no experimento anterior, o número de

sobreviventes nem sempre diminuiu com o aumento da dose de radiação.

Esse comportamento da bactéria pode ser explicado pela complexidade

da composição do alimento em relação ao meio líquido, isto é, maior teor de
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lipídeos, proteínas, carboidratos, etc, que competirão com a bactéria pelos

radicais livres formados durante a radiação. Em um meio de cultura que

apresenta uma composição menos complexa do que um alimento, os radicais

livres produzidos atingirão preferencialmente a bactéria, tendo assim um efeito

letal maior.

TABELA 2 - Número de sobreviventes (log NMP/g) de S. typhimurium ATCC

14028 inoculada em sobrecoxas de frango submetidas a diferentes doses de

radiação gama.

número de sobreviventes (logNMP/g)

DOSE A* B* C* D* E* F*
(kGy)

0,0 1,43 1,46 2,18 2,18 2,32 2,08
0,12± 0,02 0,32 1,63 1,63 2,18 0,63 1,97

0,25± 0,02 0,63 0,97 0,18 -0,70 1,36

0,37± 0,03 0,32 0,36 0,63 0,18 -0,70 0,97

0,50± 0,04 -0,04 -0,70 0,36 -1,0 0,63

0,62± 0,04 -1,15 -0,04 -0,15 -0,04 0,56 0,.36

0,74± 0,05 -1,04 • -0,04 -0,82 -0,04 -1,52 0,97

0,87± 0,05 -1,04 -0,82 -1,52 -1,52 -1,52 -0,04
* A, B, C, D, E e F = seis experimentos independentes

Pelas curvas de regressão linear apresentadas na figura 7, o valor de Dto

para Salmonella typhimurium inoculada em sobrecoxas de frango foi de 0,241

kGy a 0,480 kGy. Esses valores estão de acordo com valores obtidos por vários

autores, não só em carne de frango, mas também em outros alimentos

(Shamsuzzman et aI (1989), Thayer et aI (1990), Grant & Patterson (1992),

Clavero et aI (1994), Patterson (1989).
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Shamsuzzaman et aI (1989) estudaram a radiorresistência de duas

linhagens de Salmonella typhimurium (ATCC 13311 e K1- 2B) resistentes ao

ácido nalidíxico inoculadas em tampão fosfato, caldo nutriente e coxas de

frango. Os valores Dto encontrados, respectivamente, foram de 0,20 kGy; 0,57

kGy e 0,53 kGy para a linhagem ATCC 13311 e 0,21 kGy; 0,40 kGy e 0,32

kGy para a linhagem KI-2B.Os autores verificaram que ambas as linhagens

eram mais sensíveis à radiação em tampão fosfato do que em caldo nutriente.

A sensibilidade das duas linhagens de Salmonella typhimurium quando

inoculadas em frango esteve entre a dos outros dois meios. No caso do frango,

o efeito protetor de seus constituintes contribuíram para a menor sensibilidade

das duas linhagens quando comparadas com a observada em tampão fosfato.

Thayer et aI (1990) determinaram o valor Dto de seis espécies de

Salmonella inoculadas em tampão fosfato, caldo infusão de cérebro e coração

(BHI) e carne de frango mecanicamente desossada, sob diferentes temperaturas

e ausência ou presença de oxigênio. A resistência dos microrganismos foi maior

quando inoculados em carne de frango. A realização do processo de irradiação

na presença ou ausência de oxigênio não apresentou diferença nos valores' de

Dto das bactérias.Os autores observaram, no entanto, uma maior resistência dos

microrganismos quando irradiados no frango congelado.

Matic et aI (1990) determinaram o valor de Dto para três espécies de

Salmonella ( S. lille, S. enteritidis e S. typhimurium) em ovo desidratado

contaminado artificialmente. O valor encontrado foi de 0,8 kGy para a mistura

das três espécies. Os autores concluiram que uma dose de 2,4 kGy pode reduzir

o número de Salmonella em três ciclos logarítmicos.

Dion et aI (1994) estudaram a radiorressitência de Listeria

monocytogenes (lA1 e ATCC 19111), Staphylococcus aureus (GD13 e ATCC
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13565), E. coZi 0157:H7 ( ATCC 35150), Salmonella typhimurium, Yersinia

enterocoZitica, Vibrio parahaemolyticus e Campylobacter jejuni, expostos a

várias taxas de doses de radiação ionizante ( 0,78 kGy/h; 2,6 kGy/h e 22

kGy/h), emitida por três fontes diferentes de irradiação. Os autores concluíram

que, em todas as doses, os microrganismos eram mais sensíveis quando

irradiados em solução salina ( 0,85%) do que em uma suspensão de peito de

frango. Para uma população inicial de Listeria monocytogenes de 9,3 a 9,6

logUFC/ml uma dose de 1,5 kGy é suficiente para reduzir esse nível para 0,8 a

1,3 log UFC/ml em solução salina, enquanto que para se alcançar esse mesmo

resultado com a bactéria inoculada em carne de frango, a dose teria que ser de

2,5 kGy.
.

~ O valor DlO de Salmonella typhimurium S209, inoculada em rosbife,

lo molho, couve flor, batata assada e purê de batata, irradiada e recuperada em
\"

meio seletivo foi de 0,507kGy; 0,371kGy; 0,497kGy; 0,421kGy e 0,403kGy,

respectivamente( Grant & Patterson, 1992).

Clavero et aI (1994) determinaram valores de DlO para E. coZi 0157:H7

em carne moida entre 0,241 kGy e 0,307 kGy, para Campylobacter entre 0,175

kGy e 0,235 kGy e para Salmonella entre 0,618 kGy e 0,800 kGy.

Patterson (1989) relatou que valores de DlO para Listeria monocytogenes

inoculada em carne de frango estiveram entre 0,417 kGy e 0,533 kGy.

São muitos os fatores que influenciam no valor de DlO dos

microrganismos, como, por exemplo, temperatura do alimento durante a

irradiação, presença ou ausência de oxigênio e fatores secundários como meios

de crescimento e condições de incubação para se estimar a população de
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microrganismos sobreviventes após o processo de irradiação (Thayer et aI,

1995).

Muitos autores como Thayer et aI (1990) e Grant & Patterson (1992) ao

determinarem o valor Dto para Salmonella spp empregaram a semeadura direta

em meios seletivos como o ágar sulfito de bismuto e/ou ágar sulfa verde

brilhante. O emprego desses meios, sem o enriquecimento prévio das amostras

a serem analisadas, normalmente dificulta o isolamento de células bacterianas

injuriadas. Alguns autores ( Grant & Patterson, 1992; Dion et aI, 1994; Thayer

et aI, 1990), utilizaram, ainda, meios não seletivos como o ágar tripticase soja

adicionado ou não de extrato de levedura, ágar para contagem total (PCA), e

outros.

O processo de recuperação de células injuriadas é dependente da

biossíntese de lipídios, ácido ribonucleico ribossômico, adenosina trifosfato e

novas proteínas e na função de enzimas selecionadas do ciclo do ácido

tricarboxílico.

Na metodologia .de isolamento ou de recuperação de Salmonella ode

alimentos, normalmente são empregadas três etapas: pré enriquecimento,

enriquecimento seletivo e isolamento em ágar seletivo.

Em estudo realizado por Corry et aI (1969), foi constatado que a

recuperação de Salmonella typhimurium irradiada dependia do emprego do

caldo de enriquecimento adequado, assim como da temperatura e tempo de

incubação e meio para o isolamento.

No presente estudo, foi utilizada a técnica do número mais provável

(NMP) para a enumeração das células de Salmonella typhimurium ATCC

14028 sobreviventes ao processo de irradiação, uma vez que essa técnica
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pennite a detecção e enumeração de Salmonella e de outros microrganismos

mesmo quando presentes em números muito baixos no alimento.

Lescano et aI (1991) concluíram que a dose de 2,5 kGy é apropriada

para se inativar Salmonella presente em frango e estender a vida de prateleira

do produto. Nesse trabalho, a contagem total inicial de mesófilos de carne de

frango de 2,7 X 10 org/g foi reduzida para 0,04 org/g, após ter sido submetida à

dose de radiação de 2,5 kGy.

Katta et aI (1991) observaram também que mais de 99% da carga

microbiana de carcaças de frango poderiam ser inativadas quando submetidas à

dose de 2,0 kGy ou mais.

Thayer & Boyd (1991) desenvolveram equações para prognosticar o

comportamento de Salmonella typhimurium ATCC 14028 na superfície de

pernas de frango e em carne de frango mecanicamente desossada, após terem

sido submetidas à irradiação gama. As equações prognosticaram que o número

de células viáveis por grama de carne de frango mecanicamente desossada ou

por cm2 de pernas.de frango deve ser reduzido de aproximadamente 2;8 a 5,1

ciclos logarítmicos a OcC, com doses de radiação entre 1,5 kGy a 3,0 kGy.

Thayer et aI (1992) concluíram que a irradiação de asas de frango com

doses de 1,5 kGy a 3,0 kGy deve garantir uma proteção significante contra a

presença de Salmonella e também reduzir a população da microbiota natural.

A dose de radiação de 2,5 kGy pode estender a vida de prateleira de

carcaça de frango por até 14 dias. Isso significa, que se uma carcaça,

inicialmente apresentando contagem total de 10 4 a 10 5 UFC, for submetida a

irradiação, pode ter sua vida de prateleira aumentada de 7 a 10 dias para 18 a

25 dias. O tratamento com 2,5 kGy reduziu a contagem de 10 4 a 10 5 UFC
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para 10 -1 a 10-2 UFC e testes de aceitação com os consumidores mostraram

não haver nenhuma diferença entre as carcaças irradiadas e as não irradiadas

(Moretti, 1993).

Em trabalho realizado por Clavero et aI (1994), os autores concluíram

que a dose de 2,5 kGy pode ser suficiente para destruir 103 UFC de

Salmonella, resultando na grande probabilidade de se inativar a população

naturalmente encontrada em carne moída que é menor do que 103 UFC .

Dickson (1995) cita que a maioria das bactérias de interesse para a saúde

pública, especialmente Salmonella spp e E. coZi 0157:H7, são relativamente

sensíveis à radiação. Doses de radiação de 1,5 kGy a 3,0 kGy são suficientes

para reduzir os níveis dessas bactérias.
.

Em um estudo conduzido por Thayer & Boyd (1996), foram comparadas

a radiorresistência de uma mistura de Salmonella (s. dubZin; S. enteritidis; S.

newport; S. senftenberg e S. typhimurium) e uma de Staphylococcus aureus

(ATCC 13565; ATCC 25923 e B 124) quando presentes em carnes de

comercialização rara (.carne de avestruz, carne de jacaré, carne de bisão e carne

de caimão). Os autores concluíram que todos os patógenos estudados podem

ser eliminados destas carnes com doses de radiação gama entre 1,5 kGy e 3,0

kGy.

Na Tabela 3 são apresentados o NMP/g de Salmonella spp em

sobrecoxas de frango adquiridas em feiras livres.
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TABELA 3- NMP/g de Salmonella spp em sobrecoxas de frango adquiridas em

feiras livres

AMOSTRAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

NMP/g

0,03

0,03

0,03

0,03

<0,03

< 0,03

0,40

0,15

0,03

0,40

0,09

0,40

0,20

0,20

0,03

< 0,03

<0,03

0,03

0,15

0,15
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Para sugerirmos uma dose de radiação para o tratamento de um produto

a ftm de torná-lo microbiologicamente adequado ao consumo humano, deve ser

considerado juntamente com o valor de DlO do microrganismo, o nível de

contaminação do produto e para quanto esse nível de contaminação deve ser

reduzido.

A Organização Mundial de Saúde estabelece 10 -6 como o risco aceitável

para a saúde, o que signiftca uma ocorrência fatal em 10 6 procedimentos ou

indivíduos/ano. Como no Brasil, segundo Mastrogiacomo (1997), o consumo

de carne de frango é de 23 kg/habitantes/ano, teremos 23x10 6 kg ou 2,3x10 10

g como fator de risco.

Considerando que a dose infectante de Salmonella spp pode ser tão

baixa quanto 10 2 UFC/g (D'Aoust, 1994), em 2,3x10 10 g (que é o fator de

risco), teremos:

10 2 UFC/g : 2,3x10 10 g = 0,43x10 -8 ou 4,3x10 -9 UFC/g.

Como o valoc mais alto do NMP encontrado nas amostras de sobrecoxas

de frango analisadas (Tabela 3) foi de 0,4 ou 4x10 -1 NMP/g, o fator de redução

será:

4x10 -1: 4,3x10 -9 = 0,93x10 8

Se o valor D lO máximo encontrado em sobrecoxas de frango é de 0,48

kGy, a dose recomendada é equivalente:

ao fator de redução que é 8 x 0,48 kGy + 0,07 x 0,48 = 3,87 kGy
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5 - CONCLUSÕES

De acordo com as condições experimentais empregadas neste trabalho e

baseado na discussão, podemos concluir que:

- O valor de D lO de Salmonella typhimurium ATCC 14028 inoculada em

caldo tripticase soja está na faixa de O, 165 kGy a 0,206 kGy.

- O valor de D lO de Salmonella typhimurium ATCC 14028 inoculada em

sobrecoxas de frango está na faixa de 0,241 kGy a 0,480 kGy.

- O valór de D lO da bactéria quando inoculada em sobrecoxas de frango

é maior do que o valor para a bactéria inoculada em caldo tripticase soja.

- Os resultados obtidos permitem recomendar a dose de 3,87 kGy para a

irradiação de sobreco~as de frango, obtendo-se assim um produto adeqúado

para o consumo humano, quanto à presença de Salmonella typhimurium.
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7 -RESUMO

Muitos dos surtos de salmone1ose são causados pela ingestão de carne de

frango contaminada com Salmonella spp. Além do problema de saúde pública,

essa doença é responsável por um grande prejuízo econômico. O processo de

irradiação é um eficiente método de conservação de alimentos por destruir

microrganismos patogênicos e deteriorantes sem que suas características

organolépticas e nutricionais sejam alteradas significantemente. Através do

número de sobreviventes de Salmonella typhimurium ATCC 14028, após

irradiação com diferentes doses de radiação gama, calculou-se o valor de DlO

dessa bactéria inoculada em caldo tripticase soja e em sobrecoxas de frango.

Devido à competição entre os componentes do alimento e a bactéria pelos

efeitos da radiação, a bactéria foi mais radiorresistente quando inoculada em

sobrecoxas de frango - 0,241 kGy a 0,480 kGy - do que quando inoculada no

meio de cultura - 0,165 kGy a 206 kGy. A partir do maior nível de

contaminação de 8almonella spp encontrado em sobrecoxas de frango - 0,4

NMP/g - adquiridas em feiras livres da cidade de São Paulo, a dose de

radiação recomendada para ser aplicada neste alimento para destruir

Salmonella spp, garantindo a segurança do produto, é de 3,87 kGy.
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8-SUMMARY

Consumption of chicken meat contaminated with Salmonella spp is an

important cause of salmonellosis. This foodbome disease is a public health

problem and causes substantial economic loss. Irradiation process is an

effective method for food preservation because it causes no significant change

in organoleptic and nutritional food characteristics and destroys pathogenic and

spoilage microorganisms. D 10 values for S. typhimurium ATCC 14028,

inoculated in trypticase soy broth and in thigh chicken, were calculated through

the number óf survivors after being irradiated with different dosis of gamma

radiation. Through the competition between food components and bacteria for

the letal effects of radiation, bacterium was more radioresistant in chicken

thighs - 0.241 kGy - 0.480 kGy than in trypticase soy broth - 0.165kGy - 0.206

kGy. Considering the hightest Salmonella spp contamination leveI in chicken

thighs acquired in Sào Paulo free markets - 0.4 NMP/g - , the radiation dosis

recommended for this product, in order to assure safety in relation to the

presence of Salmonella spp.is 3,87 kGy.
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ANEXO

Meios de cultura

1. Água peptonada tarnponada (APT)

cloreto de sódio (Synth)
fosfato de sódio dibásico anidro (Synth)
potássio fosfato rnonobásico (Synth)
peptona (Oxoid)
água destilada
pH final = 7,5±0,1

2. EPM (Toledo et aI, 1982a)

Solução A (base)-

triptona (Difco)
Extrato de carne (Difco)
cloreto de sódio (Synth)
fosfato de sódio dibásico anidro (Synth)
L-triptofano (Difco)
ágar (Difco)
água destilada
pH = 7,0

5,Og
3,5g
1,5g
10,Og
1000rnl

10,Og
2,Og
5,Og
1,22g
1,0g
11,0g
1000rnl

Solução B (Solução de indicadores e substratos)

citrato de ferro amoniacal (Fluka)
tiossulfato de sódio (Carlo Erba)
glicose (Merck)
uréia (Difco)
água destilada

2,Og
2,Og
10,Og
40,Og
85,Ornl
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Solução C (Solução alcoólica de azul de bromotimol)

azul de bromotimol
hidróxido de sódio 0,05N (CPQ)
etanoI absoluto (Synth)
água destilada

1,5g
48,Oml
50,Oml
2,Oml

Proporção:
250ml de solução A + 4,37ml de solução B + 0,5ml de solução C

3. MILi (Toledo et aI, 1982b)

Solução A (base)
extrato de levedura (Difco)
peptona (Difco)
triptona (Difco)
L-lisina (Sigma)
glicose (Merck)
ágar (Difco)
água destilada

3,Og
10,Og
10,Og
10,Og
1,Og
2,Og
1000ml

Solução B (Solução de bromocresol púrpura 0,2%)

bromocresol púrpura (Merck)
hidróxido de sódio 0:05N (CPQ)
etanoI absoluto (Synth)
água destilada

0,2g
74,Oml
13,Ornl
13,Oml

Proporção:
1000ml de solução A + 25ml de solução B

4. Caldo tripticase soja (Difco)
preparado conforme instruções do fabricante

5. Ágar tripticase soja (Difco)
preparado conforme instruções do fabricante
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6. Caldo tetrationato
preparado conforme instruções do fabricante

7. Ágar sulfito de bismuto (Difco)
preparado conforme instruções do fabricante

8. Meio semi-sólido de Rappaport - Vassiliadis modificado (Oxoid)
preparado conforme instruções do fabricante

9. Lisina ferro ágar (LIA, Difco)
preparado conforme instruções do fabricante

10. Tríplice açúcar ferro ágar (TSI, Difco)
preparado conforme instruções do fabricante

11. Ágar citrato de Simmons (Difco)
preparado conforme instruções do fabricante
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