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RESUMO 

 

O colorau e o cominho podem se tornar agentes causadores de doenças, devido a suas 

cargas microbianas. Alguns procedimentos de higienização vêm sendo há tempos 

destinados à destruição ou diminuição no número de micro-organismo presente nos 

alimentos. Muitos trazem desvantagens na qualidade dos alimentos, mas outros não 

interferem, como, a esterilização por radiação gama. O objetivo deste trabalho foi 

aplicar a técnica da radiação para analisar se as doses de 2, 8 e 12 kGy eram suficientes 

para a inibir o crescimento de colônias bacterianas e fúngicas nas amostras de colorau e 

cominho. Estas doses estão de acordo com a faixa limites para condimentos, entre 8 e 

30 kGy,  determinada pelo Instituto de Pesquisa Energéticas e Nucleares (IPEN). A de 

dose 12 kGy foi a mais eficaz, enquanto que a de 2 kGy não inibiu o crescimento de 

colônias, com exceção da análise para coliformes termotolerantes.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Alimentos, micro-organismos e radiação gama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The paprika and cumin can become disease-causing agents, due to their microbial loads. 

Some hygiene procedures have been long aimed at the destruction or decrease in the 

number of micro-organism in the food. Many bring disadvantages in food quality, but 

others do not interfere, as sterilization by gamma radiation. The objective of this study 

was to apply the technique to analyze whether the radiation doses of 2, 8 and 12 kGy 

were sufficient to inhibit the growth of bacterial and fungal colonies in samples of 

paprika and cumin. These doses are consistent with the range limits for condiments, 

between 8 and 30 kGy, as determined by the Institute for Energy and Nuclear Research 

(IPEN). The dose of 12 kGy was the most effective, while the 2 kGy did not inhibit the 

growth of colonies, except for fecal coliform analysis. 

 

KEYWORDS: Food, micro-organisms, gamma radiation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1 - Radura- símbolo internacional de alimentos irradiados.................................14 

Figura 2- Número de Unidade Formadora de Colônia por grama para bolores e 

leveduras nas amostras in-natura e irradiadas do colorau a 10
-1 

colorau.......................30 

Figura 3- Número de Unidade Formadora de Colônia por grama para bolores e 

leveduras nas amostras in-natura e irradiadas do colorau a 10
-2

....................................30 

Figura 4- Média do Número de Unidade Formadora de Colônia por grama para bolores 

e leveduras nas amostras in-natura e irradiadas do cominho a 10
-1

...............................32 

Figura 5 - Placa petrifilm para leveduras com amostras in-natura do colorau...............33 

Figura 6 - Placa petrifilm para leveduras com amostras in-natura do cominho.............33 

Figura 7 - Placa petrifilm para bolores com amostras in-natura de colorau...................33  

Figura 8 - Placa petrifilm para bolores com amostras irradiadas do cominho................33 

Figura 9 - Resultados positivos para coliformes temotolerante nas amostra in-natura 

(fig. “a”) e negativos para as amostras irradiadas com 2, 8 e 12 KGy (fig. “b”,”c” e “d”) 

do colorau........................................................................................................................34 

Figura 10 - Resultados positivos para coliformes temotolerante na amostra in-natura 

“G2 e G3” (fig. “f” e “g”) e negativos para as amostras irradiadas com 2 KGy (fig.“e”) 

do cominho......................................................................................................................35   

Figura 11- Placas de petrifilm hidratadas específicas para E. coli com amostras in-

natura do colorau............................................................................................................35 

Figura 12 Placas de petrifilm hidratadas específicas para E. coli com amostras in-natura 

do cominho......................................................................................................................36 

Figura 13- Controle positivo para Escherichia coli na placa de petrifilm hidratadas 

específicas para E. coli....................................................................................................36 

Figura 14- Controle positivo para Salmonella spp nas placas de Bismuto, Hektoen e 

Xilose lisina desoxicolato...............................................................................................37 

Figura 15- Placas de Xilose lisina desoxicolato, Bismuto e Hektoen das amostras do 

colorau in-natura e irradiadas com 2kGy.......................................................................37 

Figura 16- Placas de Xilose lisina desoxicolato, Bismuto e Hektoen das amostras in-

natura e irradiadas do cominho......................................................................................38 

Figura 17- Tubos contendo Agar lisina ferro com alçada do meio de cultura Bismuto 

das amostras do colorau irradiadas com 2kGy...............................................................39 



 

Figura 18- Tubos contendo Agar triplo açúcar ferro com alçada do meio de cultura 

Bismuto das amostras do cominho irradiadas com 2kGy................................................39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1- Doses aceitáveis para um conjunto de alimentos............................................15 

Tabela 2- Teor de umidade nas amostras in-natura do colorau e cominho das feiras 

livres................................................................................................................................26 

Tabela 3- Valor de pH para as amostras in-natura do colorau e cominho 

comercializados nas feiras livres.....................................................................................27 

Tabela 4- Média do Número de Unidade Formadora de Colônia por grama para, 

mesófilos na três diluições das amostras in-natura e irradiadas do colorau e do 

cominho...........................................................................................................................28 

Tabela 5- Percentual de redução de Unidade Formadora de Colônia por grama para 

mesófilos na diluição 10
-3

 nas amostras irradiadas do colorau e do cominho.................29  

Tabela 6- Média das Unidades Formadoras de Colônias por grama para bolores e 

leveduras nas amostras in-natura e irradiadas do colorau e do 

cominho...........................................................................................................................31 

Tabela 7- Incremento no número de Unidade Formadora de Colônia por grama para 

bolores e leveduras na diluição 10
-2

 nas amostras irradiadas do colorau e cominho......31 

Tabela 8- Quantificação do Número Mais Provável por mL para Coliformes 

termotolerantes nas amostras in-natura do colorau e do 

cominho...........................................................................................................................34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIAÇÃO 

 

 

137
Cs - césio-137 

60 
Co - cobalto-60 

CENA - Centro de Energia Nuclear na Agricultura 

DAEC - Aderência difusa 

EAEC - Enteroagregativa 

EHEC - Enterohemorrágica 

EIEC - Enteroinvasiva 

EPEC - Enteropatogênica 

ESA - European Spice Association 

ESR - Ressonância Spin Eletrônico 

ETEC - Enterotoxigênica 

FAO - Food and Agriculture Organization of United Unions 

FDA - Food and Drug Administration 

H2S - Ácido Sulfídrico  

kGy -  kilogray 

LT - Toxinas termolábeis 

OMS - Organização Mundial da Saúde 

PTT - Púrpura Trombótica Trombocitopênica 

SHU - Hemolítico-Urêmica 

ST - Toxinas termoestáveis 

TL - Termoluminescência 

UFC – Unidade Formadora de Colônia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1INTRODUÇÃO.............................................................................................................1 

______________________________________________________________________ 

2 REVISÃO DA LITERATURA....................................................................................2 

2.1Condimentos.................................................................................................................2 

2.2 Colorau........................................................................................................................3 

2.3 Cominho......................................................................................................................4 

2.4 Alimentos contaminados.............................................................................................5 

2.5 Micro-organismos contaminantes...............................................................................6 

2.6.1 Salmonella spp........................................................................................................6 

2.6.1.1 Salmonelose..........................................................................................................7 

2.6.2 Escherichia coli .....................................................................................................8 

2.6.3 Bolores................................................................................................................. ..11 

2.6.4 Leveduras.............................................................................................................12 

2.7 Irradiação de alimentos.............................................................................................13 

2.7.1 História da irradiação de alimentos...................................................................13 

2.7.2 Processo de Irradiação........................................................................................15 

2.7.3 Ação da irradiação nos micro-organismos........................................................17 

2.7.4 Classificação da radiação usada para alimentos...............................................18 

2.7.4.1Radurização.........................................................................................................18 

2.7.4.2 Radicidação ou Radiopasteurização...................................................................18 

2.7.4..3 Radapertização ou Esterilização Comercial......................................................18 

______________________________________________________________________ 

3 OBJETIVO.................................................................................................................20 

3.1 Objetivo Geral...........................................................................................................20 

3.2 Objetivos Especificos................................................................................................20 

______________________________________________________________________ 

4 MATERIAL e  MÉTODO.........................................................................................21 

4.1Locais de realização dos Experimentos......................................................................21 

4.2 Amostragem...............................................................................................................21 

4.3 Análises Físico- Químicas das amostras in-natura ...................................................21 

4.3.1Teor de Umidade...................................................................................................21 



 

4.3.1.1 Cálculo do teor de umidade.................................................................................22 

4.3.2 pH (Potencial Hidrogeniônico)............................................................................22 

4.4 Análise microbiológica pré e pós-irradiação.............................................................22 

4.4.1 Pesagem e diluição das amostras.........................................................................22 

4.4.2 Quantificação de Mesófilos..................................................................................22 

4.4.3 Quantificação e Pesquisa de bolores e leveduras...............................................23 

4.4.4 Quantificação de Coliformes Termotolerantes..................................................23 

4.4.4.1 Fase Presuntiva....................................................................................................23 

4.4.4.1 Fase Confirmativa................................................................................................23  

4.4.5 Identificação de Escherichia coli.........................................................................24 

4.4.6 Identificação de Salmonella spp..........................................................................24 

4.4.6.1 Fase pré-enriquecimento......................................................................................24 

4.4.6.2 Fase de enriquecimento seletivo..........................................................................24 

4.4.6.3 Fase confirmativa................................................................................................24 

4.4.6.3.1 Isolamento.......................................................................................................24 

4.4.6.3.2 Prova bioquímica...........................................................................................25 

4.5 Irradiação das amostras.............................................................................................25 

______________________________________________________________________ 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO...............................................................................26 

5.1 Análise Físico-Química das amostras in-natura.......................................................26 

5.1.1 Teor de umidade..................................................................................................26 

5.1.2 Valor de pH das amostras...................................................................................26 

5.2 Análise Microbiológica.............................................................................................27 

5.2.1 Quantificação de Mesófilos.................................................................................27 

5.2.2 Quantificação e Pesquisa de bolores e leveduras..............................................29 

5.2.2.1 Quantificação......................................................................................................29 

5.2.2.2 Pesquisa..............................................................................................................32 

5.2.3 Quantificação de Coliformes Termotolerantes.................................................34 

5.2.4 Identificação de Escherichia coli........................................................................35 

5.2.5 Identificação de Salmonella ssp..........................................................................36 

5.2.5.1 Fase confirmativa................................................................................................36 

5.2.5.2 Prova bioquímica................................................................................................38 

______________________________________________________________________ 



 

6 CONCLUSÃO ............................................................................................................40     

______________________________________________________________________                                                            

REFERÊNCIA.............................................................................................................. .41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUÇÃO 

 

O colorau e o cominho são condimentos utilizados para modificar ou exacerbar 

o sabor do alimento. O colorau é um produto proveniente da mistura de fubá, sal, óleo e 

o pigmento encontrado na semente do urucum, enquanto que o cominho é a própria 

semente moída da planta Cuminun cyminun L. Ambos possuem em comum a 

característica da ação antimicrobiana, porém devido à manipulação e ou preparo 

inadequados podem se tornar agentes causadores de doenças. 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), nas últimas décadas 

houve aumento no número de surtos de doenças originadas pela alimentação, das quais 

mais da metade eram causadas por micro-organismos relacionados à falta de higiene dos 

manipuladores (MARTINS, et al., 2001). Frente ao perigo da contaminação, certas 

medidas tornaram-se mais evidentes no processo de higienização, como óxido de etileno 

e o brometo de metila utilizados para destruir fungos e bactérias e que simultaneamente 

tornavam os alimentos tóxicos para consumo. 

Diante desse aumento da toxicidade alimentar, houve então abertura para o 

tratamento da esterilização por radiação, que se mostrou mais eficaz que os métodos 

convencionais. A esterilização por radiação traz algumas vantagens, pois é um método 

que não produz resíduos tóxicos, é simples e seguro e atende às medidas de prevenção 

ambiental ao diminuir o consumo de energia, pois é uma pasteurização a frio (OLSON, 

1998; SPOLAORE, et al, 2001; CALUCCI, et al., 2003).  

A radiação mais utilizada para esse processo é radiação gama, que pode ser 

emitida pelo Césio-137 ou pelo Cobalto-60, sendo este último o mais usado devido à 

sua abundância (JAY, 2005). Atualmente é utilizada em mais de 60 países e regida por 

leis que estabelecem que as doses aplicadas aos alimentos não devem comprometer as 

características organolépticas do produto e que não venha ser necessário fazer testes 

toxicológicos. 

No Brasil, os produtos mais irradiados com fins comerciais compreendem 

basicamente temperos, condimentos e salgadinhos; embora muitos estudos estejam 

sendo realizados com os mais variados tipos de alimentos (SILVA e ROZA, 2010). 

Portanto, tem-se como objetivo principal comprovar a eficácia da radiação gama no 

colorau e no cominho, condimentos mais utilizados pela população brasileira, através da 

quantificação e pesquisa microbiana. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Condimentos 

São produtos constituídos de uma ou diversas substâncias sápidas, de origem 

vegetal, com ou sem valor nutritivo e empregados nos alimentos com o fim de 

modificar ou exaltar o seu sabor (CNNPA, 1978).  Foi por meio deles que os alimentos 

foram transformados em refeições com sabores e cores atraentes, próprios de cada 

cultura e usados no preparo de pratos exóticos ou não (Le COUTEUR e BURRESON, 

2006). 

Os condimentos vêm sendo utilizados desde a pré-história, e durante o Egito 

Antigo foram empregados também para embalsamar corpos (BEDIN, et al., 1999; 

ALMEIDA, 2006). No século XV, começaram a ser utilizados, devido a algumas 

propriedades, como o estímulo ao apetite, a aromatização da comida e a conservação 

dos alimentos (GERMANO, GERMANO, 1998). Por isso, no século XV, o comércio 

das especiarias na Índia já era tradicional. Os mercadores indianos transportavam os 

preciosos produtos até Beirute, e de lá os comerciantes genoveses transportavam até a 

Europa.  

Em 1453, o império turco-otomano dominou o comércio das principais 

especiarias na Europa, nativas da Ásia tropical de clima quente e úmido. Logo, o 

comércio com produtos vindos do Oriente tornou-se muito lucrativo, pois a utilização 

dos condimentos na alimentação dos europeus era de fundamental importância, visto 

que os mesmos acreditavam em suas propriedades afrodisíacas e terapêuticas 

(NEPOMUCENO, 2005). 

Em seguida, no início do século XVII os médicos recomendavam as especiarias 

como tempero das carnes para torná-las mais fáceis de digerir (FLANDRIN e 

MONTANARI, 1998). Portanto, os condimentos tinham como objetivo tornar os 

alimentos mais apetitosos e de fácil digestão. Na América do Sul, as populações nativas, 

antes mesmo dos colonizadores, dispunham de muitas plantas para temperar seus 

alimentos. No Brasil, o primeiro condimento foi a pimenta do gênero Capsicum, 

largamente utilizada e cultivadas por quase todas as tribos (CASCUDO, 2004). 

Hoje existem mais de 70 condimentos diferentes, cultivados e utilizados em todo 

mundo. A maioria cresce em países tropicais e a maior parte de sua produção é 

destinada à exportação, sendo, o Brasil um dos principais produtores (SHELEF, 1983; 

ALMEIDA, 2006). Sua principal classificação é a que se baseia nas partes das plantas 
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de onde são provenientes; por exemplo, o orégano que é uma folha, o cominho e o 

colorau que são sementes e a pimenta que é um fruto (ICMSF, 1985; EGAN, et al., 

1987).  

Na indústria alimentícia os condimentos passaram a ser rotineiramente 

utilizados, após a retirada dos aditivos químicos usados na produção de alimentos, por 

motivos de saúde. Esses são utilizados para conservação das propriedades do alimento e 

o controle da ação microbiana. Características essas verificadas somente se o 

condimentos forem obtidos, preparados e armazenados de forma adequada (GOULD, 

1995).  

Na pós-colheita, os condimentos passam por lavagem, descascamento, cura e  

secagem, antes de chegarem ao consumidor. Tem-se por finalidade reduzir o teor de 

umidade para valores de 8 a 12%, objetivando evitar alterações e mantendo a qualidade 

durante o período de armazenamento (PRUTHI, 1980 apud ALMEIDA, 2006).  

A presença de compostos químicos, como alcoóis, aldeídos, ésteres, terpenos, 

fenóis, ácidos orgânicos e, principalmente, óleos essenciais tem demonstrado eficiência 

na inibição ou retardamento da oxidação e no combate à contaminação microbiana 

(STEURER, 2008). Além da propriedade antimicrobiana também podem ser verificadas 

outras, tais como: antitoxigênicas e antiparasíticas (BURT, 2004; KRUGER, 2006).  

Embora tendo a atividade antimicrobiana, os condimentos podem ser 

contaminados por micro-organismos anaeróbicos não susceptíveis que provocam 

deterioração, bactérias formadoras de esporos, bactérias proteolíticas e produtoras de 

gás e outros patógenos humanos, assim como leveduras e bolores, que degradam os 

produtos onde são introduzidos (ITO, et al., 1985). 

 

2.2 Colorau 

O colorau é um pó proveniente da extração da semente do urucum, fruto do 

urucuzeiro (WOLF, 1997). O urucuzeiro ou urucueiro (Bixa orellana L.) é uma planta 

perene pertencente à família das Bixáceas, nativa da América tropical, que pode 

alcançar de 2 a 9 metros de altura; suas folhas são alternadas, verdes, de dimensões 

variando de 8 a 20 cm de comprimento e 4 a 15 cm de largura; as flores são formadas 

por cinco pétalas de tonalidades rosadas; os frutos são em forma de cápsula ovoide, 

revestidos de espinhos maleáveis e as sementes são arrumadas em séries de 30 a 50, 

cobertas com arilo vermelho, que tem como principal pigmento a bixina, que representa 

cerca de 80% dos carotenoides totais (FRANCO, et al., 2002; SANTANA, 2006 
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Essa planta apresenta interesse para algumas áreas: farmacêutica, cosmética, 

têxtil e alimentar (REBOUÇAS & SÃO JOSÉ, 1996). Na área farmacêutica, suas folhas 

são usadas para os tratamentos de bronquite, faringite e inflamação dos olhos; os frutos 

possuem ações cardiotônica, hipotensora, expectorante, antibiótica e antiinflamatória; já 

as sementes são utilizadas como estomáticas e laxativas (CORREA, 1978).  

Em cosmética, o óleo extraído da semente é usado como óleo bronzeador, pós-

faciais e batons (CÂNOVA, 2000). Para a área têxtil, o pigmento principal, a “bixina”, 

proveniente da resina vermelha, é usada pelas propriedades tintoriais (ARAÚJO e 

CASTRO, 1984). Por fim, na indústria alimentícia, o pó extraído da semente, o colorau, 

é utilizado como condimento (ALVES, 2005). 

O colorau é um pó fino de cor vermelho alaranjado, de odor e sabor próprios, de 

ação conservante, utilizado como componente indissociável de inúmeros pratos da 

culinária brasileira. É produzido a partir das sementes de urucum, previamente 

aquecidas a 70 °C em óleo vegetal, seguido de abrasão com fubá ou farinha de 

mandioca ou pela mistura destas com o pigmento bixina, obtido por extração com 

solventes (MERCADANTE, 2001).  

Essa fabricação é feita desde condições caseiras até nas agroindústrias de grande 

porte. O maior consumo deste condimento ocorre pelas populações nordestinas. O 

mercado mundial do colorau é estimado em 20 a 25 mil toneladas/ano e movimenta 

cerca de 12 milhões de dólares anuais. Já a produção anual do urucum no Brasil é 

estimada em 12 mil toneladas de grãos, das quais 60% são destinadas à produção de 

colorau (REBOUÇAS & SÃO JOSÉ, 1996). 

 

2.3 Cominho  

O cominho é o condimento proveniente da planta Cuminun cyminun L., da 

família das Umbelíferas. É uma planta herbácea, de ciclo curto variando de 3 a 4 meses, 

deve ser semeada anualmente e pode crescer até 40 cm de altura. Possui raízes 

brancas, fibrosas; caule ereto, estriado, ramoso; folhas curtas, relativamente sal 

resistente; flores brancas, rosas ou lilas; frutos alongados e amarelo-acastanhados, e 

sementes concâvas de sabor agre (PANIZZA, 1997). 

Essa planta se originou no Oriente Médio, passando pelos celtas e romanos. É 

amplamente cultivada no Irã, China, Índia, Marrocos, sul da Rússia, Japão, Indonésia, 

Argélia e Turquia; especialmente, em regiões áridas e semiáridas (TUNCTURK, 

TUNCTURK, 2006). O Irã é um dos principais exportadores (KAFI, 2002). 
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Seu sabor forte e apimentado tornou o cominho uma especiaria perfeita nas 

cozinhas mexicanas, indianas e do Oriente Médio. Na Turquia, devido ao seu sabor 

excepcional é utilizado também em licores. Na Alemanha, os grãos são moídos junto 

com os grãos de trigo para fazer uma farinha especial para produção de pães 

condimentados. No Brasil, o condimento é mais usado como especiaria em pó. 

Para seu cultivo, o solo ideal é o de textura média, que apresenta uma proporção 

adequada de areia e argila, rico em nutrientes, bem drenado e com um clima temperado 

que favorece a germinação das sementes. A forma mais adequada do plantio é 

semeadura direta no campo, com uma distância de 15 a 25 cm entre as linhas do plantio,  

utilizando em média 2 gramas de sementes por metro quadrado de área de cultivo. Os 

frutos são recolhidos dois meses após o plantio, quando começam a clarear e a semente 

perde sua cor amarela (SARTÓRIO, et al., 2000). 

Na semente, os mais importantes constituintes são os óleos essenciais, que 

chegam a proporcionar um rendimento de 2,5 a 4,0% do peso do fruto. O cominho não 

é muito empregado como planta medicinal, mas possui ação antioxidante, previne 

oxidação de lipídios, reduz flatulência gástrica e intestinal. É bactericida, afrodisíaco, 

analgésico e ajuda nas doenças pulmonares. E é também conhecido por inibir o 

crescimento de alguns fungos e a putrefação de alimentos (BANERJEE, 1999).  

 

2.4 Alimentos contaminados  

Nas últimas décadas, a alimentação tem sido motivo de preocupação em todo o 

mundo, pois um surto de doenças transmitidas por alimentos pode prejudicar o turismo 

e o comércio, devido ao desperdício, gerando perdas econômicas e desemprego, além de 

colocar em risco a saúde da população. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

informa que mais da metade das enfermidades de origem alimentar é provocada por 

micro-organismos, relacionados à manipulação e ao preparo dos alimentos antes de 

serem servidos (MARTINS, et al., 2001).   

Os condimentos podem chegar às indústrias de alimentos e aos consumidores já 

contaminados. Sua contaminação pode ser por contaminantes endógenos, quando esses 

estão nos alimentos antes de serem processados, como em, sua origem, durante a 

colheita, a estocagem, o transporte e o armazenamento; ou por contaminantes exógenos, 

quando são adicionados aos alimentos, por exemplo, durante a manipulação inicial e 

final (UNGAR, et al., 1992). 
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Como as especiarias são oriundas de diversos órgãos de vegetais, submetidas a 

variações climáticas e muitas vezes colhidas e armazenadas de formas artesanais, estas 

estão sujeitas, com relativa facilidade, à fermentação e à proliferação de micro-

organismos (GERMANO e GERMANO, 1998). Esses micro-organismos são fungos, 

bactérias e vírus, que basicamente podem provocar doenças aos consumidores de duas 

maneiras: a intoxicação, quando há ingestão de toxinas produzidas por patógenos 

juntamente com os alimentos e a infecção, quando o próprio micro-organismo é 

ingerido com o alimento (VIEIRA, et al., 2004). 

Portanto para o controle da contaminação tolerada para condimentos secos, 

como é caso do colorau e do cominho, padrões microbiológicos são estabelecidos. O 

Código de Práticas de Higiene do Codex Alimentarius especifica que esses condimentos 

devem ser livres de micro-organismos patogênicos em níveis que podem representar um 

perigo para a saúde e exigem que a Salmonella spp não esteja presente (Codex, 1995). 

Já European Spice Association (2004) especifica ausência da Salmonella spp em 25 g 

do produto, presença de Escherichia coli em menos de 10
2
 Unidades Formadora de 

Colônia por grama (UFC/g) e de bolores e leveduras em menos de 5 x 10
3 
. 

 

2.5 Micro-organismos contaminantes 

2.5.1 Salmonella 

A enterobactéria Salmonella spp recebeu esse nome em homenagem ao cientista 

que a descobriu, Daniel Salmon, em 1884 (SNOEYEMBOS, 1984). As primeiras 

bactérias do gênero Salmonella foram identificadas no final do século XIX, encontradas 

em baço e linfonodos de seres humanos (CORREIA & CORREIA, 1992). Segundo a 

classificação do Manual Bergey, os vários sorotipos da Salmonella são divididos em 

duas espécies: Salmonella bongori, que contém menos de 10 sorotipos extremamente 

raros, e a Salmonella enterica, com 2500 sorotipos, dentre esses 80 a 90 sorotipos são 

mais comuns em casos de infecção em seres humanos e animais (HOLT, et al., 1994; 

GAST, 1997; BERCHIERI, 2000).  

Por definição, o gênero Salmonella inclui bacilos curtos gram-negativos, 

medindo de 0,7-1,5 µm por 2,0-5,0 µm, a maioria móvel com flagelos peritríqueos, 

anaeróbios facultativos; com temperatura de crescimento variando de 5 a 45° C,  tendo a 

temperatura ótima de 37° C e o pH ideal para sua multiplicação em torno de 7,0. São 

fermentadoras de açúcares e produtoras gás e de ácido sulfídrico (H2S). A bactéria é 



7 
 

oxidase negativa e catalase positiva, além de possuir uma complexa constituição 

antigênica (Le MINOR, 1984). 

A maior parte das culturas de Salmonellas cresce em meio contendo citrato; as 

amostras podem ser plaqueadas diretamente em meios sólidos, seletivos para 

enterobactérias ou passar por um processo de enriquecimento em caldos seletivos. Para 

destruí-las é necessário um calor de 55° C por 1 hora ou 60° C durante 15 e 20 minutos 

(HOLT, et al., 1994; GAST, 1997). 

São micro-organismos amplamente distribuídos no ambiente, podendo estar 

presentes no solo, no ar, em águas residuais, nos animais, nos seres humanos, nos 

alimentos, nas fezes e nos equipamentos. Entretanto, seu habitat natural é o trato 

intestinal dos seres humanos e animais, que constitui o principal reservatório de 

Salmonella (SIQUEIRA, 1995).  A água e os alimentos contaminados pela bactéria 

constituem a fonte primária de infecção humana. É considerado um dos micro-

organismos mais frequentemente envolvidos nas doenças alimentares do mundo. Os 

hábitos alimentares influenciam na epidemiologia das salmoneloses (FRANCO e 

LANDGRAF, 2005). 

Sua transmissão pode ocorrer: de forma direta, quando o alimento é originado de 

animais infectados, como a carne e ovo mal cozidos; por contaminação cruzada, quando 

o alimento é contaminado por ser cortado com uma faca contaminada; e de forma 

indireta, quando é de pessoa para pessoa, se as mãos não são lavadas adequadamente ou 

quando é passado dos animais para os seres humanos (HEYMANN, 2002). 

 

2.6.1.1 Salmonelose 

A toxinfecção humana devido à ingestão de produtos alimentícios contaminados 

por Salmonella dá-se o nome de salmonelose (TESSARI, et al., 2003). Essa doença é 

um grave problema de saúde pública, sendo a forma de gastroenterite aguda a mais 

comum (TRABULSI, et al., 2002). As formas de bacteremias com focos de infecção 

extraintestinal localizados são menos frequentes (BRASIL, 2005). 

A patogenicidade e a virulência estão relacionadas com o tipo sorológico da 

bactéria. Na realidade, de modo geral, a patogenicidade está associada a diferentes 

fatores ligados ao hospedeiro e à bactéria, ou seja, além de variar com o sorotipo, varia 

também com a idade e as condições de saúde do hospedeiro. A dose infectante varia de 

10
1
 a 10

6
 (média de 10

3
) bactérias ingeridas/g ou mL (BLAZER e NEWMAN, 1982). 

Por ser o intestino delgado um dos habitat naturais, a Salmonella ingerida pode alcançar 
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o órgão através da fagocitose pelas células micropegas (M), das quais atingem os 

linfonodos mesentéricos. A multiplicação bacteriana continua no fígado e no baço e 

depois pode atingir outros órgãos a partir da corrente sanguínea, inclusive o intestino 

(BÄUMLER, et al., 2000).  

O período de incubação da doença é em média 18 horas após a ingestão do 

alimento contaminado, mas os sintomas podem se manifestar entre 6 e 72 horas após a  

ingestão (FORSYTHE, 2002). Os sintomas incluem diarréia, febre, dores abdominais e 

vômitos e o diagnóstico é feito através da identificação e isolamento da bactéria 

(FRANCO e LANDGRAF, 2005). O tratamento requer repouso, hidratação e em muitas 

vezes internamento hospitalar; já para os casos sistêmicos são administrados 

antimicrobianos (TRABULSI, 1991). 

 

2.6.2 Escherichia coli 

Em 1855, o cientista Theadore Eschirich descreveu um micro-organismo que se 

encontrava nas fezes humanas, que ele denominou de Bacterium coli. No século 

seguinte, a Bacterium coli era utilizada como indicador da qualidade da água. Em 1950, 

a bactéria passou a ser denominada Escherichia coli e foi escolhida como modelo para 

estudos de processos biológicos básicos (KUHNERT, et al., 2000). 

A Escherichia coli pertence à família das Enterobacteriaceas, cresce em 

ambientes com temperaturas entre 8 e 45° C e em temperatura ótima de 37° C 

(VARMAN e EVANS, 1996). É uma bactéria gram-negativa, anaeróbia facultativa, 

reduz nitrato a nitrito, é oxidase-negativa e fermenta glicose com produção de ácido 

lático, acético e fórmico (BRASIL, 2001). Alguns sorotipos dessa bactéria produzem 

gás a partir da hidrólise do ácido fórmico, sendo capaz de utilizar várias fontes de 

carbono dos carboidratos, além de serem produtoras de indol (KARMALI, 1989).  

Seu principal habitat é a microbiota intestinal tanto de seres humanos como de 

animais de sangue quente. Aproximadamente 10% são patogênicos, podendo causar 

infecções extraintestinais e infecções intestinais (KAPER, et al., 2004). Entre as 

extraintestinais destacam-se as do trato urinário, as meningites, as infecções intra-

abdominais, as em feridas e as da corrente sanguínea; essas não ocorrem na forma de 

surto comunitário, mas requerem cuidados, pois apresentam alta morbidade e 

mortalidade (SADER, et al., 2001).  

A transmissão delas seguem três principais vias: contato direto com animais, 

contato direto com humanos e principalmente o consumo de alimentos contaminados 
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(PELCZAR, et al., 1997). Os principais sintomas promovidos são colites hemorrágicas, 

caracterizadas por uma diarreia sanguinolenta, fortes dores abdominais, vômitos e 

ausência de febre. Esses surgem entre 3 a 9 dias após a ingestão de alimentos 

contaminados. Em casos mais graves da doença podem ocorrer as síndromes 

Hemolítico-Urêmica e Púrpura Trombótica Trombocitopênica (TARR, 1995). 

Tanto a Hemolítico-Urêmica (SHU) como a Púrpura Trombótica 

Trombocitopênica (PTT) são caracterizadas pela presença de anemia hemolítica 

microangiopática; oclusão microvascular generalizada, causada pela disposição de 

trombos ricos em plaquetas e a trombocitopenia (MOAKE, 2002).  O que as 

diferenciam é que a PTT, além dos sintomas descritos anteriormente apresenta também 

febre e anomalias no sistema nervoso central. As duas doenças são clinicamente 

indistinguíveis (GEORGE, 2006). Para que seja diagnosticada a presença da E. coli é 

realizado o isolamento e a identificação da bactéria. 

Foram identificados mais de 170 sorogrupos diferentes de Escherichia coli. 

(MENG, et al., 2001).  Para alguns autores, esta bactéria categorizam seis principais 

sorotipos causadores de males em humanos: a enteroinvasiva, a enterotoxigênica, 

enteroagregativa, de aderência difusa, enteropatogênica e enterohemorrágica (KEHL, et 

al., 2002; CLARKE, 2003; TORRES, et al, 2005; MELLIES, et al., 2007).  Elas são 

discutidas a seguir: 

 Enteroinvasiva (EIEC): Essa forma é mais encontrada em adultos. Acredita-se 

que sua transmissão esteja relacionada com a ingestão de água e alimentos 

contaminados. Porém, alguns estudos revelaram que a transmissão envolvia o contato 

interpessoal (MENG, et al., 2001). Suas cepas são bioquímica, genética e 

patogenicamente semelhante à Shigella spp (FRANCO e LANDGRAF, 2005; 

BASTOS, P.B, 2009). As cepas da EIEC invadem o intestino através das células M e 

por movimentos laterais da célula hospedeira alcançam as células adjacentes. A invasão 

na mucosa intestinal pode provocar inflamação tecidual e disentérica (KAPER, et al., 

2004).   

 Enterotoxigênica (ETEC): Através do consumo de alimentos e água 

contaminados, as bactérias desse grupo são as principais causadoras de diarreia em 

países subdesenvolvidos, elas produzem enterotoxinas e expressam adesinas de 

superfície que permitem a colonização das células do epitélio intestinal (VICENTE et 

al., 2005). As cepas aderem à mucosa do intestino delgado proximal através da adesão 
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das adesinas e em seguida, começam a produzir enterotoxinas (HINSON e WILLIANS, 

1989; BASTOS, 2009). As enterotoxinas responsáveis pelos sintomas são as toxinas 

termolábeis (LT) e as termoestáveis (ST), que se diferenciam na estrutura, 

antigenicidade e mecanismos de ação (SEARS e KAPER, 1996).  

 Enteroagregativa (EAEC): Conhecida como patógeno emergente, essa categoria 

causa diarreia em crianças e adultos (NGUYEN, et al., 2006). É caracterizada pela 

presença de agregados de células bacterianas que aderem à superfície celular e à 

superfície da lamínula, em um arranjo semelhante a tijolos empilhados (NATARO, et 

al., 1987). Suas cepas não produzem as toxinas LT e ST, porém produzem outras 

toxinas termoestáveis que provocam danos na mucosa intestinal e que estão 

relacionadas tanto com a diarreia aguda quanto com a crônica. (BASTOS, 2009). 

 Aderência difusa (DAEC): Suas cepas formam um grupo heterogêneo e são 

identificadas pela aderência difusa nas células epiteliais (NATARO e KAPER, 1998). 

Dados a respeito da relação entre cepas DAEC e diarreia permanecem controversos e a 

patogenicidade entérica deste grupo ainda é questionável (TADDEI, et al., 2003). 

Mesmos não sendo comprovadas nas infecções entéricas, estudos indicam essas 

bactérias como causa de infecções do trato urinário, como pielonefrite, cistite e 

bacteriúria assintomática (BASTOS, 2009).  

 Enteropatogênica (EPEC): É a maior causadora de surto de diarreia infantil em 

países subdesenvolvidos (DEAN, et al., 2005). Sua transmissão é através de alimentos 

ou por mãos contaminadas; as cepas aderem à mucosa do intestino delgado e causam 

extenso rearranjo das actinas das células do hospedeiro; não há produção de toxinas, 

mas devido à aderência há formação de lesões típicas (BASTOS, 2009). Estas lesões 

destroem as microvilosidades intestinais e provocam a redução da capacidade de 

absorção da mucosa intestinal, o que leva ao rompimento do equilíbrio eletrolítico e 

posteriormente a uma profusa diarreia aquosa (CLARKE, et al., 2003). 

 Enterohemorrágica (EHEC): Distingue-se das outras categorias por suas cepas 

possuírem uma ilha cromossômica de patogenicidade que codifica proteínas associadas 

com a formação de lesões histopatológicas nas células epiteliais do intestino. Essas 

lesões são marcadas por degeneração na superfície das bordas, perda das 

microvilosidades e reunião organizada da actina (BASTOS, 2009). É um grupo 

causador de uma variedade de doenças, que vão desde leve diarreia a doenças graves 

como colite hemorrágica e a síndrome Hemolítico-urêmica (NAKANISHI, et al., 2009).      
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           Uma das principais características da EHEC é a produção da toxina Shiga-toxina, 

que é semelhante à toxina produzida pela bactéria Shigella dysentarie. Essa toxina lesa 

as células do endotélio renal causando SHU em crianças. Já a PTT também induzida 

pela toxina ocorre em pacientes adultos, podendo ser fatal em crianças e idosos 

(BASTOS, 2009). 

E. coli O157 é o subgrupo mais comum dessa categoria e tem o boi como seu 

principal reservatório. O consumo de alimentos de origem bovina é responsável por 

surtos alimentares (MANNING, et al., 2008). Porém, outras fontes também estão 

associadas a infecções esporádicas e a surto de diarreia (RANGEL, et al., 2005). Esse 

subgrupo é responsável pelos casos mais graves da doença. Trata-se de um micro-

organismo que se acredita ter tido seus fatores de virulência adquiridos por transferência 

horizontal ou recombinação gênica (COBURN, et al., 2007). 

 

2.6.3 Bolores 

Bolores ou mofos são habitantes universais do solo, são fungos pluricelulares e 

filamentosos; seus filamentos são chamados de hifas e o seu conjunto forma o micélio 

(HSIEH, 1987). As hifas podem ser septadas, isto é, divididas em células que se 

intercomunicam através de poros, e não septadas ou cenocíticas, quando os núcleos 

celulares estão dispersos ao longo de toda a hifa. O micélio possui algumas funções: 

fixar o bolor ao substrato (micélio vegetativo), produzir esporos (reprodutivo) e 

promover a coloração e as formas das colônias. 

Esses micro-organismos podem se reproduzir tanto assexuadamente, fungos 

imperfeitos, como sexuadamente, como os fungos perfeitos (FRANCO e LANDGRAF, 

2005). Apresentam-se de forma cotonosa, seca, úmida, compacta, aveludada, gelatinosa 

e com coloração esbranquiçada, esverdeada ou mesmo enegrecida nas superfícies dos 

alimentos onde produzem micotoxinas, metabólitos tóxicos que podem causar sérias 

reações adversas através de inalação, ingestão ou por contato com a pele. São 

favorecidos pela presença de O2; temperatura, pH e atividade da água (Aw) ideais 

(OSTRÝ, 2005).  

Para que haja desenvolvimento os bolores necessitam de um pH entre 2 a 11, o 

que propicia um desenvolvimento melhor em relação as leveduras; uma Aw de 0,7 a 

0,75, onde os valores são menores que os da Aw ideal para as bactérias; e temperatura 

entre 15 a 30°C, sendo a ótima de 22 a 25°C  (JAY, 1973; HAYES, 1993). Bolores são 
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também extremamente dependentes de oxigênio e é por isso que se limitam a crescer 

nas superfícies de contato com o ar, essa presença determina-se como indicativo de 

qualidade (HSIEH, 1987; SINGH e DINCHO, 1994). 

 

2.6.4 Leveduras 

São formas particulares de fungos, pois se diferenciam dos demais por ser um 

micro-organismo eucariótico predominantemente unicelular (CARVALHO, et al., 

2006).  Não possuem flagelos e devido a isso são imóveis; suas dimensões variam de 

espécie para espécie, já que existem aproximadamente 350 espécies de leveduras, sendo 

divididas em 39 gêneros e classificadas em três classes: ascomicetos, basidiomicetos e 

fungos imperfeitos; sua reprodução é através de brotamento e gemulação e suas células 

são esféricas, ovais ou elípticas (TORTORA, et al., 2002). 

Podem ser amplamente encontradas na natureza e têm sido isoladas no homem, 

animais, alimentos, ar, solo e água (BARNETT, et al., 2000). Apresentam em sua 

composição 68 a 83% de água, além de substâncias nitrogenadas, carboidratos, lipídios, 

vitaminas e minerais (TORTORA, et al., 2002). São dependentes de fontes de carbono 

para o crescimento e obtenção de energia; o carbono é fornecido na forma de açúcar, 

aldeídos, sais de alguns ácidos orgânicos, glicerina ou etanol, e ocasionalmente de 

alguma outra forma, dependendo do tipo da espécie (MADIGAN,  et al., 1997). 

Muitas leveduras têm sido testadas e utilizadas para a produção de substâncias 

de interesse industrial ou médico. Etanol, ácido cítrico, ácido glucônico e os 

aminoácidos produzidos por estes micro-organismos são exemplos de metabólitos 

primários (TORTORA, et al., 2002). Segundo a Procreatin, a utilização de leveduras nas 

dietas dos animais resulta em interações benéficas entre a microflora intestinal e o 

sistema imunológico, pois as leveduras vivas grudam nas paredes das bactérias 

patogênicas e as conduzem para fora do trato digestivo, impedindo sua fixação na 

mucosa intestinal (ANGELIS, 1986; PROCREATIN, 2006). 

As leveduras são tidas também como indicadoras de qualidade nos alimentos, 

devido ao fato destes constituírem fontes de carbono e/ou energia, permitindo assim que 

haja crescimento dos microrganismos presente nos alimentos. Muitas leveduras podem 

ser detectadas como agentes indesejáveis em ingredientes utilizados na fabricação de 

alimentos, bebidas e nos equipamentos que participam dos processos. A presença destes 

microrganismos em tais ambientes está vinculada a sua versatilidade nutricional, pH, 

temperatura e teor de água (SCHULLER, 2005).   
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Geralmente as leveduras conseguem crescer em um pH entre 2 e 9 e podem  

alterar o pH do substrato para um valor favorável ao seu crescimento (MISLIVEC, et 

al., 1992). São capazes de sobreviver a baixos teores de água e altas concentrações de 

açúcar, sendo denominadas de xerotolerantes ou osmotolerantes, respectivamente 

(JERMINI, et al., 1987). Algumas de suas espécies contribuem para a deterioração de 

alimentos secos (BAUMGART, 1993). 

 

2.7 Irradiação de alimentos 

2.7.1 História da irradiação de alimentos 

Em 1896, o cientista francês Henri Becquerel descobriu a radioatividade e um 

ano antes o também cientista Wilhelm G. Röentgen descobriu os raios-X. Esses 

descobrimentos fizeram com que em 1905 houvesse a primeira aplicação real da 

radiação em alimentos. Os cereais, os primeiros alimentos, foram irradiados com raios 

alfa, beta e gama; constatou-se, então, uma redução na incidência de doenças e pestes 

nos alimentos em estudo. Entretanto, não houve aplicação contínua, pois a fonte de 

radiação não era intensa para tratar os alimentos em escala comercial. Para tal fim, 

muitas indústrias utilizavam óxido de etileno e brometo de metila para eliminar 

bactérias e fungos, verificando-se posteriormente que estes compostos eram tóxicos 

(LOAHARANU, 1994; ESTEVES, 1997; Del MASTRO, 1999; DIEHL, 2002). 

Pesquisas nessa área continuaram e na década de 50, nos EUA, estabeleceu-se o 

programa Atoms for Peace (Átomos para Paz) que realizava estudos científicos sobre a 

irradiação de alimentos. A Antiga União Soviética, em 1958, foi o primeiro país a 

conceder uma autorização para consumo humano de alimentos irradiados, havendo 

autorização para irradiação de batatas. Em 1963, nos EUA, a Food and Drug 

Administration/Administração de Comidas e Remédios (FDA) concedeu uma petição 

para irradiar trigo e batatas (NORDION, 2011). 

 Na década seguinte, a NASA começou a utilizar esse processo para esterilização 

de carnes consumidas no espaço. Em 1979, a Organização para a Alimentação e 

Agricultura (FAO), a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Comissão do Codex 

Alimentarius editaram, definiram e aprovaram leis para o uso dessa técnica em 

especiarias, temperos, e outros produtos para fins comerciais, através do Código da 

Prática de Operação das indústrias que usavam esse processo de tratamento.  

Esse código, então, serviu como base para harmonização das Legislações 

Nacionais e Internacionais e dos procedimentos regulatórios que dariam maior 
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credibilidade e aceitação aos países que utilizavam. Posteriormente, em 1992, os EUA 

autorizaram o tratamento da radiação com doses inferiores a 30 kGy para produtos 

secos, que são menos sensíveis à energia de ionização, sendo essa faixa de dose 

recomendada para ingredientes usados em pequenas quantidades (IAEA, 1992; 

BENDINI, et al., 1998; SPOLAORE, et al., 2001; FRANCO e LANDGRAF, 2005). 

No Brasil, na década de 50, iniciaram-se as primeiras pesquisas com irradiação 

de alimentos, feitas no Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA), em São 

Paulo. Essas pesquisas ficaram restritas à instituição, mesmo após a permissão de uso 

em 1985 (ORNELLAS, et al., 2006). Entre 1985 e 1989 foram editadas portarias que 

complementavam a legislação vigente no Brasil sobre irradiação de alimentos, como a 

Portaria n° 9 de 8 de março de 1985, que previa o limite superior da radiação em 10 

kGy e listava os produtos aprovados e suas respectivas doses (LEAL, et al., 2004).  

Mais recentemente, a Resolução n° 21 de 26 de janeiro de 2001, aprovada pela 

ANVISA, descreve todas as normas para o emprego da irradiação. Não restringe quais 

alimentos podem ser irradiados, desde que a dose máxima absorvida seja inferior àquela 

que comprometa as qualidades funcionais e sensoriais. E estabelece que a dose mínima 

seja suficiente para alcançar os objetivos e que nos rótulos dos alimentos irradiados 

conste o símbolo internacional do uso da radiação ionizante, a radura (figura 1) 

(BRASIL, 2001; MOURA, et al, 2005).  

 

Figura 1: Radura- símbolo internacional de alimentos irradiados.  

 

Fonte: Agência Internacional de Energia Atômica, 1982 

 

Atualmente, no Brasil, os produtos irradiados mais comercializados são 

basicamente temperos, condimentos e salgadinhos; embora no campo de pesquisa, 

muitos estudos têm sido realizados com os mais variados tipos de alimentos e dose 

estabelecidas pelo Instituto de Pesquisa Energéticas Nucleares (IPEN), onde para 

condimentos as doses vão de 8 a 30 kGy (tabela 1) (SILVA e ROZA, 2010). Esses 
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produtos são usados principalmente por cozinhas industriais e outros grandes 

consumidores, porém ainda encontram pouca aceitação pela maioria dos brasileiros 

(HERNANDES, et al., 2003; BEHRENS, 2009). 

 

Tabela 1: Doses aceitáveis para um conjunto de alimentos.  

 

 

Fonte: Instituto de Pesquisa Energéticas Nucleares (IPEN), 2004. 

 

2.7.2 Processo de Irradiação 

A irradiação é um processo de pasteurização a frio, aplicado a alimentos 

embalados ou a granel, utilizada para evitar a deterioração dos alimentos e controlar 

doenças de origem alimentar causadas por micro-organismos patogênicos, 

especialmente em alimentos que são consumidos crus, congelados ou parcialmente 

processados (LOAHARANU, 1997; FARKAS, 1998). Como vantagens é um método 

simples e seguro; não deixa resíduos tóxicos quando comparada a produtos químicos e 

atende às medidas de preservação ambiental, ao diminuir os riscos sanitários e o 

consumo de energia (OLSON, 1998; SPOLAORE, et al, 2001; CALUCCI, et al., 2003).  

Entretanto, este processo possui algumas desvantagens, como o custo elevado do 

equipamento emissor, a necessidade imediata da irradiação no produto para evitar 
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contaminação, possíveis alterações nas propriedades organolépticas dos alimentos, 

formação de radicais livres além de doses subletais levarem a mutação gênica dos 

micro-organismos ( ORNELLAS, 2006). 

A radiação usada é a ionizante, considerada a mais importante na esterilização 

de alimentos, sendo definida como conjunto de raios com comprimento de onda de 

2.000 A° ou menos, por exemplo, partículas alfa, raios beta, raios X e raios gama, sendo 

este último o mais usado. São emitidas a partir de núcleos excitados de elementos como 

césio-137 e cobalto-60 (JAY, 2005). O 
137

Cs era obtido através do reprocessamento de 

elementos combustíveis queimados; recentemente não é mais utilizado, pois há poucas 

instalações de reprocessamento no mundo, além do fato desse elemento possuir uma 

rápida solubilidade (SANTOS, et al., 2003). 

Os raios emitidos no processo possuem energia alta suficiente para deslocar 

elétrons dos átomos e das moléculas convertendo-os em íons (FRANCO e 

LANDGRAF, 2005). O elétron deslocado na molécula de água leva à produção do 

próton H2O
+
, que imediatamente reage com outras moléculas de água produzindo uma 

série de compostos, como os radicais hidroxilas (OH
-
). Os radicais hidroxilas são muito 

reativos e conhecidos por modificarem bases nitrogenadas (RAZSKAZOVSKIY, 2003). 

A produção dos íons atua nos micro-organismos de forma direta, agindo no DNA 

microbiano, impedindo sua reprodução, e indireta, promovendo a formação de radicais 

livres que interferem no material genético (GRECZ, et al., 1983). 

Para o processo de esterilização, os alimentos que serão tratados entram em uma 

sala ou uma câmara especial, blindada com concreto, e nesse ambiente, são introduzidos 

em um irradiador para receber a dose programada a partir do bombardeamento pela 

radiação gama originada do 
60

Co, obtido do metal cobalto-59 com 99,98% de pureza 

que sofre bombeamento de nêutrons em um reator nuclear (SANTOS, et al., 2003; 

CENA, 2005). Depois de formado, o 
60

Co começa a emitir raios gama, que são ondas 

eletromagnéticos com um comprimento de onda muito curto, possuindo faixa de energia 

de 0,03 a 3 Mev, altamente penetrante devido à ausência de massa e de cargas elétricas 

positivas e negativas (LEITE, 2006). 

Após produzido, o 
60

Co é duplamente encapsulado em tubos de aço inoxidável, 

o que impede qualquer fuga da radiação durante o seu uso em uma instalação de 

irradiação (SANTOS, et al., 2003). Já a fonte, por ser instável, quando não está sendo 

usada, deve ser armazenada em um poço de água, revestido por aço inox no interior da 

blindagem (CENA, 2005). 
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As radiações emitidas promovem mínima ou nenhuma alteração nos macro e 

micronutrientes dos alimentos. Acredita-se que os macronutrientes (lipídios, 

carboidratos e proteínas) e a maioria dos micronutrientes (vitaminas solúveis em 

gordura e sais) não são significativamente afetados por radiações até 10 kGy, mas acima 

dessa dose poderia haver degradações nos carboidratos fibrosos, nos lipídios, um pouco 

de ranço, e nas vitaminas alterações. Logo, poderia levar a perda da qualidade do 

alimento (MILLER, 2005). 

Cada vez mais o processo de irradiação é reconhecido como meio de reduzir 

futuras enfermidades, custos médicos, perdas pós-colheita e estender a vida de 

prateleira. Como os outros métodos, não pode inteferir no processo de decomposição e 

fazer com que o alimento deteriorado se torne próprio para o consumo (Del MASTRO, 

1999; RODRÍGUEZ, 2000). 

 

2.7.3 Ação da irradiação nos micro-organismos 

Ao ser emitida a radiação gama é absorvida pelo alimento e promove ação direta 

e indireta sobre os micro-organismos presentes (HANSEN, et al., 2001). Pela ação 

direta, a energia age nas moléculas de DNA, danificando o material genético 

(ALCARDE, et al., 2003). A radiação provoca a excitação das moléculas de ácido 

nucléico, o que faz com que seus elétrons migrem para camadas mais externas e ao 

retornarem para camadas mais internas liberem energia que pode ser suficiente para 

promover uma cadeia de mudanças biológica e morte celular (DIEHL, 1995).     

Esses danos na cadeia de DNA manifestam-se por mutações gênicas e quebras 

na cadeia e têm como consequência o bloqueio da duplicação do DNA, pois quando não 

existe sistema de reparação para o tipo de enlace quebrado há paralisação da síntese de 

proteínas (MANTILLA, 2010). Isto leva à inibição da reprodução e do crescimento dos 

micro-organismos (CORRE; VENAILLE, 1994).   

Já por ação indireta a radiação interage com as moléculas de água intracelular e 

gera radicais livres, que são responsáveis pela oxidação destrutiva e podem também 

influenciar outros constituintes da célula (SMITH, et al., 2004).  Esses produtos 

formados pela radiólise da água são o radical hidroxila (•OH), elétron aquoso (e
-
aq), 

átomo de hidrogênio (•H), hidrogênio (H2), peróxido de hidrogênio (H2O2) e o próton 

hidratado (H3O
+
). A •OH, e

-
aq e o •H são espécies radioativas transitórias, enquanto o H2 

e o H2O2 são os produtos estáveis. Todos são produzidos em pequenas quantidades, 

mesmo com doses altas da irradiação, e a saturação da água com oxigênio pode 
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aumentar intensamente a produção de H2O2, agente oxidante de maior significado na 

irradiação de alimentos, seguido pelo radical hidroxila (DIEHL, 1995).   

Entre essas duas ações, estima-se que boa parte dos danos causados nas células 

dos micro-organismos provém da ação indireta da radiação. Isto devido à enorme 

quantidade de água presente nas células vivas, mesmo em alimentos aparentemente 

secos (WHO, 1994).  Logo, a radiólise da água é de fundamental importância para o 

processo de esterilização, que faz com que o baixo conteúdo de água no citoplasma seja 

o principal fator de radioresistência dos esporos bacterianos (FARKAS, 2002). 

 

2.7.4 Classificação da irradiação usada para alimentos 

2.7.4.1 Radurização  

É a radiação depositadas nos alimentos em doses menores a 1 kGy. É usada em 

alimentos de baixa acidez, que podem ser deteriorados por bactérias em alimentos secos 

e ácidos que sofrem ação dos fungos (HOBBS e ROBERTS, 1998).  

Tem como finalidades: inibir a germinação (batata, cebola, alho, cereais e 

frutas); retardar a maturação; promover a morte ou a esterilização sexual de insetos e 

parasitas; prevenir a disseminação de pestes e insetos transmissores de doenças e reduzir 

a população de bactérias e fungos (ALMEIDA, 2006). 

 

2.7.4.2 Radicidação ou Radiopasteurização 

Radiação de dose intermediária que vai de 1 a 10 kGy. Tem como finalidades 

destruir os micro-organismos e patógenos, aumentar o tempo de armazenamento e 

promover a esterilização industrial (ALMEIDA, 2006).  Um dos patógenos que sofre 

destruição é a Salmonella spp encontrada em aves não cozidas, alimentos para ração 

animal  e produtos à base de ovos congelados ou desidratados (SPOLAORE, et al, 

2001). 

Apesar das vantagens na redução do risco à saúde pública, porque os micro-

organismos causadores de toxinfecções alimentares são destruídos, essa radiação pode 

também trazer desvantagem, como o azedamento de alguns alimentos no lugar da 

putrefação (JAMES, 2005). 

 

2.7.4.3 Radapertização ou Esterilização Comercial 

Essa última radiação compreende doses de 10 a 50 kGy, sendo indicada para 

destruir ou inativar esporos resistentes, por exemplo, esporos de Clostridium botulinum 
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que é a forma mais resistente à radiação. Essas doses devem ser controladas, pois 

podem danificar certos alimentos, como as frutas (HOBBS e ROBERTS, 1998).  

A radapertização é recomendada para a esterilização de carnes embaladas, 

frangos, produtos de origem marinha, dietas hospitalares, e outros ingredientes, como 

especiarias, temperos, chás e substâncias vegetais secas (SPOLAORE, et al, 2001).  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 Comprovar a eficácia da esterilização por radiação gama mediante análises 

físico-químicas e microbiológicas em amostras de colorau e cominho 

comercializados em feiras livres da cidade do Recife. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar teste de pH e teor de umidade nas amostras in-natura, para auxíliar na 

análise microbiológica. 

 

 Realizar a quantificação de mesófilos, coliformes termotolerantes, bolores e 

leveduras nas amostras in-natura e irradiadas; 

 

 Pesquisar bolores e leveduras nas amostras in-natura e irradiadas; 

 

 Identificar Echerichia coli e Salmonella spp nas amostras in-natura e irradiadas; 

 

 Observar se houve efeito de esterilização através da radiação gama com as doses 

programadas  2, 8 e 12 kGy. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Locais de Realização dos Experimentos 

 Laboratório de Experimentação e Análise de Alimentos (LEAAL) - Setor de 

Microbiológia do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de 

Pernambuco: preparo e análise microbiológica das amostras. 

 

 Laboratório de Experimentação e Análise de Alimentos (LEAAL) – Setor 

de Fisico-Química: análise do pH e do teor de umidade das amostras. 

 

 Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de 

Pernambuco: esterilização das amostras por radiação gama. 

 

4.2 Amostragem 

O estudo realizou-se em quatro amostras de colorau (A, B, C e D)  e quatro 

amostras de cominho (E, F, G e H), oriundas de quatro feiras livres do Recife, onde, A 

e E eram da feira de Afogados, B e F de Casa Amarela, C e G da Madalena, e D e H de 

São José.  As amostra estavam armazenadas em recipientes plásticos e destes foram 

coletados 2 Kg, que posteriormente retirou-se 400 g, e dividiu-se em quatro (4) frações 

de 100 g. A primeira fração permaneceu in-natura, a segunda foi irradiada com 2 kGy, a 

terceira com 8 kGy e a última com 12 kGy. 

 

4.3 Análises Físico-Químicas nas amostras in-natura 

4.3.1 Teor de umidade 

Em cápsulas de metal previamente taradas em uma balança analítica foi pesado 

1 g de cada amostra, em duplicata. As cápsulas foram levadas à estufa de secagem 

(regulada à 100 – 110° C) por 12 horas, até o matérial secar. Após sairem da estufa 

pesou-se novamente (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2005).  
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4.3.1.1 Cálculo do teor de umidade 

 

%   umidade  = ( p’ –  p”)  =  x  .  100 

                                                                                            p’ 

p’      peso do alimento úmido 

p”     peso do alimento seco 

x       p’ –  p”   

 

4.3.2 pH (Potencial Hidrogeniônico) 

Com auxílio de uma balança semianalítica foi pesado 1 g das amostras, em 

triplicata, em erlenmeyer de 250 mL. A seguir, utilizando uma proveta adicionaram-se 

100 mL de água destilada em cada erlenmeyer. Sob agitação, os líquidos foram 

homogeneizados por cinco (5) minutos,  transferidos para béqueres de 50 mL e levados 

para o pHmetro (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2005).  

* 

4.4  Análise microbiológica pré e pós- irradiação 

4.4.1 Pesagem e diluição das amostras 

Pesaram-se em uma balança semianalítica 25 g ± 0,5 g de cada amostra em 

frascos de vidro com tampa de rosca, contendo 225 mL de solução salina estéril a 

0,85% de NaCl (diluição 10
-1

). O material foi homogeneizado e uma alíquota de 1 mL 

foi tranferido para tubo de ensaio contendo 9 mL de solução salina, obtendo-se a 

diluição de 10
-2

. 

 Para a Quantificação de Coliformes Temotolerantes e Mesófilos realizou-se 

mais uma diluição, a partir do material a 10
-2

. Foi retirado 1 mL e transferido para o 

segundo tubo contendo 9 mL de solução salina, obtendo-se a diluição de 10
-3

 (RDC 

Nº12, 2001; SILVA, 2007; PT 060 LEAL/UFPE, 2011). 

 

4.4.2 Quantificação de Mesófilos 

Após a diluição, transferiu-se em triplicata 1 mL das amostras diluidas a 10
-1

, 

10
-2

 e 10
-3

 para placas de petri e adicionou-se o meio de cultura Ágar Padrão para 

Contagem (PCA - meio especialmente indicado para quantificação de micro-

organismos aeróbios e anaeróbios restritos). Com suaves movimentos na forma de oito 

foi feita a homogeneização da amostra no meio de cultura (técnica por profundidade).  
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As placas solidificadas foram invertidas e incubadas em estufa bacteriológica a 

35° C ± 1° C, por período de 48 horas (RDC N° 12, 2001; SILVA, N., 2007; PT 081 

LEAAL/UFPE, 2011). 

 

4.4.3 Quantificação e Pesquisa de bolores e leveduras 

Posteriomente à pesagem e à diluição, iniciou-se o procedimento utilizando 

placas de petrifilm YM (3MTM) hidratadas e específicas para contagem e identificação, 

em triplicata. As placas foram colocadas em estufa bacteriológica a 25° C ± 1° C, por 5 

dias. Após este período, as colônias presentes foram quantificadas em Unidades 

Formadoras de Colônia por mL (UFC/mL) (RDC Nº12, 2001; AOAC, 2002; PT 069 

LEAL/UFPE, 2011). 

 

4.4.4 Quatificação de Coliformes Termotolerantes 

4.4.4.1 Fase presuntiva 

Logo após a primeira etapa de pesagem e diluição, transferiram-se três alíquotas 

da amostra 10
-1

 para três tubos de ensaio contendo tubos de Durham  (indicativo para 

formação de gás) e 9 mL de Caldo Lauril (meio recomendado para a detecção de 

coliformes), em concentração dupla. Fez-se o mesmo com as diluições 10
-2

 e 10
-3

, 

porém contendo Caldo Lauril em concentração simples.  

Esses tubos foram levados à estufa bacteriológica a 35,0° C ± 1,0°C por um 24 

horas, para que se observasse turvação e formação de gás (RDC Nº12, 2001; SILVA, 

2007; PT 067 LEAL/UFPE, 2011). 

 

4.4.4.2 Fase confirmativa 

Os tubos que tiveram turvação e produção de gás tomaram-se alíquotas de 10 µL 

com auxílio da alça de platina, que foram transferidas para tubos de ensaio contendo 

tubos de Durham e 9,9 mL de Caldo EC (meio para enumeração seletiva de coliformes 

termotolerantes). A seguir, os tubos de ensaio foram colocados em banho-maria, sob 

agitação e temperatura controlada de 45° C ± 0,5° C por 48 horas. Após o período foi 

observado se houve turvação e formação de gás (RDC Nº12, 2001; SILVA, 2007; PT 

067 LEAL/UFPE, 2011). 
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4.4.5 Identificação de Echerichia coli 

Pesadas e diluidas as amostras, foi iniciada a identificação com as diluições 10
-1

 

e 10
-2

 das amostras positivas para coliformes termotolerantes. Destas semeou-se em 

triplicata 1 mL nas placas de petrifilm hidratadas (3MTM) específica para E. coli. Que 

foram levadas à estufa bacteriológica a 35°C ± 1°C por 24 horas (RDC Nº 12, 2001; 

AOAC, 2002; SILVA, 2007; PT 070 LEAL/UFPE, 2011). 

 

4.4.6 Identificação de Salmonella spp 

4.4.6.1 Fase pré- enriquecimento 

Em uma balança semianalítica pesaram-se 25 g ± 0,5 de cada amostra, em 

triplicata, em frascos de vidro contendo 225 mL de solução salina peptonada (diluente 

isotônico utilizado para a recuperação máxima de micro-organismos). Cada frasco foi 

homogeneizado e incubado em estufa bacteriológica a 35°C ± 1,0°C por 24 horas (RDC 

Nº12, 2001; AOAC, 2002; PT 063 LEAL/UFPE, 2011). 

 

4.4.6.2 Fase de enriquecimento seletivo 

Após as 24 horas, utilizou-se um pipetador automático com ponteiras 

descartáveis e estéreis para retirar 1 mL de cada amostra pré-enriquecida. Esta fração foi 

transferida para tubos de ensaio contendo 10 mL de caldo tetrationato (meio de 

enriquecimento seletivo para isolamento de Salmonella). Outra fração de 1 mL foi 

retirada das amostras pré-enriquecidas e distribuída em tubos contendo 10 mL de caldo 

selenito-cistina (meio de enriquecimento para o isolamento de Salmonella). Todos 

foram levados a banho-maria a 42° C ± 0,5° C, por 7 ± 1 hora (RDC Nº12, 2001; 

AOAC, 2002; PT 063 LEAL/UFPE, 2011). 

 

4.4.6.3 Fase confirmativa 

4.4.6.3.1 Isolamento 

Passado o tempo de incubação no banho-maria transferiu-se uma alçada 

(esfregaço) de cada tubo para superfície das placas de Agar xilose lisina desoxicolato - 

XLD (meio para isolamento e enumeração de Salmonella), Agar Bismuto sulfito - BS 

(meio para o isolamento seletivo e identificação preliminar de Salmonella) e Agar 

Hektoen – HE (meio seletivo diferencial utilizado para o isolamento de espécies 

de Salmonella e Shigella).  As placas foram conduzidas a estufa bacteriológica a 35° C 

± 1° C por 24 horas (RDC Nº12, 2001; AOAC, 2002; PT 063 LEAL/UFPE, 2011). 
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4.4.6.3.2 Prova bioquímica 

O crescimento de colônias frente aos meios seletivos utilizados (XLD, Bismuto 

e Hektoen) exigiu comprovação bioquímica. Uma colônia desenvolvida em cada meio 

sólido foi transferida com auxílio de uma agulha de platina esterilizada para tubos 

inclinados de Agar triplo açúcar ferro - TSI (meio utilizado para diferenciar Salmonella) 

e Agar lisina ferro – LIA (recomendado para a diferenciação de organismos entéricos, 

especialmente Salmonella). Os tubos com esses meios foram incubados na estufa 

bacteriológica a 35° C ± 1,0° C por 48 horas (RDC Nº12, 2001; AOAC, 2002; PT 063 

LEAL/UFPE, 2011). 

 

4.5 Irradiação das amostras 

As amostras conforme as frações previamente divididas, exceto as in-natura, 

foram conduzidas em béquer de vidro ao irradiador (Gamma Cell irradiator - Fabricante 

Nordion, Canada Fonte radioativa: Co-60 Taxa de dose – 4,61 kGy/h em janeiro de 

2013) para receberem a dose programada (2, 8 ou 12 kGy). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Análise Físico-Química das amostras in-natura 

 

5.1.1Teor de umidade  

As amostras do colorau e do cominho apresentaram  teores de umidade inferiores ao 

que determina a legislação, que estabelece o limite máximo de 14% de umidade (Resolução- 

CNNPA n°12/1978) (tabela 2).  Dentre as amostras de cada produto, “C” e ” H” foram as que 

demonstraram ser as mais propícias à contaminação, principalmente por bactérias, que se 

desenvolvem em ambientes com umidade mais elevada. Já “B e F” apresentaram reduzidos 

teores de umidade, o que induziria ao menor desenvolvimento de colônias. 

 
Tabela 2: Teor de umidade nas amostras in-natura do colorau e cominho das feiras livres. 

AMOSTRA % Umid. Cápsula 

1 

% Umid. Cápsula 

2 

Média da % 

umidade 

Desvio Padrão 

A 8,07 8,09 8,08 0,014142 

 

B 6,60 6,86 6,73 0,183848 

 

C 9,34 9,36 9,35 0,014142 

 

D 7,15 7,30 7,225 0,106066 

 

E 8,00 8,08 8,04 0,056569 

 

F 7,24 7,37 7,30 0,091924 

 

G 10,00 9,50 9,80 0,353553 

 

H 11,07 10,95 11,01 0,084853 
 

 * Limite máximo de 14% de teor de umidade para condimentos, dado pela Resolução CNNPA n° 12 de 1978. 

   A, B, C e D = amostras de colorau. E, F, G e H = amostras de cominho. 

 

5.1.2  Valor de pH das amostras 

Como não há na legislação valor estabelecido para o pH, não há como verificar 

se as amostras estão de acordo. Porém, segundo Bernadette Gombossy (2005), o pH 

próximo da neutralidade, isto é, entre 6,5 e 7,5 é favorável para a maioria das bactérias, 

enquanto que os bolores e leveduras crescem em pH inferior a estes.  

As amostras do cominho estavam com o pH mais ácido, o que poderia levar ao 

desenvolvimento de bolores e leveduras. As amostras do colorau ofereciam um 
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ambiente propício às bactérias, visto que o pH estava próximo da neutralidade (tabela 

3). 

 

Tabela 3: Valor de pH para as amostras in-natura do colorau e do cominho comercializados nas feiras 

livres. 

AMOSTRA 1° pH 2° Ph 3° pH Média Ph Desvio 

Padrão 

A 5,99 6,16 6,11 6,09 0,087369 

 

B 6,33 6,35 6,40 6,36 0,036056 

 

C 6,42 6,44 6,44 6,34 0,011547 

 

D 6,40 6,42 6,43 6,42 0,015275 

 

E 5,84 5,84 5,87 5,85 0,017321 
 

F 5,56 5,61 5,64 5,60 0,040415 

 

G 5,60 5,68 5,70 5,66 0,052915 

 

H 5,74 5,78 5,80 5,77 0,030551 

 

 * Não há na legislaçãovalor estabelecido. 
 A, B, C e D = amostras de colorau. E, F, G e H = amostras de cominho. 

 

5.2 Análise Microbiológica 

5.2.1 Quantificação de Mesófilos  

Nas amostras in-natura “A e B” houve quantificação de colônias a partir da 

diluição 10
-1

, enquanto que as outras apresentaram números incontáveis, sendo 

quantificadas após a diluição 10
-3

. As amostras do cominho tiveram acima 1000 colônia
 

na terceira diluição, com exceção apenas da amostra “H” (tabela 4).  

Entre as amostras do colorau “C e D” foram as que tiveram números muito 

elevados de colônias, talvez por causa do teor mais elevado de umidade em “C” e do pH 

mais próximo do ideal para desenvolvimento de micro-organismos em “D”. Entretanto 

a amostra “H” do cominho mesmo tendo o teor mais elevado de umidade, foi a que 

apresentou o menor número de Unidade Formadora de Colônia/grama.  

Das amostras irradiadas, “A, B, C e E” tiveram menos colônias, com o aumento 

da dose (tabela 4). Na dose 12 kGy houve ausência de colônia nas amostras do colorau. 

Em “D” o número de UFC/g aumentou 418,18% e 621,21% nas doses de irradiação de 
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2 e 8 kGy, respectivamente, enquanto a amostra “H” da in-natura para irradiada com 2 

kGy aumentou 4850%. Este fato que pode ser explicado pelo estresse oxaditavo 

bacteriano, no qual a dose maior acelera o processo de multiplicação. Essa mesma 

exlicação pode ser aplicada as amostras “F e G” em que se observa na última diluição 

da dose 12 kGy a presença de colônias (tabela 5).  

 

Tabela 4: Média do Número de Unidade Formadora de Colônia por grama para mesófilos, nas três 

diluições das amostras in-natura e irradiadas do colorau e do cominho.  

AMOSTRA In-natura 2 kGy 8 kGy 12 kGy 

 10
-1 

10
-2

 10
-3

 10
-1

 10
-2

 10
-3

 10
-1

 10
-2

 10
-3

 10
-1

 10
-2

 10
-3

 

A 405 128 29 20 13 3 3 0 0 0 0 0 

B 477 156 15 3 1 1 0 0 0 0 0 0 

C Inc. 294 42 45 6 3 0 0 0 0 0 0 

D Inc. Inc. 33 Inc. 836 171 Inc. 1080 238 0 0 0 

E Inc. Inc. 2312 956 634 202 609 1 0 375 0 0 

F Inc. Inc. 1667 Inc. Inc. 1676 783 7 0 0 0 1 

G Inc. Inc. 1364 Inc. Inc. 6 164 2 0 0 0 1 

H Inc. Inc. 12 Inc. Inc. 594 6 0 0 0 0 0 

Inc. = Números incontáveis de colônias. 
Limite máximo de 10 UFC/g para amostras sólidas (NEUSELY et al., 2007) 
A, B, C e D = amostras de colorau. E, F, G e H = amostras de cominho. 
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Tabela 5: Percentual de redução de Unidade Formadora de Colônia por grama para mesófilos na diluição 

de 10-3  nas amostras irradiadas do colorau e do cominho. 

 Amostra In-natura 

(UFC/g) 

Dose 

Utilizada(kGy) 

UFC/g após 

irradiação 

Incremento Absoluto 

(UFC/g) 

Incremento 

Porcentagem 

 

A 

 

29 

2  3 -26 -89,65% 

8 0 -29 -100% 

12 0 -29 -100% 

 

B 

 

15 

2 1 -14 -93,33% 

8 0 -15 -100% 

12 0 -15 -100% 

 

C 

 

42 

2 3 -39 -92,85% 

8 0 -42 -100% 

12 0 -42 -100% 

D  

33 

2 171 +138 +418,18% 

8 238 +205 +621,21% 

12 0 -33 -100% 

E 2312 2 202 -2110 -91,26% 

8 0 -2312 -100% 

12 0 -2312 -100% 

F 1667 2 1676 +9 +0,53% 

8 0 -1667 -100% 

12 1 -1666 -99,94% 

G 1364 2 6 -1358 -99,56% 

8 0 -1364 -100% 

12 1 -1363 -99,92% 

H 12 2 594 +582 +4850% 

8 0 -12 -100% 

12 0 -12 -100% 

A, B, C e D = amostras de colorau. E, F, G e H = amostras de cominho. 

 

5.2.2 Quantificação e Pesquisa de bolores e leveduras 

5.2.2.1 Quantificação 

Nas amostras in-natura e irradiadas do colorau o número de colônias diminuiu 

nas diluições 10
-1  

e 10
-2

 (figuras 2 e 3). A amostra “A” foi a que apresentou o maior 

índice de colônia, podendo ser explicado por ter o pH mais ácido, logo o mais propício 

ao desenvolvimento de fungos.    

 

Figura 2: Número de Unidade Formadora de Colônia por grama para bolores e leveduras nas amostras in-

natura e irradiadas do colorau a 10-1. 
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Figura 3: Número de Unidade Formadora de Colônia por grama para bolores e leveduras nas amostras in-

natura e irradiadas do colorau a 10-2. 

 

As amostras in-natura do cominho, além de apresentarem valores maiores do 

que as do colorau, estavam acima do que determina a ANVISA, que estabelece o limite 

máximo de 5 x 10
3
 UFC/g ou mL (Portaria 451 de 1997). Já em relação as amostras 

irradiadas “A” e “F” tiveram menos colônias conforme as doses cresciam e a diluição 

aumentava. Entre as doses de 8 e 12 kGy “D” e “G” apresentaram aumento 

insignificante, nas diluições 10
-1

 e 10
-2 

respectivamente e “C”, valor igual na primeira 

diluição (tabela 6).  

As amostras “E e H” tiveram mais bolores e leveduras na dose de 2 kGy  do que 

em estado in-natura, aumento de 58,83% e 378,68% respectivamente. Isto pode ser 

atribuido pela teoria de homesis (CALABRESE, 2008), no qual pequenas doses podem 

vir a estimular o desenvolvimento de micro-organismos (figura 4). Apenas em “B” o 

número de colônias foi reduzido a partir  da primeira dose aplicada (tabela 6 e 7). 

 

Contagem x Dose na diluição 10
-2 

Contagem x Dose na diluição 10
-1 

DOSE  (kGy) 

DOSE (kGy) 
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Tabela 6: Média das Unidades Formadora de Colônia  por  grama para bolores e leveduras nas amostras 

in-natura e irradiadas do colorau e do cominho. 

AMOSTRA In-natura 2 kGy 8 kGy 12 kGy 

 10
-1 

10
-2

 10
-1

 10
-2

 10
-1

 10
-2

 10
-1

 10
-2

 

A 34 9 1,34 0,67 1 0 0 0 

B 16,67 6 0 0 0 0 0 0 

C 16 8,34 2,34 0,34 1,64 0 1,64 0 

D 27,34 8 4 1 1,34 0,34 2,34 0 

E Inc. 532 Inc 845 0 0 22 19 

F Inc 687 Inc 273 0 0 0 0 

G Inc 246 805 84 Inc 19 Inc 22 

H Inc 183 Inc 876 1 0 0 0 

Inc. = Números incontáveis de colônias. 

Limite máximo de 5x 103 UFC/g ou ml (ANVISA – Portaria n° 451 de 1997) . 

A, B, C e D = amostras de colorau. E, F, G e H = amostras de cominho. 

 

Tabela 7: Incremento no número de Unidade Formadora de Colônia por grama para bolores e leveduras 

na diluição de 10-2  nas amostras irradiadas do colorau e do cominho. 

Amostra In-natura 

(UFC/g) 

Dose 

Utilizada(kGy) 

UFC/g após 

irradiação 

Incremento Absoluto 

(UFC/g) 

Incremento 

Porcentagem 

 

A 

 

9 

2 0,67 -8,33 -92,55% 

8 0 -9 -100% 

12 0 -9 -100% 

 

B 

 

6 

2 0 -6 -100% 

8 0 -6 -100% 

12 0 -6 -100% 

 

C 

 

8,34 

2 0,34 -8 -95,92% 

8 0 -8,34 -100% 

12 0 -8,34 -100% 

 

D 

 

8 

2 1 -7 -87,5% 

8 0,34 -7,66 -95,75% 

12 0 -8 -100% 

 

E 

 

532 

2 845 +313 +58,83% 

8 0 -532 -100% 

12 19 -513 -96,42% 

 

F 

 

687 

2 273 -414 -60,26% 

8 0 -687 -100% 

12 0 -687 -100% 
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G 

 

246 

2 84 -162 -65,85% 

8 19 -227 -92,27% 

12 22 -224 -91,05% 

 

H 

 

183 

2 876 +693 +378,68% 

8 0 -183 -100% 

12 0 -183 -100% 

 

 

Figura 4: Média do Número de Unidade  Formadora de Colônia por grama para bolores e leveduras nas 

amostras in-natura e irradiadas do cominho a 10-2. 

 

 

5.2.2.2 Pesquisa 

As amostras in-natura e irradiadas de colorau e de cominho apresentaram 

colônias de bolores e principalmente de leveduras nas placas petrifilm YM, de acordo 

com as características estabelecidas para as mesmas. Pois, para as colônias de leveduras 

foram observados pequenos pontos circulares definidos e uma coloração azul-

esverdeado (figuras 5 e 6). Enquanto que os bolores as formas eram difusas; de 

tamanhos variáveis e de colorações pretas, marrons e verdes (figuras 7 e 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 8

0 

12 

Contagem x Dose na diluição 

10
-2 

 

DOSE (kGy) 
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Figura 5: Placa petrifilm para leveduras com amostras in-natura de colorau. 

 

 

Figura 6: Placa petrifilm para leveduras com amostras in-natura de cominho. 

 

 

Figura 07: Placa petrifilm para bolores com amostras in-natura de colorau. 

 

 

Figura 8: Placa petrifilm para bolores com amostras irradiadas de cominho. 
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5.2.3 Quantificação de Coliformes Termotolerantes 

A quantificação dos coliformes termotolerantes foi realizada em todas as 

amostras in-natura do colorau, que tiveram pH favoráveis ao desenvolvimento de 

bactérias, e apenas na amostra “G” in-natura do cominho (tabela 8). Todas essa se 

mostraram turvas e com produção de gás, enquanto nas outras o meio não foi alterado 

(figuras 9 e 10).  

 
Tabela 8: Quantificação do Número Mais Provável por mL para Coliformes termotolerantes nas amostras 

in-natura de colorau e de cominho. 

AMOSTRA Qtde. de tubos 

turvos e com gás a 

10
-1 

Qtde. de tubos 

turvos e com gás a 

10
-2

 

Qtde. de tubos 

turvos e com gás a 

10
-3

 

NMP/Ml 

A 3 3 3 >1100 

B 3 0 0 23 

C 3 3 0 240 

D 3 3 3   >1100 

E 0 0 0 < 3 

F 0 0 0 < 3 

G 2 0 0 9,2 

H 0 0 0 < 3 

Ref.: Bacteriological Analytical Manual (2001). 
Limite máximo de 102 NMP/Ml para especiarias – Segundo a ANVISA (RDC n° 12 de 2001). 
A, B, C e D = amostras de colorau. E, F, G e H = amostras de cominho. 

 

 Figura 9: Resultados positivos para coliformes temotolerante nas amostra in-natura (fig. “a”) e negativos 

para as amostras irradiadas com 2, 8 e 12 KGy (fig. “b”,”c” e “d”) do colorau. 
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Figura 10: Resultados positivos para coliformes temotolerante em amostra in-natura “G” (fig. “f” e “g”) e 

negativos para as amostras irradiadas com 2 KGy (fig.“e”) de cominho.  

 

 

Para as amostras “A, B, C, D e G”, houve confirmação da presença de 

coliformes termotolerantes. Porém, as amostras “B e G” foram consideradas não 

contaminadas, porque segundo a tabela de NMP/mL estavam abaixo do limite máximo 

de 10
2 
NMP/g ou mL para coliformes termotolerantes (ANVISA RDC n° 12 de 2001). 

 

5.2.4 Identificação de Escherichia coli 

A presença de coliformes termotolerantes, foi confirmada pelo aparecimento de 

gás e pontos vermelhos (figuras 11 e 12).  Porém não houve confirmação da presença de 

Escherichia coli, já que, para isto, as placas deveriam ter apresentado coloração azul, 

como foi visualizado na placa controle positivo (figura 13).  

Figura 11: Placas de petrifilm hidratadas específica para E. coli com amostras in-natura do colorau. 
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Figura 12: Placas de petrifilm hidratadas específica para E. coli  com amostra “G” in-natura do cominho. 

 

 

Figura 13: Controle positivo para Escherichia coli na placa de petrifilm hidratadas específica para E. coli.  

 

 

5.2.5 Identificação de Salmonella spp 

5.2.5.1 Fase confirmativa 

Foi confirmada ausência de Salmonella nas amostras in-natura e 

consequentemete nas irradiadas. Mesmo tendo sido presenciadas colônias nas placas de 

XLD, Bismuto e Hektoen; estas não se carecterizavam com a Salmonella quando 

comparadas com o controle positivo (figura 14).  

As placas de XLD apresentaram colônias de coloração amarelada, enquanto as 

positivas deveriam ser enegrecidas; as de Hektoen tinham cor roseada, ao invés de 

também serem enegrecidas. Por fim, as de Bismuto, que tinham coloração amorronzada, 

e poderiam ser um indício positivo, visto que no controle as colônias podem ser cinzas, 

negras e marrons, e com ou sem um leve brilho metálico (figura 16 e 17).  Essas placas 

de Bismuto foram referência para o teste bioquímico, em consequência da coloração 

próxima as do controle. Nas placas de Bismuto irradiadas a partir de 8 kGy não foram 

feito ao teste bioquímicos, pois não ocorreram colônias.     
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Figura 14: Controle positivo para Salmonella spp nas placas de Bismuto, Hektoen e Xilose lisina 

desoxicolato.  

 

 

Figura 15: Placas de Xilose lisina desoxicolato, Bismuto e Hektoen das amostras de colorau in-natura e 

irradiadas com 2kGy. 
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Figura 16: Placas de Xilose lisina desoxicolato, Bismuto e Hektoen das amostras in-natura e irradiadas de 

cominho. 

  

 

5.2.5.2 Prova bioquímica 

As colorações dos meios bioquímicos LIA e TSI nas amostras in-natura e 

irradiadas com 2 kGy não caracterizavam Salmonella, pois o meio LIA apresentava 

coloração lilás na parte superior do tubo e coloração amorronzada na base, enquanto no 

controle positivo a base é completamente enegrecida (figura 17). No meio TSI a 

coloração era amarelada e no controle positivo vermelha com colônias negras (figura 

18). 
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Figura 17: Tubos contendo Agar lisina ferro com alçada do meio de cultura Bismuto das amostra de 

colorau irradiadas com 2kGy. 

 

 

 

Figura 18: Tubos contendo Agar triplo açúcar ferro com alçada do meio de cultura Bismuto das amostra 

de cominho irradiadas com 2kGy. 
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6.  CONCLUSÃO 

 

•  As amostras apresentaram numerosa quantidades de carga microbiana de 

mesófilos, principalmente as do cominho. Em quase todas houve-se redução das 

colônias à medida que foram irradiadas com doses crescentes. 

 

•  Os bolores e leveduras nas amostras in-natura do colorau estavam abaixo do 

limite máximo estabelecido pela ANVISA, e nas do cominho estavam acima. 

Nas amostras irradiadas os números de colônias foram reduzidos, porém nem 

todos as do cominho chegaram a níveis muito baixo, mesmo com a dose de 12 

kGy. 

  

•  Todas as amostras in-natura do colorau e apenas uma do cominho (“G”), foram 

positivas para coliformes termotolerantes. Porém, entre essas amostras “B e G” 

apresentaram valores abaixo do limite máximo, sendo consideradas como não 

contaminadas.  

 

• Não foram confirmadas as presenças de Escherichia coli e Salmonella spp em 

nenhuma das amostras. 

 

• A dose de radiação gama, considerando-se entre as utilizadas como dose ótima a 

de 8 kGy, teve eficácia no processo de esterilização, pois levou à redução no 

número de micro-organismos. Essa dose está de acordo com a recomendação do 

IPEN para condimentos que vai de 8 a 30 kGy.   
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