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Resumo 
 

 

O sorvete é definido como gelado comestível obtido a partir da emulsão de 

gorduras e proteínas ou de uma mistura de água e açúcar, podendo ser 

adicionados outros ingredientes desde que não descaracterizem o produto. O 

sorvete é considerado um alimento de alto valor nutricional, fornecendo lipídios, 

carboidratos, proteínas, cálcio, fósforo, minerais e vitaminas A, B1, B2, B6, C, D, 

E e K, sendo um dos produtos mais importante e de maior interesse para as 

indústrias de produtos lácteos devido à grande demanda pela população. As 

doenças relacionadas ao consumo de alimentos são consideradas um dos 

problemas mais importantes. Diversos surtos relacionados a contaminação 

microbiológica de sorvetes foram relatados nas últimas décadas em países da 

Ásia, Europa e América. Acredita-se que o sorvete, por ser um alimento 

congelado, não apresenta riscos à saúde da população, porém, ele é considerado 

um excelente meio para o crescimento de microrganismos devido à sua 

composição, pH próximo a neutralidade e longo período de armazenamento. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar os aspectos microbiológicos e sensoriais e 

físico-químicos de sorvetes de creme. As amostras de sorvete de creme foram 

irradiadas com doses de 1,0 kGy, 2,0 kGy, 3,0 kGy e 4,0 kGy. As amostras 

destinadas à inoculação de Staphylococcus aureus (cepa ATCC 6538), 

Escherichia coli (cepa ATCC 11229) e Salmonella abaetetuba (cepa ATCC 35640) 

foram irradiadas com doses de 1,0 a 3,0 kGy. Pode-se observar que as amostras 

irradiadas com 2,0 kGy apresentaram uma redução à níveis não detectáveis para 

a maioria dos microrganismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
EVALUATION OF THE IONIZING RADIATION EFFECTS IN MICROBIOLOGY, 

PHYSICAL AND CHEMICAL AND SENSORY ASPECTS OF ICE CREAM 
 
 
 

Abstract 
 
 

The ice cream is defined as an emulsion of fats and proteins or a mixture of water 

and sugar, other ingredients may be added provided since they do not affect the 

product. The ice cream is considered a food of high nutritional value, providing 

lipids, carbohydrates, protein, calcium, phosphorus, minerals and vitamins A, B1, 

B2, B6, C, D, E and K, and it is considered one of the most important products and 

higher interest to the dairy industry due to great demand by the consumers. The 

diseases related to food consumption are considered one of the most important 

problems. Several outbreaks related to microbiological contamination of ice cream 

have been reported in recent decades in Asia, Europe and America. It is believed 

that the ice cream, as a frozen food, presents no risk to the population health, 

however, it is considered an excellent environment for the growth of 

microorganisms due to its composition, pH close to neutrality and long storage 

period. The aim of this study was to evaluate the microbiological, sensory and 

physicochemical aspects of ice cream. The ice cream samples were irradiated 

with 1.0 kGy, 2.0 kGy, 3.0 kGy and 4.0 kGy. The samples intended for the 

inoculation of Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Escherichia coli (ATCC 

11229) and Salmonella abaetetuba (ATCC 35640) have been irradiated with doses 

of 1.0 to 3.0 kGy. It can be observed that the dose of 2.0 kGy was sufficient to 

reduce the most of microorganisms to undetected levels.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A origem do sorvete pode estar relacionada a uma mistura de frutas e suco de 

frutas com neve, provavelmente, na China, sendo introduzida na Europa no final 

do século XIII, porém somente por volta de 1851 o sorvete passou a ser 

produzido em grande quantidade, tornando-se um dos principais produtos das 

indústrias de produtos lácteos (VARNAM e SUTHERLAND, 1994; WARKE et al., 

2000). 

 

A composição do sorvete sofre variação dependendo da região onde é produzido. 

Essa variação é de aproximadamente 8 a 20 % de gorduras, 13 a 20 % de 

açúcares e 8 a 15 % de sólidos não gordurosos (ARBUCKLE, 1977).  

 

Os sorvetes são alimentos produzidos a partir da emulsão de lipídios e proteínas, 

sendo adicionado ou não açúcares ou outros ingredientes, sob agitação contínua 

e incorporação de ar, em condições tais que garantam a conservação do produto 

no estado congelado ou parcialmente congelado, durante a armazenagem, o 

transporte e a entrega ao consumo (ARBUCKLE, 1977; BRASIL 1999; BORSZCZ, 

2002; MATTHIAS et al., 2005). 

 

As doenças relacionadas ao consumo de alimentos são consideradas um dos 

problemas mais importantes (RIBEIRO et al., 1999). Diversos surtos relacionados 

a contaminação microbiológica de sorvetes foram relatados nas últimas décadas 

em países da Ásia, Europa e América. Acredita-se que o sorvete, por ser um 

alimento congelado, não apresenta riscos à saúde da população, porém, ele é 

considerado um excelente meio para o crescimento de microrganismos devido à 

sua composição, pH próximo a neutralidade (6 a 7) e longo período de 

armazenamento (EL-SHAREF et al., 2006; CHUG, 1996; DANIELS et al., 2002; 

DJURECT et al., 1997; DODHIA et al., 1998; HENNESSY et al., 1996; JO et al., 

2007; KANBAKNA et al., 2004). 
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Em 2013 foi relatado um surto, envolvendo a bactéria Staphylococcus aureus, em 

sorvetes produzidos e consumidos na Alemanha (FETSCH, 2014). 

 

Pacientes imunocomprometidos são pessoas que apresentam uma deficiência em 

seu mecanismo de defesa (FELICIANO et al., 2014). A dieta neutropênica vem 

sendo utilizada desde a década de 60 em pacientes imunocomprometidos 

visando reduzir a ingestão de patógenos provenientes dos alimentos. Os 

pacientes neutropênicos estão em risco constante de infecção. Primeiro porque 

estão com o sistema imunológico comprometido em função de uma leucemia, 

quimioterapia, devido a um transplante e, segundo porque a translocação 

bacteriana do intestino para o linfonodo, corrente sanguínea, fígado e baço são 

mais recorrentes em pacientes neutropênicos (PATTNI e HANLON, 2010).  

 

Esse trabalho visa obter dados sobre a segurança microbiológica de sorvetes, 

uma vez que esses produtos não são aconselháveis para pacientes 

imunocomprometidos, pois existe um risco em potencial desses pacientes serem 

acometidos por enfermidades oriundas desses alimentos. Durante o tratamento 

os pacientes imunocomprometidos têm uma restrição alimentar muito grande, não 

podendo usufruir de alimentos frescos e derivados de produtos lácteos, 

prejudicando assim a absorção de nutrientes, além de causar danos na 

autoestima do paciente, principalmente crianças, que são os maiores 

consumidores de sorvete.  

 

A irradiação de sorvetes tem a finalidade de assegurar a qualidade microbiológica, 

permitindo assim, que esse grupo de paciente possa usufruir desse alimento, que 

é rico em cálcio, proteínas, carboidratos, minerais lipídios e vitaminas. A 

originalidade desse trabalho consiste principalmente no fato de que a irradiação 

de sorvete é pouco descrita na literatura, sendo necessário um estudo 

aprofundado na redução da carga microbiana para que o sorvete possa ser 

incluído na dieta dos pacientes com sistema imunológico debilitado. 
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os aspectos microbiológicos, sensoriais e 

físico-químicos de sorvetes de creme submetidos à irradiação.  

 

1 Determinar a dose máxima de radiação ionizante sem que ocorram 

alterações significativas em seus atributos sensoriais; 

 

2 Verificar as alterações físico-químicas no sorvete após a irradiação; 

 
3 Avaliar os efeitos da radiação ionizante sobre microrganismos inoculados 

em amostras de sorvete. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Sorvete 

 

3.1.1 Definição 

 

Segundo a Resolução RDC n° 266 de 22 de setembro de 2005, o sorvete é 

definido como gelado comestível. Ele é um produto congelado, obtido a partir da 

emulsão de gorduras e proteínas ou de uma mistura de água e açúcar, podendo 

ser adicionados outros ingredientes desde que não descaracterizem o produto 

(BRASIL, 2005). 

  

3.1.2 Composição 

 

O sorvete a base de leite é constituído de uma suspensão aerada de gordura e 

cristais de gelo em uma solução de açúcar concentrado contendo hidrocolóides, 

gorduras e proteínas. A composição do sorvete pode variar de uma região à outra 

(OLIVEIRA, 2008; ARBUCKLE, 1977). As gorduras podem variar de 8 a 20 %, os 

sólidos não gordurosos do leite variam de 8 a 15 % e o açúcar varia de 13 a 20 %. 

O sorvete é considerado um alimento de alto valor nutricional, fornecendo lipídios, 

carboidratos, proteínas, cálcio, fósforo, minerais e vitaminas A, B1, B2, B6, C, D, 

E e K (MAIA et al., 2008; ARBUCKLE, 1986). 

 

3.1.3 Mercado 

 

O sorvete é o produto mais importante e de maior interesse para as indústrias de 

produtos lácteos devido à grande demanda pela população (WARKE et al., 2000; 

MANN, 1988). Somente nos Estados Unidos da América, no ano de 2004, mais 

de seis milhões de litros de sorvete foram produzidos e as exportações 

alcançaram 41 milhões de litros (GOFF, 2008). De acordo com a Associação 

Brasileira da Indústria de Sorvetes, o Brasil apresentou um crescimento de 81,6% 
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no consumo de sorvete no período de 2003 a 2013, variando de 685 milhões de 

litros para 1244 milhões de litros (Figura 1) (ABIS, 2014).  

 

 

 

 

Figura 1. Consumo de sorvete no Brasil em milhões de litros. 

 

 

 

No mesmo período a produção de sorvete de massa aumentou de 502 milhões de 

litros em 2003 para 885 milhões de litros em 2013 (Figura 2), já o consumo per 

capita variou de 3,83 litros/ano para 6,19 litros/ano (Figura 3) (ABIS, 2014). 
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Figura 2. Produção de sorvete no Brasil em milhões de litros. 

 

 

 

 

Figura 3. Consumo per capita de sorvete no Brasil em litros/ano. 
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Nos EUA foram produzidos aproximadamente 5,8 bilhões de litros de sobremesa 

congelada em 2011. Somente a região central, maior produtor, fabricou cerca de 

2750 milhões de litros de sorvete. Em 2010 a indústria de sorvete norte americana 

gerou uma receita de 10 bilhões de dólares (IDFA, 2014). O país europeu líder em 

produção de sorvete no ano de 2011 foi a Alemanha, com aproximadamente 590 

milhões de litros, seguido de França e Itália, com 446 e 431 milhões de litros, 

respectivamente (EUROGLACES, 2014). Comparando-se a produção do ano de 

2011 os EUA produziram praticamente duas vezes mais que Brasil e Alemanha 

juntos (Figura 4).  

 

 

 

 

Figura 4. Comparação entre a produção de sorvete dos EUA, Brasil e Alemanha 

em 2011. 
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3.1.4 Características microbiológicas 

 

A contaminação de sorvete por microrganismos patogênicos durante a produção 

acarretou em diversos surtos em vários países na Ásia, Europa e América (EL-

SHAREF et al., 2006; CHUG, 1996; DANIELS et al., 2002; DJURECT et al., 1997; 

DODHIA et al., 1998; HENNESSY et al., 1996). Isso acontece, pois o sorvete é 

um excelente meio para crescimento microbiológico devido à sua composição, pH 

geralmente neutro (6 a 7) e longo período de armazenamento (JO et al., 2007; 

KANBAKNA et al., 2004). 

 

Durante o período de 1973 até 1977 diversos surtos alimentares em escolas dos 

Estados Unidos foram associados ao consumo de sorvete (DANIELS et al., 2002). 

Na Turquia, 25 % dos sorvetes comercializados apresentaram contagem total de 

bactérias acima dos limites seguros estabelecido pelos Padrões Turcos 

(KANBAKAN et al., 2004). A incidência de microrganismos patogênicos como, por 

exemplo, Listeria monocytogenes, Salmonella spp, Yersinia enterocolitica e 

Bacillus cereus, em leite e seus derivados tem sido associada a intoxicações 

alimentares em diversos países, inclusive países desenvolvidos como Estados 

Unidos e Inglaterra (WHO, 1988; GREENWOOD et al., 1991; PEDNEKAR et al., 

1997; de CENTORBI et al., 1989; PALUMBO, 1986; AHAMED et al., 1983; SALEH 

et al., 1993; KAMAT et al., 1989; CHAMPAGNE et al., 1994; ANON, 1986; ANON, 

1990a, b; ANON, 1997). 

 

Warke et al. (2000) relataram que o nível de coliformes em sorvetes foi de 10 a 

100 vezes maior que o limite estabelecido pelo “Indian Standards Institute” (ISI) e 

a presença da bactéria Staphylococcus aureus em todas as amostras de sorvete 

analisadas. 
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3.1.5 Aspectos nutricionais (tabela nutricional) 

 

Na tabela 1 podem-se observar os valores de carboidratos, proteínas lipídios e a 

quantidade de calorias de sorvete de creme e sorvete de creme light em 

comparação com outros alimentos (ABIS, 2014). 

 

Tabela 1. Valores nutricionais do sorvete* comparados com outros alimentos. 

Alimento (100g) 
Calorias 

(Kcal) 

Carboidratos 

(g) 

Proteínas 

(g) 

Gorduras 

(g) 

Sorvete de creme 

(base leite) 
100,00 26,60 2,83 6,00 

Sorvete de creme 

light (base leite) 
100,00 18,33 3,33 1,83 

Sorvete (base 

água) 
126,30 30,00 1,50 * 

Carne bovina 

assada 
287,70 0,00 25,25 20,75 

Arroz cozido 109,70 24,40 2,80 0,10 

Pão francês 269,00 57,40 9,30 0,20 

Leite em pó 

desnatado 
351,00 49,50 35,50 0,80 

Ovo frito 216,00 57,40 3,80 17,20 

* Valores médios calculados para sorvete. Podem variar de acordo com a formulação. (Fonte 

ABIS, 2014). 

 

 

 

3.2 Textura 

 

A textura é um atributo físico de grande importância, pois, está relacionada ao 

processo mastigatório e satisfação por parte do consumidor. A textura é definida 

de acordo com o estado físico dos alimentos. A nomenclatura para alimentos 

líquidos homogêneos é “viscosidade”, para alimentos semi-sólidos  é “firmeza” e 

para alimentos sólidos é “textura” (DUTCOSKY, 2007). A percepção do alimento 
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na cavidade oral está relacionada aos órgãos localizados na superfície da boca 

(palato e língua, etc) (FARIA e YOTSUYANAGI, 2002). A qualidade do sorvete 

leva em consideração a textura, que é a sensação de frescor percebida pelos 

consumidores (CHANG e HARTEL, 2002). A textura é utilizada como padrão de 

aceitabilidade pelo consumidor e processadores de alimentos, sendo importante a 

compreensão da textura para controlar o processo de fabricação para obter um 

produto de qualidade, podendo utilizar análises sensoriais e instrumentais (CHEN 

e OPARA, 2013). 

 

3.3 Cor 

 

A cor é percebida através de fatores físicos e fisiológicos, onde o comprimento de 

onda de luz é percebido pelo olho. Na retina localizam-se os cones e bastonetes, 

onde ocorre a detecção de cor e visualização de formas e luz escura, 

respectivamente. De acordo com os aspectos visuais dos alimentos o consumidor 

tende a esperar certas características, pois o sentido da visão dá informação 

sobre o aspecto de um alimento: estado, tamanho, forma, textura e cor 

antecipando-se na recepção das outras informações, podendo produzir uma 

resposta forte, julgando o frescor, assim como tornando o produto apetitoso, 

como, por exemplo, a coloração de um sorvete (FARIA e YOTSUYANAGI, 2002; 

DUTCOSKY, 2007). 

 

3.4 Análise Sensorial 

 

A análise sensorial é uma ciência interdisciplinar na quais avaliadores são 

convidados e utilizando-se da interação dos sentidos (visão, gosto, tato e audição) 

poderão avaliar as características sensoriais e aceitabilidade do produto (WATTS 

et al., 1992). Essa ciência vem sendo utilizada no desenvolvimento e 

melhoramento de produtos, estudos sobre armazenamento, controle de qualidade 

e desenvolvimento de processos (MORAES, 1993). 

 

Para mensurar a qualidade do alimento em programas de controle de qualidade, 

onde uma equipe indicará a preferência do consumidor e a preferência entre as 

amostras com a determinação do grau de qualidade do produto. Para análises de 
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aceitação do consumidor necessita-se de um grande número de provadores não 

treinados e não selecionados, sendo necessário que eles sejam consumidores do 

produto testado (CHAVES e SPROESSER, 1993). 

 

Durante provas sensoriais os avaliadores podem sofrer influencia externa 

resultando em aspectos psicológicos produzindo falsos resultados. Os erros mais 

comuns que podem ser provocados por interferentes são: 

 

 Erros de expectativas: avaliadores recebem informações em demasia 

sobre o experimento como, por exemplo, muitos tipos de amostras; 

 Erros de estimulação: avaliadores recebem amostras heterogêneas 

como, por exemplo, diferença na cor, forma e tamanho dos produtos 

apresentados; 

 Erro por contraste: avaliadores recebem amostras contrastantes como, 

por exemplo, amostras agradáveis seguidas de amostras desagradáveis. 

 

A análise sensorial é uma tomada de decisão, sendo necessário avaliar as 

possibilidades de inserção de um produto no cotidiano do consumidor e seu 

objetivo é mensurar o nível de prazer ou desprazer utilizando-se da escala 

hedônica (LANZILLOTT e LANZILLOTT, 1999). 

 

3.5 Legislação 

 

De acordo com a Resolução RDC nº 266 de 2005, gelados comestíveis são 

obtidos a partir de uma emulsão de gorduras e proteínas ou de uma mistura de 

água e açúcares, podendo ser adicionados outros ingredientes, desde que não 

descaracterizem o produto. Os gelados comestíveis devem seguir os padrões 

microbiológicos sanitários determinados pela Resolução RDC nº 12 de 2001 

(Tabela 2). 
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Tabela 2. Padrões microbiológicos determinados pela RDC 12/01 para sorvetes. 

Microrganismo Limite máximo 

Coliformes a 45°C/g 5 x 101 

Estafilococos coagulase positiva/g 5 x 102 

Salmonella spp/25g Ausente 

 

 

 

A Resolução RDC nº 21 de 2001 estabelece os requisitos gerais para o uso da 

irradiação de alimentos com vistas à qualidade sanitária do produto final. De 

acordo com essa legislação as fontes de radiação permitidas são: 

 

 Cobalto 60; 

 Césio 137; 

 Raios X com energia de até 5 MeV; 

 Feixes de elétrons com energia de até 10 MeV. 

 

A RDC 21/01 ainda estabelece que a dose mínima absorvida deve ser suficiente 

para atingir o objetivo pretendido e a dose máxima absorvida deve ser inferior 

àquela que comprometeria as propriedades funcionais e/ou atributos sensoriais 

do alimento. 

 

3.6 Imunocomprometidos 

 

Pacientes imunocomprometidos são pessoas que apresentam uma deficiência em 

seu mecanismo de defesa, tais como portadores de HIV, pacientes em tratamento 

contra o câncer e transplantados. Recém-nascidos, gestantes e idosos portadores 

de alguma enfermidade também são considerados imunocomprometidos 

(FELICIANO et al., 2014).  
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Os pacientes em tratamento contra o câncer apresentam uma baixa contagem de 

neutrófilos, que são a primeira linha de defesa do corpo humano. Neutropenia é a 

designação utilizada quando a contagem de neutrófilo está abaixo de 1,5 x 109 

por litro de sangue (Tabela 3). 

 

 

 

Tabela 3. Definição de neutropenia. 

Definição 
Contagem de 

neutrófilo 
Paciente 

Normal > 1,5 x 109/L População normal 

Neutropenia nível 1 > 0,5 x 109/L Quimioterapia 

Neutropenia profunda < 0,5 x 109/L 

Leucemia aguda, 

transplante de medula 

óssea 

Fonte: Pattni e Hanlon, 2010.  

 

 

 

A dieta neutropênica vem sendo utilizada desde a década de 60 em pacientes 

imunocomprometidos visando reduzir a ingestão de patógenos provenientes dos 

alimentos. Os pacientes neutropênicos estão em risco constante de infecção. 

Primeiro porque estão com o sistema imunológico comprometido em função de 

uma leucemia, quimioterapia, devido a um transplante e, segundo porque a 

translocação bacteriana do intestino para o linfonodo, corrente sanguínea, fígado 

e baço são mais recorrentes em pacientes neutropênicos (PATTNI e HANLON, 

2010).  

 

A dieta neutropênica deve ser seguida por prazo indeterminado, até que o 

paciente restabeleça a contagem normal de neutrófilos. Está dieta é imposta aos 

pacientes, havendo grande restrição de alimentos que podem ser ingeridos, como 

por exemplo, frutas e vegetais crus, ovos, produtos lácteos não pasteurizados, 

carnes mal passadas, etc (Tabela 4). 
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Tabela 4. Alimentos proibidos para pacientes em dieta neutropênica. 

Grupo de alimentos Exemplos de alimentos 

Vegetais crus 

 

vegetal com casca, saladas prontas 

para consumo, saladas cruas, 

tomates crus, alface, aipo, espinafre 

não cozido, etc 

Frutas 

Frutas com casca (maçã) 

Frutas macias, morango, framboesa, 

amora 

Frutas secas Uva passa, damasco, etc 

Ovos 
Ovo cru ou mal passado, maionese 

caseira 

Carnes Carne crua ou mal passada 

Castanhas Castanhas, amendoim, nozes, etc 

Temperos não cozidos Pimenta, orégano, etc 

Leite 

Leite não pasteurizado, sorvete de 

máquina, iogurte não pasteurizado, 

produtos probióticos 

Queijos não pasteurizados (queijos 

Azuis e macios) 

Brie, Camembert, Roquefort, queijos 

de cabra 

Fonte: Adaptado de (Pattni, 2008; nhs; upmc; llr; Patitison, 1993 

 

 

 

3.7 Irradiação 

 

A irradiação é um fenômeno físico onde ocorre a emissão e propagação de 

energia através do espaço ou de uma matéria (RADOMYSKI et al., 1994). O 

termo radiação é utilizado para designar processos físicos de emissão e 

propagação de energia, seja por intermédio de fenômenos ondulatórios, seja por 
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meio de partículas dotadas de energia cinética (AQUINO, 2003; USDA, 1985; 

FDA, 1985; FDA, 1994; FDA, 1997).  

 

A irradiação é o processo de aplicação desta energia a um material, com a 

finalidade de esterilizá-los através da destruição de microrganismos, parasitas, 

insetos e outras pragas. A radiação gama tem um alto poder de penetração, no 

entanto, é menor a taxa de dose e o feixe de elétrons gerado por um acelerador 

tem um poder de penetração menor, mas alta taxa de dose de radiação (DIEHL, 

1995). A unidade utilizada denomina-se Gray (Gy), onde 1,0 Gy é equivalente à 

energia de 1,0 joule absorvido por 1,0 kg de material (SATIN, 1993). 

 

As radiações ionizantes podem modificar características físicas, químicas e 

propriedades biológicas dos materiais irradiados. Atualmente, as principais 

aplicações industriais da radiação são esterilização dos produtos de saúde, 

incluindo produtos farmacêuticos, irradiação de alimentos e produtos agrícolas 

(desinfestação, aumento da vida de prateleira, inibição do brotamento, controle de 

pragas e esterilização) e modificação de materiais. O 60Co é utilizado quase 

exclusivamente como o fonte de radiação gama para uso industrial, 

principalmente por causa de seu fácil método de produção e a sua não 

solubilidade em água (IAEA, 2005). 

 

3.7.1 Irradiação de alimentos 

 

A irradiação é um fenômeno físico onde ocorre a emissão e propagação de 

energia através do espaço ou de uma matéria (RADOMYSKI et al., 1994). O 

termo radiação é utilizado para designar processos físicos de emissão e 

propagação de energia, seja por intermédio de fenômenos ondulatórios, seja por 

meio de partículas dotadas de energia cinética (AQUINO, 2003; USDA, 1985; 

FDA, 1985; FDA, 1994; FDA, 1997). 

 

A irradiação é o processo de aplicação desta energia a um material, com a 

finalidade de esterilizá-los através da destruição de microrganismos, parasitas, 

insetos e outras pragas. O tipo de irradiação usada é a chamada ionizante, pois 

ela produz partículas eletricamente modificadas (íons). A grande diferença entre 
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os raios gama provenientes de uma fonte de 60Co e os elétrons oriundos de um 

acelerador industrial, é o seu poder de penetração.  A radiação gama tem um alto 

poder de penetração, no entanto, é menor a taxa de dose e o feixe de elétrons 

gerado por um acelerador tem um poder de penetração menor, mas alta taxa de 

dose de radiação (DIEHL, 1995). A unidade utilizada denomina-se Gray (Gy), 

onde 1,0 Gy é equivalente à energia de 1,0 joule absorvido por 1,0 kg de material 

(SATIN, 1993). 

 

As radiações ionizantes podem modificar características físicas, químicas e 

propriedades biológicas dos materiais irradiados. Atualmente, as principais 

aplicações industriais da radiação são esterilização dos produtos de saúde, 

incluindo produtos farmacêuticos, irradiação de alimentos e produtos agrícolas 

(para vários objetivos finais, tais como desinfestação, aumento da vida de 

prateleira, inibição do brotamento, controle de pragas e esterilização) e 

modificação de materiais. Um impulso significativo foi dado à indústria de 

irradiação com o advento dos reatores nucleares, que têm a capacidade de 

produzir radioisótopos. Emissores de raios gama, como o 60Co, se tornou popular 

para aplicações médicas e industriais. Muitos irradiadores de raios gama foram 

construídos e estima-se que cerca de 200 estão em funcionamento atualmente 

nos Estados membros da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Nos 

últimos anos, o uso de aceleradores de elétrons como uma fonte de radiação (e 

por vezes equipados com conversor de raios X) está aumentando. No entanto, a 

irradiadores gama são difíceis de substituir, especialmente para produtos não 

uniformes e de alta densidade. O 60Co é utilizado quase exclusivamente como o 

fonte de radiação gama para uso industrial, principalmente por causa de seu fácil 

método de produção e a sua não solubilidade em água (IAEA, 2005). 

  

A irradiação tem diversas vantagens em relação a outros métodos de tratamentos, 

como por exemplo, esterilização de produtos de saúde utilizando-se oxido de 

etileno (EtO) e calor. No caso da esterilização por raios gama, tais vantagens 

incluem: os produtos tratados podem ser utilizados imediatamente; o aumento da 

temperatura do produto é mínimo durante o processo; elevada penetrabilidade (o 

produto pode ser processado na sua embalagem final). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Amostras 

 

As amostras de sorvete de creme e sorvete de creme com teor reduzido de 

gordura (light) foram compradas no mercado varejista do Município de São Paulo. 

 

4.2 Irradiação 

 

As amostras de sorvete de creme e sorvete de creme light foram irradiadas no 

Irradiador Multipropósito de 60Co localizado no IPEN/SP (Figura 5). O sorvete de 

creme foi dividido em dois grupos, um acondicionado na embalagem plástica 

original e o outro foi irradiado em uma embalagem de vidro. As doses aplicadas 

foram de 3,0 kGy e 5,0 kGy com taxa de dose de 4,5 kGy h-1. Para as análises 

microbiológicas as doses foram de 1,0 kGy, 2,0 kGy, 3,0 kGy e 4,0 kGy. As 

amostras de sorvete de creme light foram irradiadas com doses de 1,0 kGy e 2,0 

kGy a -72 °C. Para as amostras destinadas as análises microbiológicas foi 

adicionado a dose de 3,0 kGy, além das outras duas. Dosímetros Amber 3042 

Batch S 603 nm e Gammachrome YR Batch 5 (530 nm) foram utilizados para 

mensurar a dose absorvida. 
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Figura 5. Irradiador Multipropósito de 60Co localizado no IPEN/USP.  

 

 

 

4.3 Análise sensorial 

 

A análise sensorial do sorvete de creme foi conduzida com 50 painelistas, sendo 

aplicado o Teste Afetivo de Aceitação com o auxílio de uma escala hedônica de 9 

pontos. A nota de corte foi de 6 pontos. Os painelistas analisaram aspectos como 

cor, textura, sabor e aparência global (DUTCOSKY, 1996). A análise sensorial do 

sorvete de creme light foi conduzida com 30 painelistas que analisaram aspectos 

de cor e sabor. 

 

4.4 Conteúdo de sólidos solúveis 

 

O teor de sólido solúvel do sorvete de creme (°Brix) foi determinado com um 

refratômetro ABBE (modelo Q-767b), segundo AOAC (1995). 
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4.5 pH 

 

O valor de pH das amostras de sorvete de creme foi determinado usando um 

pHmetro Micronal (modelo B474), segundo AOAC (1995). 

 

4.6 Análise de textura 

 

A análise de textura foi realizada com o auxílio de um texturômetro Stable Micro 

System modelo TA-TX Plus (Figura 6) equipado com uma Probe de pontos 

múltiplos (Figura 7) a 10°C (BOURNE, 1978). 

 

 

 

 

Figura 6. Texturômetro Stable Micro System (modelo TA-TX Plus). 
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Figura 7. Probe de pontos múltiplos. 

 

 

 

4.7 Análise Microbiológica 

 

As análises microbiológicas do sorvete de creme foram realizadas de acordo com 

a metodologia 3MTM PetrifilmTM (Figura 8) recomendada pela AOAC (2002). 
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Figura 8. Petrifilm 3M. 

 

 

 

4.7.1 Preparo das diluições decimais 

 

As amostras de sorvete de creme foram fracionadas em porções de 10 g e foram 

homogeneizadas, sob agitação, com 90 ml de água peptonada 0,1 % durante 1,0 

minuto e, a partir desta suspensão foram preparadas as diluições decimais 

seriadas com água peptonada 0,1 % (BAM/FDA, 2003). 

 

 

4.7.2 Inoculação 

 

As amostras de sorvete light foram inoculadas com Staphylococcus aureus (cepa 

ATCC 6538), Escherichia coli (cepa ATCC 11229) e Salmonella abaetetuba (cepa 

ATCC 35640) (APHA, 2001). 
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4.7.3 Contagem Total de Bactéria (CTB) 

 

A contagem total de bactérias aeróbias mesófilas no sorvete de creme foi 

realizada em PetrifilmTM 3MTM Aerobic Count (AC). As amostras foram incubadas 

por 48 ± 3 h a 32 ± 1 °C, Segundo o método AOAC 986.33 e 989.10 (Leite e 

derivados). Para o sorvete de creme light a contagem de bactérias totais aeróbias 

mesófilas foi realizada após incubação de 48 ± 3 h a 32 ± 1 °C (APHA, 2001). 

 

4.7.4 Coliformes totais e Escherichia coli 

 

A contagem de coliformes totais e E. coli no sorvete de creme foi realizada em 

PetrifilmTM 3MTM EC. As amostras foram incubadas por 24 ± 2 h a 35 ± 1 °C, 

segundo método AOAC 991.14. As amostras de sorvete de creme light destinadas 

a contagem de E. coli Fecais foram incubadas por 24 ± 2 h a 35 ± 1 °C (APHA, 

2001). 

 

4.7.5 Staphylococcus aureus 

 

A contagem de Staphylococcus aureus no sorvete de creme foi realizada em 

PetrifilmTM 3MTM STX. As amostras foram incubadas por 24 ± 2 h a 35 - 37 ± 1 °C, 

segundo AOAC 2003.08. Para as amostras de sorvete de creme light a contagem 

de Staphylococcus aureus foi realizada após incubação de 24 ± 2 h a 35 - 37 ± 1 

°C (APHA, 2001). 

 

4.7.6 Salmonella spp 

 

A confirmação de presença e ausência de Salmonella spp nas amostras de 

sorvete de creme light foi realizada segundo AOAC, 2011. 

 

4.8 Análise colorimétrica 

 

As análises de cor foram determinadas por reflectância com um colorímetro 

Minolta-Chromameter (modelo CR400). O equipamento foi calibrado no modo de 

calibração D-65 configurado no sistema colorimétrico L*, a* e b* (LU et al., 2002). 
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Figura 9. Colorímetro Minolta-Chromameter (modelo CR400). 

 

 

 

4.9 Análise estatística 

 

A análise estatística dos resultados foi realizada aplicando-se a análise de 

variância ANOVA para a presença de efeitos significativos (p < 0,05). Neste caso 

foi aplicado o teste de Tukey para determinar as diferenças entre as médias, por 

intermédio do software GraphPad Prism 5. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Análise de cor 

 

Os resultados das análises colorimétricas das amostras de sorvete de creme 

irradiadas na embalagem de vidro e na embalagem convencional são 

apresentados na tabela 5. Na embalagem original pode-se observar que a 

amostra de 5,0 kGy diferiu estatisticamente em relação a controle (parâmetro L*), 

sugerindo um leve escurecimento da amostra.  

 

Nas amostras irradiadas na embalagem de vidro pode-se observar uma diferença 

significativa em relação ao grupo controle (parâmetro L*). Os valores de a* e b* 

não diferiram significativamente entre as amostras, tanto na embalagem 

convencional como na embalagem de vidro. No entanto, na embalagem de vidro a 

amostra de 5,0 kGy diferiu da amostra controle no parâmetro a*, e no parâmetro 

b* houve diferença estatística entra as amostras 0 kGy e 3,0 kGy e 3,0 kGy e 5,0 

kGy.  
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Tabela 5. Resultados da análise de cor dos sorvetes de creme irradiados. 

Dose L* a* b* 

Embalagem original 

Controle 89,45 ± 0,57a -0,42 ± 0,12a 15,38 ± 0,36a 

3,0 kGy 88,49 ± 0,59a -0,49 ± 0,18a 15,34 ± 0,65a 

5,0 kGy 85,64 ± 0,80b -0,18 ± 0,09a 13.87 ± 0,97a 

Embalagem de vidro 

Controle 72,38 ± 2,41a -0,26 ± 0,29a 11,80 ± 1,45a 

3,0 kGy 79,31 ± 1,29b -0,74 ± 0,38a 21,31 ± 2,32b 

5,0 kGy 78,53 ± 0,54b -1,19 ± 0,11b 16,07 ± 0,49a 

a, b letras diferentes entre as colunas diferem estatisticamente (p < 0,05). 

 

 

 

Nas amostras de sorvete de creme light pode-se observar que a amostra controle 

e a amostra irradiada com 1,0 kGy não apresentaram diferença estatística 

(parâmetro L*), no entanto a amostra irradiada com 2,0 kGy diferiu tanto da 

controle como da amostra de 1,0 kGy (Figura 10). No parâmetro a* foi observado 

diferença significativa somente entre a amostra controle e a irradiada com 2,0 

kGy. Os resultados do parâmetro b* apresentaram diferença significativa entre a 

amostra controle e a amostra de 1,0 kGy.   
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Figura 10. Resultado da análise colorimétrica de sorvete de creme light. 

 

 

 

5.2 Análise sensorial 

 

As amostras de sorvete de creme irradiadas na embalagem de vidro e 

embalagem original foram submetidas ao Teste Afetivo de Aceitação e os 

resultados obtidos são apresentados na tabela 6. No parâmetro cor não foi 

observado diferença entra as amostras irradiadas na embalagem de vidro e 

embalagem original, embora na análise realizada com o colorímetro essa 

diferença foi evidenciada na dose de 5,0 kGy. Em relação ao sabor, não foi 

observada diferença significativa entre o grupo controle e as amostras irradiadas. 

No parâmetro textura e aparência global houve diferença significativa entre todas 

as amostras processadas na embalagem original. A amostra controle, processada 

na embalagem de vidro diferiu significativamente em relação às amostras 

irradiadas, no entanto as amostras de 3,0 e 5,0 kGy não apresentaram diferença 

estatística. 
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Tabela 6. Média de pontos atribuídos às amostras de sorvete de creme irradiadas. 

Dose Cor Sabor Textura 
Aparência 

global 

Embalagem original 

Controle 8,1 ± 1,1ª 8,0 ± 1,5ª 8,1 ± 1,0ª 8,3 ± 0,9a 

3,0 kGy 7,6 ± 1,5ª 4,8 ± 2,5b,c 6,9 ± 1,8b 5,7 ± 2,3b 

5,0 kGy 7,3 ± 1,7ª 4,0 ± 2,5b 5,5 ± 2,4c 4,6 ± 2,4c 

Embalagem de vidro 

Controle 8,0 ± 1,4ª 8,0 ± 1,4ª 7,7 ± 1,5ª 7,7 ± 1,7ª 

3,0 kGy 7,6 ± 1,4ª 6,1 ± 2,7d 6,3 ± 2,2b 6,3 ± 2,3b 

5,0 kGy 7,3 ± 1,8ª 5,0 ± 2,7c,d 6,4 ± 1,6b 5,3 ± 2,4b 

a, b, c, d letras diferentes entre as colunas diferem estatisticamente (p < 0,05). 

 

 

 

Os parâmetros analisados apresentaram similaridade em relação às embalagens 

originais e de vidro, exceto em relação ao sabor. A média de pontos obtidas na 

amostra de 3,0 kGy foi de 6,1 para a embalagem de vidro, estando acima da nota 

de corte (6,0) enquanto a dose correspondente na embalagem original obteve 

uma média de 4,8. As amostras irradiadas com 5,0 kGy apresentaram uma média 

de 5,0 e 4,0 para a embalagem de vidro e original, respectivamente, enquanto o 

grupo controle apresentou similaridade. 

 

Kim et al. (2008) demonstraram que a irradiação de sorvete com doses de 3,0 

kGy não apresentou diferença significativa na cor, porém essa diferença foi 

observada no sabor e aparência global, estando em acordo com o presente 

trabalho.  Pietranera et al. (2003) irradiaram sorvetes com doses de 4,0 kGy e 

reportou sabores desagradáveis, gosto de queimado e gosto de ranço. No 

presente estudo alguns painelistas relataram gosto rançoso e gosto de plástico, 

para ambas as embalagens. 

 

Os sorvetes de creme light foram tiveram a cor e o sabor avaliados pelos 

painelistas com o auxílio de uma escala hedônica de 9 pontos. Pode-se observar 
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que o grau de satisfação em relação ao parâmetro sabor apresentou uma 

pequena diferença comparando-se as amostras controle e irradiadas com 1,0 

kGy, variando de 7,03 a 6,27, respectivamente (Figura 11). Entretanto a amostra 

irradiada com 2,0 kGy apresentou uma redução de aproximadamente 25 % (5,63) 

em relação ao grupo controle. No parâmetro cor não foi observado diferença 

significativa entre as amostras controle e irradiadas com doses de 1,0 e 2,0 kGy 

(Figura 12). 

 

 

  

 

Figura 11. Análise de cor de sorvete de creme light.  
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Figura 12. Grau de satisfação do sabor do sorvete de creme light.  

 

 

 

5.3 Análise de textura 

 

Os resultados das análises de textura demonstram que não houve diferença 

significativa entras as amostras de sorvete de creme light irradiadas com doses 

de 1,0 kGy e 2,0 kGy em comparação com as amostras não irradiadas (grupo 

controle (Tabela 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,03 
6,27 

5,63 

1

3

5

7

9

Controle 1,0 kGy 2,0 kGy

SABOR 



40 

 

Tabela 7. Resultados de textura de sorvete de creme light. 

Amostra 
Textura (N) 

0 kGy 1,0 kGy 2,0 kGy 

Sorvete de 

creme light 

36,64 20,68 23,68 

48,54 27,52 24,67 

43,29 20,37 22,71 

31,22 14,09 19,54 

49,53 18,72 25,90 

31,77 15,44 18,24 

Média 40,17 a 19,47 b 22,46 b 

DV* 8,10 4,70 3,00 

* Desvio Padrão 

 

 

 

Oliveira (2005) apresentou um valor de textura de 24,04 N e 34,38 N para sorvete 

de creme e sorvete de creme light, respectivamente, sugerindo que o sorvete light 

é mais duro em relação ao sorvete tradicional. Isso se explica, pois a gordura 

melhora a textura do sorvete, fazendo com que o sorvete fique menos resistente 

(DURSO, 2012).  

 

No presente trabalho a média dos valores de textura foi de 40,17 N para as 

amostras não irradiadas, 19,47 N para as amostras irradiadas com dose de 1,0 

kGy e 22,46 N para as amostras irradiadas com doses de 2,0 kGy. Entretanto, 

Aime et al. (2001) apresentaram valores de 90,8 N para o sorvete convencional e 

80,8 N para o sorvete light. 

 

5.4 pH  

 

Os valores de pH não apresentaram diferença entre as amostras controle e 

irradiadas com doses de 3,0 kGy e 5,0 kGy (Tabela 8). Os valores de pH do 

sorvete estão, geralmente, em torno de 6,3 (ARBUCKLE, 1986), no entanto, 

dependendo do ingrediente adicionado esse valor pode sofrer variação, como por 

exemplo em sorvete feito com kiwi, que apresenta um valor entre 3,5 e 3,8 (SUN-
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WATERHOUSE et al., 2011), ou mamão, com valores de 5,53 a 5,87 (SANTANA 

et al., 2003). 

 

 

 

Tabela 8. Valores de pH do sorvete de creme irradiado. 

Amostra Controle 3,0 kGy 5,0 kGy 

pH 

7,06 a 6,99 a 7,13 a 

7,07 a 6,99 a 7,10 a 

7,12 a 6,98 a 7,00 a 

a
 letras diferentes entre as colunas diferem estatisticamente (p < 0,05). 

 

 

 

5.5 Sólidos solúveis 

 

Os resultados do teor de sólidos solúveis (°Brix) não diferiram estatisticamente 

entre as amostras controle e irradiadas (Tabela 9). A média do °Brix foi 39,50, 

39,19 e 40,63 para a amostra controle, 3,0 kGy e 5,0 kGy, respectivamente, 

estando em acordo com os dados obtidos por Aime et al. (2001), que 

apresentaram valores similares aos encontrados nesse trabalho. 

 

 

 

Tabela 9. Valores do teor de sólidos solúveis de sorvete de creme irradiado. 

Amostras Controle 3,0 kGy 5,0 kGy 

°Brix 

39,26 a 37,16 a 40,06 a 

41,26 a 39,26 a 41,16 a 

38,06 a 41,16 a 40,66 a 

a
 letras diferentes entre as colunas diferem estatisticamente (p < 0,05). 
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5.6 Análises microbiológicas 

 

As análises microbiológicas das amostras de sorvete de creme apresentaram 

uma redução na contagem total de bactéria (CTB). Não foi observado crescimento 

de Staphylococcus aureus, Coliformes Totais e E. coli (Tabela 10), sugerindo que 

essas amostras estão em conformidade com a legislação vigente (BRASIL, 2001), 

que estabelece uma contagem máxima de 5,0 x 101 UFC/g para E. coli e 5,0 x 102 

UFC/g para Staphylococcus spp.  

 

Em um estudo realizado na Líbia, os autores observaram uma contagem de 3,0 x 

101 a 3,5 x 108 UFC/g para as bactérias totais (CTB) e 50 % das amostras foram 

positivas para E. coli e aproximadamente 49% das amostras foram positivas para 

S. aureus (EL-SHARED et al., 2006). Em outro estudo, conduzido por Warke et al. 

(2000) a contagem de bactéria total foi 9,7 x 101 a 6,0 x 103 UFC/g. 

 

 

 

Tabela 10. Resultados da análise microbiológica de sorvete de creme. 

Amostras CTB (UFC/g) S. aureus Coliformes totais E. coli 

Controle 6,4 x 101 a Ausente Ausente Ausente 

1,0 kGy 2,7 x 101 a Ausente Ausente Ausente 

2,0 kGy 1,9 x 101 a Ausente Ausente Ausente 

3,0 kGy 0,6 x 101 b Ausente Ausente Ausente 

4,0 kGy 0,5 x 101 b Ausente Ausente Ausente 

a , b
 letras diferentes entre as colunas diferem estatisticamente (p < 0,05). 

 

 

 

Com o aumento da dose de radiação a contagem total de bactéria (CTB) foi 

reduzida para 57,81 %, 29,69 %, 9,38 % e 7,81 % após a irradiação com doses 

de 4,0 kGy, 3,0 kGy, 2,0 kGy, e 1,0 kGy, respectivamente. Somente as doses de 

3,0 e 4,0 kGy diferiram significativamente da amostra controle. Em um estudo 
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realizado por Kamat et al. (2000) foi observado uma redução de dois ciclos 

logarítmicos (logs) na contagem total de bactéria (CTB) com a aplicação da dose 

de 2,0 kGy. 

 

As amostras de sorvetes de creme light destinadas a inoculação foram fortificadas 

com inóculo de 1,0 ml das cepas de Escherichia coli (ATCC 11229) e cepas de 

Staphylococcus aureus (ATCC 6538) numa concentração de 108 UFC/g e 1,0 ml 

de Salmonella abaetetuba (ATCC 35640) numa concentração de 106 UFC/g. 

 

5.6.1 Staphylococcus aureus 

 

A tabela 11 apresenta os resultados obtidos nas amostras controle e amostras 

irradiadas de sorvete de creme light inoculados com S. aureus. Com a aplicação 

da dose de 1,0 kGy a carga inicial de S. aureus foi reduzida em 3,0 ciclos 

logarítmicos. Com a aplicação de doses de 2,0 kGy e 3,0 kGy a concentração 

inicial do microrganismo foi reduzida a níveis não detectáveis, sugerindo uma 

baixa radio-resistência do S. aureus. Em um estudo em sorvete conduzido por 

Kamat et al. (2000) foi observado uma redução de 1,0 ciclo logarítmico após a 

irradiação com dose de 1,0 kGy, partindo de 1,9 x 103 UFC/g para 6,0 x 102 

UFC/g, estando em desacordo com os dados obtidos no presente trabalho. 
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Tabela 11. Resultados de sorvete de creme light inoculado com S. aureus. 

Amostras Branco (UFC/g) Controle (UFC/g) 1,0 kGy (UFC/g) 

A1 < 1 x 102 1,8 x 105 2,0 x 102 

A2 < 1 x 102 1,8 x 105 1,0 x 102 

A3 < 1 x 102 1,8 x 105 1,0 x 102 

Amostras Branco (UFC/g) Controle (UFC/g) 2,0 kGy (UFC/g) 

B1 < 1 x 102 1,9 x 105 < 1,0 x 102 

B2 < 1 x 102 1,9 x 105 < 1,0 x 102 

B3 < 1 x 102 1,9 x 105 < 1,0 x 102 

Amostras Branco (UFC/g) Controle (UFC/g) 3,0 kGy (UFC/g) 

C1 < 1 x 102 1,3 x 105 < 1,0 x 102 

C2 < 1 x 102 1,3 x 105 < 1,0 x 102 

C3 < 1 x 102 1,3 x 105 < 1,0 x 102 

 

 

 

5.6.2 Escherichia coli 

 

Pode-se observar que a irradiação foi efetiva na redução da concentração inicial 

de E. coli na ordem de 5,0 ciclos logarítmicos para as amostras irradiadas com 

dose de 1,0 kGy, e a níveis não detectáveis após a irradiação com as doses de 

2,0 e 3,0 kGy (Tabela 12). De acordo com um trabalho realizado por Kamat et al. 

(2000) a carga microbiana de sorvete irradiado foi reduzida de 2,0 x 103 UFC/g, 

carga inicial, para 7,0 x 102 e 1,0 x 101 UFC/g com a aplicação das doses de 1,0 e 

2,0 kGy, respectivamente, porém em um estudo realizado por JO et al. (2007) a 

carga inicial de E. coli foi reduzida de 3,15 x 106 UFC/g para 1,5 x 102 UFC/g com 

a aplicação da dose de 1,0 kGy e a níveis não detectáveis com a dose de 3,0 

kGy, estando em desacordo com os valores encontrados no presente trabalho. 
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Tabela 12. Resultados de sorvete de creme light inoculado com E. coli. 

Amostras Branco (NMP/g) Controle (NMP/g) 1,0 kGy (NMP/g) 

A1 < 3 2,4 x 106 3,6 x 101 

A2 < 3 2,4 x 106 3,6 x 101 

A3 < 3 2,4 x 106 3,6 x 101 

Amostras Branco (NMP/g) Controle (NMP/g) 2,0 kGy (NMP/g) 

B1 < 3 9,3 x 106 < 3 

B2 < 3 9,3 x 106 < 3 

B3 < 3 9,3 x 106 < 3 

Amostras Branco (NMP/g) Controle (NMP/g) 3,0 kGy (NMP/g) 

C1 < 3 2,4 x 106 < 3 

C2 < 3 2,4 x 106 < 3 

C3 < 3 2,4 x 106 < 3 

 

 

 

5.6.3 Contagem Total de Bactéria (CTB) 

 

Pode-se observar que a irradiação das amostras de sorvete de creme light com 

dose de 1,0 kGy reduziu 4 ciclos logarítmicos a concentração inicial de bactérias 

aeróbias mesófilas (CTB). Com o aumento da dose de irradiação a redução foi de 

5 ciclos logarítmicos para as amostras irradiadas com 2,0 kGy e a níveis não 

detectáveis para as amostras irradiadas com dose de 3,0 kGy (Tabela 13), 

estando em acordo com um estudo conduzido por JO et al. (2007), que também 

demonstraram uma redução a níveis não detectáveis da concentração inicial de 

bactérias totais (CBT) com a dose de 3,0 kGy. Entretanto, em um estudo realizado 

por Pietranera et al. (2003) a carga inicial de bactérias aeróbias reduziu 3 ciclos 

logarítmicos com a aplicação de 3,0 kGy, e Kamat et al. (2000) observaram uma 

redução de apenas 2 ciclos logarítmicos após a irradiação com dose de 2,0 kGy. 
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Tabela 13. Resultados da Contagem de Bactéria Total (CBT) em sorvete de creme 

light. 

Amostras Branco (UFC/g) Controle (UFC/g) 1,0 kGy (UFC/g) 

A1 6,0 x 101 2,1 x 106 6,7 x 102 

A2 6,0 x 101 2,1 x 106 3,4 x 102 

A3 6,0 x 101 2,1 x 106 2,4 x 103 

Amostras Branco (UFC/g) Controle (UFC/g) 2,0 kGy (UFC/g) 

B1 9,0 x 101 1,7 x 106 1,0 x 101 

B2 9,0 x 101 1,7 x 106 < 1,0 x 101 

B3 9,0 x 101 1,7 x 106 4,0 x 101 

Amostras Branco (UFC/g) Controle (UFC/g) 3,0 kGy (UFC/g) 

C1 1,0 x 101 1,2 x 106 < 1,0 x 101 

C2 1,0 x 101 1,2 x 106 < 1,0 x 101 

C3 1,0 x 101 1,2 x 106 < 1,0 x 101 

 

 

 

5.6.4 Salmonella spp 

 

As amostras de sorvete de creme light foram inoculadas com uma concentração 

de 106 UFC/g de Salmonella spp. De acordo com a Resolução RDC n° 12 de 

2001 os resultados da análise de Salmonella spp devem ser expressos em 

ausência ou presença em 25 g de amostra (BRASIL, 2001). Pode-se observar 

que as doses aplicadas não foram suficientes para reduzir a concentração inicial 

de Salmonella spp a níveis não detectáveis (Tabela 14), sugerindo que a alta 

carga inoculada pode ter influenciado nos resultados obtidos. . Segundo Patterson 

(2005) a Salmonella spp está entre as bactérias mais resistentes à irradiação. Em 

um estudo realizado por JO et al. (2007) foi demonstrado que a irradiação com 
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dose de 1,0 kGy foi suficiente para reduzir a carga inicial de Salmonella spp de 

4,0 x 103 UFC/g a níveis não detectáveis. 

 

 

 

Tabela 14. Resultados de sorvete de creme light inoculado com Salmonella spp. 

Amostras Branco (25g) Controle (25g) 1,0 kGy (25g) 

A1 Ausência Presença Presença 

A2 Ausência Presença Presença 

A3 Ausência Presença Presença 

Amostras Branco (25g) Controle (25g) 2,0 kGy (25g) 

B1 Ausência Presença Presença 

B2 Ausência Presença Presença 

B3 Ausência Presença Presença 

Amostras Branco (25g) Controle (25g) 3,0 kGy (25g) 

C1 Ausência Presença Presença 

C2 Ausência Presença Presença 

C3 Ausência Presença Presença 
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6. CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados obtidos nesse trabalho pode-se concluir que a dose 

de 2,0 kGy é a mais indicada para a irradiação de sorvete de creme light, uma vez 

que ela é bem aceita pelo público consumidor, afeta de forma mínima os atributos 

físico-químicos do sorvete assim como reduz de forma efetiva a maioria dos 

microrganismos inoculados. 
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