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RESUMO

Esta pesquisa foi conduzida com o objetivo de se avaliar a aplicação de irradiação gama e

extrato  de  alecrim  em  hambúrguer  de  carne  bovina  congelado.  Os  hambúrgueres  foram

elaborados a partir de uma formulação comercial base que foi subdividida em: controle com e

sem adição de extrato natural de alecrim. Para as análises microbiológicas, os hambúrgueres

foram primeiramente inoculados e posteriormente submetidos a irradiação nas dosagens de 3,

5 e 7 kGy. Para realizar a contagem das colônias, foram utilizadas placas de PetrifilmTM para

enumeração rápida de S. aureus, coliformes totais e E. coli. Houve redução das contagens de

S. aureus, coliformes e  E. coli em todas as dosagens aplicadas de irradiação gama. Para  S.

aureus na dosagem máxima avaliada (7 kGy) houve redução de 2,48 e 2,70 log UFC/g para

hambúrguer com extrato de alecrim (ICE) e sem extrato de alecrim (ISE), respectivamente.

No ICE a carga microbiana de coliformes e E. coli foi inativada nas dosagens de 7 kGy e 3

kGy,  respectivamente.  No ISE houve redução de 6,95 log UFC/g de coliformes totais na

dosagem de 7 kGy, já o E.coli foi inativado a partir de 5 kGy. Dessa forma, foi obtido que a

dosagem ótima para o estudo realizado foi de 5 kGy. Para analisar os efeitos da irradiação

gama nos hambúrgueres, esses foram submetidos a dosagem de 5kGy, e avaliados os índices

de cor (L*, a*, b*, C* e h*) e o índice TBARS. Esses parâmetros foram analisados durante 75

dias  de  armazenamento  a  cada  15  dias.  Após  a  irradiação  foi  verificado  alterações  na

coloração  e  um  aumento  da  oxidação  lipídica.  Na coloração  foi  identificado  que  houve

diminuição  dos  parâmetros  a*,  b*  e  C*,  e  aumento  de  h*,  nas  amostras  com adição  de

antioxidante natural houve maior estabilidade durante o período de armazenamento. Para o

índice de TBARS foi verificado que as amostras sem extrato de alecrim obtiveram valores de

oxidação  maior,  sendo  que  após  a  irradiação  houve  um aumento  de  0,41  a  0,51  mg  de

MAD/kg  do  primeiro  dia  avaliado  ao  último  dia.  Já  no  ICE  durante  o  período  de

armazenamento não houve aumento significativo.  Dessa forma, conclua-se que a adição de

extrato  natural  de  alecrim  contribuiu  para  reduzir  os  efeitos  negativos  da  irradiação  em

hambúrguer de carne bovina e a melhorar a qualidade microbiológica do produto avaliado. 

Palavras-chaves: Tecnologias emergentes. Rosmarinus officinalis  L. Hambúrguer de carne

bovina. Oxidação lipídica. Cor. Microrganismos.





ABSTRACT

The aim of this work was to evaluate the application of the gamma irradiation and rosemary

extract in frozen beef burger. The burgers were made from a basic commercial formulation

that was subdivided into: control with and without the addition of natural rosemary extract.

For microbiological analysis, the burgers were first inoculated and subsequently submitted to

irradiation at the doses of 3, 5 and 7 kGy. For colony counting, PetrifilmTM plates were used

for rapid enumeration of S. aureus, total coliforms and E. coli. They were counts decreased in

all applied gamma irradiation dosages. For S. aureus at the maximum dose evaluated (7 kGy)

there was a reduction of 2.48 and 2.70 log CFU/g for burgers with rosemary extract (ICE) and

without rosemary extract (ISE), respectively. In ICE the microbial load of coliforms and E.

coli was inactivated at 7 kGy and 3 kGy dosages, respectively. In ISE there was a reduction of

6.95 log CFU/g of total coliforms at a dosage of 7 kGy, whereas E.coli was inactivated at 5

kGy. Therefore, it was obtained that the optimal dose for the study was 5 kGy. To analyze the

effects of gamma irradiation on burgers, they were submitted to 5kGy dose, and the color

indexes (L*, a*, b*, C* e h*) and the TBARS index were evaluated. These parameters were

analyzed during 75 days of storage every 15 days. After irradiation, changes in color and

increased  lipid  oxidation  were  observed.  In  the  color  it  was  identified  that  there  was  a

decrease of the parameters a*, b* and C*, and increase of h*, in the samples with addition of

natural antioxidant there was greater stability over the storage period. For the TBARS index it

was  verified that samples without rosemary extract had higher oxidation values, and after

irradiation there was an increase of 0.41 to 0.51 mg MAD/kg  from the first day evaluated to

the last day. In ICE over the storage period there was no significant increase. Thereby, it can

be concluded that the addition of natural rosemary extract contributed to reduce the negative

effects of beef burger irradiation and to improve the microbiological quality of the evaluated

product.

Keywords:  Emerging technologies.  Rosmarinus officinalis  L. Beef burger. Lipid oxidation.

Color. Microorganisms.
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1 INTRODUÇÃO

A alimentação é um processo essencial para os seres humanos, pois fornece os

nutrientes essenciais para suas funções vitais. Entre os alimentos, a carne e seus derivados têm

uma posição de destaque na dieta humana, por serem ricos em proteínas de alta qualidade,

aminoácidos  essenciais,  vitaminas  do  complexo  B,  minerais  e  outros  nutrientes

(HYGREEVA; PANDEY; RADHAKRISHNA, 2014).  Esses  nutrientes  são importantes  na

formação  de enzimas,  hormônios,  anticorpos,  proteínas  estruturais  e  transportadoras,  bem

como na construção e manutenção de tecidos (CUPPARI, 2005).

Em relação ao consumo mundial, a terceira carne mais consumida é a de bovina,

aparecendo logo após as de aves e de suínos (OJHA et al., 2016). No Brasil foram abatidas

31,90 milhões  de cabeças  de bovinos no ano de 2018 (IBGE, 2018).  No mesmo ano,  os

derivados de carne movimentaram 145 bilhões de reais  na indústria  de alimentos (ABIA,

2019). E os industrializados de carne bovina representaram 11,80% do total dos alimentos

exportados (ABIEC, 2019).

O emprego de técnicas de tratamento em produtos cárneos em geral é direcionado

para a produção de carne industrializada. Essa forma de produção é uma estratégia para o

aproveitamento  total  ou  parcial  de  carnes  menos  nobre.  Nessa  classe  de  derivados  estão

inclusos os embutidos, defumados, quibe, hambúrguer, almôndega e outros (HORTA et al.,

2019).  Os  alimentos  processados  em  geral,  são  de  fácil  aquisição,  preparo  e  consumo

(MORATOYA  et  al.,  2013).  O  hambúrguer,  por  exemplo,  é  obtido  da  carne  moída  dos

animais, adicionado ou não de tecido adiposo e ingredientes, moldado e submetido a processo

tecnológico adequado para alcançar as especificações esperadas (BRASIL, 2000).

A carne bovina e seus derivados possuem propriedades físicas e químicas que

favorecem  a  possibilidade  de  proliferação  de  microrganismos  (AYMERICH;  PICOUET;

MONFORT, 2008).  A qualidade e o perfil nutricional da carne dependem de vários fatores

como, por exemplo, as características genéticas, alimentação do animal, dentre outros (OJHA

et  al.,  2016).  A  segurança  microbiológica  depende  diretamente  de  todas  as  etapas  de

processamento  e  manuseio  do  alimento,  como  no  abate,  desossa,  corte,  fragmentações,

processamento, embalagem, armazenamento, e etc., isso se deve aos fatores extrínsecos e/ou

intrínsecos, como da água, do ar, do solo, temperatura e pH (STELLATO et al., 2016; CHAI;

LEE; OH, 2017).

Uma pesquisa realizada pela vigilância epidemiológica das Doenças Transmitidas

por Alimentos (DTA) no Brasil, mostrou que os três agentes etiológicos mais identificados em
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surtos  de  doenças  transmitidas  por  alimentos  são:  Escherichia  coli,  Salmonella spp e

Staphylococcus aureus. Dos alimentos suspeitos identificados nos surtos ocorridos no Brasil,

entre  os  anos  de  2009  a  2018,  os  alimentos  mistos  (composto  por  mais  de  um  grupo

alimentar) representam 25,5 % dos casos, em seguida a água com 21,2 % e em terceiro lugar

com 10,7  % múltiplos  alimentos,  a  carne  e  seus  derivados  representam 5,4% dos  casos

(BRASIL, 2019). Para garantir a segurança e qualidade dos alimentos, diversos estudos têm

se empenhado em melhorar e desenvolver tecnologias para preservar e proteger os alimentos

contra  contaminação  microbiana  e  deterioração.  Entre  essas  tecnologias  destacam-se  os

tratamentos não térmicos (ultravioleta, altas pressões), térmicos (cozimento, micro-ondas) e

químicos (aditivos) (HORTA et al., 2019).

A  irradiação  é  considerada  como  uma  alternativa  aos  tratamentos  térmicos

tradicionais. Pode ser definida como um processo em que a temperatura não é alterada durante

o tratamento. Dessa forma essa alteração não constitui um fator relevante na inativação de

microrganismos  e  enzimas  (DE  OLIVEIRA  et  al.,  2015). Esse  tratamento  é  eficaz  na

eliminação  ou  redução  de  microrganismos  patogênicos  e  deteriorantes,  como  Listeria

monocytogenes, Salmonella spp., Escherichia coli e Staphylococcus aureus (STEFANOVA et

al., 2011). 

Alguns  estudos  demonstram que  o  uso  da  irradiação  não  afeta  a  composição

centesimal  (umidade,  gordura  e  cinza)  dos  alimentos,  como  em  almôndegas  (GECGEL,

2013), carne de cordeiro (FREGONESI et al., 2014) e carne crua (AYARI et al., 2016). Em

geral, o tratamento por irradiação contribui para prolongar a vida útil do produto, sem afetar

as  características  sensoriais  e  nutricionais  dos  alimentos  (MOHÁCSI-FARKAS,  2016;

FELICIANO, 2018). 

Diversos estudos mostram a eficiência do uso de irradiação gama em produtos de

origem animal. Dutra e colaboradores (2016) avaliaram mortadelas com diferentes teores de

nitrato inoculadas com  Clostridium botulinum  e foram  submetidas à irradiação gama com

doses de 0, 10 e 20 kGy. Verificou-se que com dosagem superior a 10 kGy foi possível a

destruição do microrganismo independentemente do nível de nitrato adicionado.  Arshad e

colaboradores  (2019),  encontraram  nos  resultados  microbiológicos  em  carne  de  frango

irradiadas com doses de 1 e 2 kGy, que com o aumento da dosagem os níveis de bactérias

totais e coliformes diminuíram significativamente. Vieira (2005) pesquisou hambúrguer de

frango congelado irradiado com dosagens de 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 e 3,5 kGy inoculado com quatro

cepas diferentes de  Salmonella spp. A redução foi de acordo com o aumento da dosagem
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utilizada,  sendo  que  com a  dosagem de  3,5  kGy houve  uma redução  média  de  4  ciclos

logarítmicos.

Apesar das vantagens do emprego da irradiação nos alimentos, sua aplicação nos

produtos cárneos pode favorecer o aumento da oxidação lipídica (TRINDADE et al., 2009;

TRINDADE; MANCINI-FILHO; VILLAVICENCIO, 2010). Esse processo ocorre devido à

interação  dos  elétrons  de  alta  energia  com  as  moléculas  de  água  presente  nas  carnes

provocando a quebra dessas moléculas em materiais biológicos resultando na liberação de

radicais livres, como elétrons hidratados, radicais de hidrogênio e hidroxilas (NAN  et al.,

2011; NAIR; SHARMA, 2016; FENG et al., 2017). A oxidação lipídica é responsável pelas

mudanças sensoriais e físico-químicas que indiretamente podem influenciar a percepção dos

consumidores em relação a qualidade e aceitação dos alimentos (TRINDADE  et al., 2009;

TRINDADE; MANCINI-FILHO; VILLAVICENCIO, 2010).

O processo de oxidação lipídica pode ser reduzido pela aplicação direta de agentes

antioxidantes. Os antioxidantes têm como função retardar ou impedir o processo de oxidação,

como  por  exemplo,  a  oxidação  causada  pelos  radicais  livres  gerados  pelo  processo  de

irradiação  dos  produtos  à  base  de  carne.  Portanto,  seu  uso  pode  resultar  no  aumento  da

segurança  e  manutenção  da  qualidade  dos  alimentos  (KARRE;  LOPEZ;  GETTY,  2013;

KRISHNAN  et  al.  2014).  Assim,  como  todos  os  processos  industriais,  existem leis  que

regulamentam o uso de antioxidantes em produtos alimentícios. Nos produtos cárneos podem

ser utilizados isoascorbato de sódio, butil hidroxianisol (BHA), butil hidroxitolueno (BHT),

porém existem alegações recentes que os antioxidantes sintéticos possuem potencial efeitos

toxicológicos (KARRE; LOPEZ; GETTY, 2013; SHAH; BOSCO; MIR, 2014).

Por  outro  lado,  a  demanda  de  consumo  por  produtos  naturais impulsionou  a

indústria  de  produtos  cárneos  a  adotar  antioxidantes  naturais  no  intuito  de  atender  essa

demanda específica.  Ervas  e  especiarias  têm sido utilizadas  para  melhorar  o  sabor,  cor  e

aroma  dos  alimentos.  Tais  agentes  possuem  alto  teor  de  compostos  fenólicos,  ou  seja,

fornecem uma boa alternativa aos antioxidantes convencionais (KARRE; LOPEZ; GETTY,

2013;  KRISHNAN  et  al.  2014).  Dentre  essas  ervas,  o  extrato  de  alecrim  é  um  dos

antioxidantes  naturais  mais  estudados  e  usado  em  produtos  cárneos  (KARRE;  LOPEZ;

GETTY, 2013).

Ao longo deste  trabalho serão avaliadas a  inocuidade,  a  oxidação lipídica e  a

alteração de cor de hambúrguer de carne bovina congelados com e sem o uso de antioxidante

natural  submetidos  ao  tratamento  de  irradiação  gama.  O  trabalho  está  dividido  em  três

capítulos em que no primeiro apresenta-se um referencial teórico sobre a irradiação gama e a
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alta  pressão  hidrostática.  No  segundo  analisa-se  a  inoculação  de  microrganismos  e  a

inativação desses após a aplicação do tratamento. No terceiro capítulo avaliou-se as alterações

de coloração e índice de oxidação ocorridas após o uso do tratamento.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Elaborar hambúrguer de carne bovina congelado adicionado de extrato de alecrim,

submetidos a diferentes doses de irradiação gama, e avaliar o efeito das doses na qualidade. 

2.2 Objetivos específicos 

1. Produzir  hambúrgueres congelados de carne bovina com e sem antioxidante

natural.

2. Avaliar a ocorrência de  Staphylococcus aureus, Escherichia coli  e coliformes

totais nos hambúrgueres produzidos.

3. Estudar o efeito de diferentes doses de irradiação gama na descontaminação do

hambúrguer.

4. Determinar a dose ótima do tratamento com irradiação gama.

5. Analisar os efeitos da irradiação gama na dose ótima nos atributos de cor e

oxidação ao longo da vida útil do produto. 
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Abstract

Human nutrition is  an  essential  process,  since it  provides  the  essential  nutrients  for  their

development. Animal source foods are rich in protein, amino acids, vitamins, and minerals.

And they are subject to contaminants from the raw material to the final consumption. To avoid

microbial  contamination  and  deterioration,  various  technologies  are  used  to  ensure  their

innocuity. These include gamma irradiation and high hydrostatic pressure (HHP), which are

nonthermal treatments.  Such treatments  may reduce the known adverse effects  that  occur

during thermal processing. In meat products, these technologies may induce lipid oxidation,

and to limit this process, the addition of synthetic or natural food antioxidants or both are

used.  This chapter  discusses  the use of gamma irradiation,  high hydrostatic  pressure,  and

application of natural antioxidants in beef hamburger to ensure their quality.
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1. Introduction

The nutrition  is  an essential  process  for  humans as  they provide  the  essential

nutrients. Meat and meat products have a prominent position among foods in the human diet,

since it is rich in high-quality protein, essential amino acids, B vitamins, minerals, and other

nutrients  [1,  2].  These  nutrients  are  important  in  the  formation  of  enzymes,  hormones,

antibodies, structural proteins, and transporters as well as in the construction and maintenance

of tissues [3].

Meats are defined as muscle tissues, without or not include their bone base, and

can come from different animal species as long as they are fit for consumption. Meat products

are those obtained from meat, edible parts of different animal species in which the properties

of the raw materials are modified by means of physical, chemical, or biological treatment

techniques or a combination of these methods [4]. These techniques in general may involve

the addition of ingredients or co-adjuvants of technology for the production of industrialized

meat.

The  nutritional  composition  of  meat  and  meat  products  favors  the  possibility

microorganism’s  proliferation  [5].  Contamination  of  meat  products  may  occur  during

processing  and  handling  of  food  such  as  slaughtering,  deboning,  cutting,  fragmentation,

processing, packaging, storage, and so forth. This may occur due to extrinsic and/or intrinsic

factors such as water, air, soil, temperature, and pH [6, 7].

To improve food safety and quality,  various  technologies  have been used and

developed to preserve and protect food against microbial contamination and deterioration.

These technologies include nonthermal, thermal and chemical treatments. Thermal treatments

are  efficient  in  inactivation  of  microorganisms  but  have  the  disadvantage  of  generating

unwanted biochemical reactions, since temperature-altered treatment favors changes in food

quality. Texture, color, vitamin amounts, and development of unpleasant flavors are included

in this change [8].

As  an  alternative  to  thermal  treatments,  the  nonthermal  treatments  were

developed. Among them, we can list  gamma,  electron,  X-ray irradiation,  high hydrostatic

pressure (HHP), and the addition of natural antimicrobials [5]. These processes do not use

temperature as a way to inactivate microorganisms and enzymes [8], and further generally, the
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nonthermal treatments do not affect their nutritional and sensory characteristics [8]. The use

of  nonthermal  treatments  in  meats  and derivatives  for  industrial  productions  is  shown in

several studies that among them, the irradiation and HHP are the ones that offer practical

possibilities of application [9].

The production of meat industrialized is a strategy for total or partial use of less

noble meat. In this class of derivates, sausages, cured meat, ham, hamburger, meatball, and

others are included.

The hamburger originated in the city of Hamburg, located in Germany, and this

product was consumed raw. In the 1920s, it emerged in the United States. In Brazil, it arrived

in the 1950s and became known after it was produced and distributed by fast food chain [10].

It is defined as a meat product, obtained from ground beef of different animal species, with or

without the addition of ingredients, molded as a disc or an oval, and subjected to a specific

technological process [4, 11]. Also, according to the US Federal Code of Regulation [12], the

hamburger is defined as “fresh or frozen ground beef steak, with or without added fat and/or

condiments,  which  should  not  contain  more  than  30% fat  and  should  not  contain  added

water.”

In  relation  to  world  beef  production,  the  United  States  produces  about  19%,

followed by Brazil with 17%, the European Union and China with 13% each, and India with

7% [13]. Brazil exports approximately US$ 500 million/month, being considered the largest

exporter of beef [14]. In the year 2018, from January to September, 23.47 million heads of

cattle were slaughtered [15]. Research conducted by the US Department of Agriculture is

estimated that in 2019, there will be a 3% increase in production and a 5% increase in beef

exports in Brazil [16].

The quality, safety, and nutritional profile of beef depend on several factors, such

as genetic characteristics and animal feeding, slaughter, processing, handling, and others [13].

This chapter discusses the use of emerging nonthermal technologies in meats and derivatives

for industrial production, in highlighting among them the irradiation and HHP, to ensure their

sage consumption.

2. Nonthermal treatments

A discussion of the most representative nonthermal treatments is shown in this

section.  Further  to  the  application  of  natural  antioxidants  among  nonthermal  treatments,

irradiation and HHP are the ones that offer practical application possibilities in meats and
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derivatives for industrial production [9]. Despite the efficiency of these nonthermal treatments

in food conservation, they may favor lipid oxidation of meat products. To avoid this, there is a

tendency to  combine  these  treatments  with  the  use  of  natural  antioxidants  to  reduce  the

sensory changes that are caused by oxidation [17].

2.1 Gamma irradiation

Irradiation  is  a  physical  treatment  in  which  the  food  is  exposed  to  a  defined

ionizing radiation dose. The purpose of this treatment is to control insect infestation, reduce

the  number  of  pathogenic  microorganisms  or  deterioration,  delay,  or  eliminate  natural

biological processes (ripening, germination, or sprouting in fresh foods) [18].

According to [19], irradiated foods were evaluated by several surveys and tests

over  several  years,  thus  ensuring  a  safe  food  for  consumption,  in  relation  to  nutritional

adequacy and toxicological and microbiological safety.

Before 1997, the use of irradiation was limited. However, after Food and Drug

Administration (FDA) was approved of the use of irradiation in refrigerated or frozen meats

and derivatives to control food-borne pathogens, the consumers began to check the benefits of

irradiated food [20, 21].

Irradiation can be applied to any kind food. The Codex Alimentarius Commission

[22]  regulates  that  the  maximum safe  dosage  for  food  in  general  is  10  kGy,  where  the

minimum  dosage  absorbed  by  the  food  must  be  sufficient  to  achieve  the  technological

purpose and the maximum dosage absorbed must not compromise the consumer’s health or

cause the food to be disposed of [22].

According to Codex Alimentarius Commission [22], there is no minimum dosage

to be used in meats, but the corresponding maximum dosages of 4.5 kGy for refrigerated

beefs, 7 kGy for frozen meats, and 3 kGy for poultry meats have been defined. In Brazilian

legislation [23], it  is  defined for any food that the minimum dose should be sufficient to

achieve the purpose, and the maximum should be lower than that which would compromise

the functional and sensorial characteristics of the food.

According  to  Codex  Alimentarius  Commission  [22]  for  irradiated  foods,  the

radiation sources that can be used are gamma rays, the radionuclides 60Co, or 137Cs; X-rays

generated with a maximum level of 5 MeV; and electrons generated with a maximum level of
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10 MeV. These sources have high energy that changes the position of the electrons of the

atoms and molecules, converting them into electrically charged particles (ions). It should be

noted that these energies are not capable of inducing radioactivity in any material [18].

Irradiation  is  considered  one  of  the  best  emerging  technologies  to  guarantee

microbiological safety, in which any food can be irradiated, including meats and derivatives

[18]. It is effective in eliminating or reducing pathogenic microorganisms, such as Listeria

monocytogenes, Salmonella spp., Escherichia coli, and Staphylococcus aureus [24].

Although the numerous advantages of the use of the irradiation in the foods, the

use this process in the meat products may favor physicochemical and biochemical alterations,

as for example the lipid oxidation increase. This oxidation is characterized by the formation of

free radicals, that is, it is initiated in the unsaturated fraction of fatty acids by the uptake of a

hydrogen atom and propagated as a radical-mediated chain reaction. This process depends on

the chemical composition of the meat and access to light, oxygen, and storage temperature. As

it causes the increase of oxidation, there are changes in taste, aroma, and nutritional value

changes  that  affect  the quality of the food [25, 26, 27].  The addition of  antioxidants may

contribute to the reduction of this process [28].

Regarding the label of the irradiated food, according to the Codex, food that goes

through  the  irradiation  process  must  include  on  the  label  a  statement  indicating  that  the

treatment has taken place and may optionally use the international symbol available [29].

However,  under  US law,  the  symbol  must  be  used  and must  be  declared:  “Treated  with

radiation” or “Treated by irradiation.” The Brazilian regulation should include in the main

panel the words “FOOD TREATED BY IRRADIATION PROCESS” [23].

Table 1 shows data from the study by Kume et al. [30] that reported the quantity

of meat and fish products that were irradiated in the listed countries.

Country

Irradiated meat and fish 

(tonnes)

United States 8000

Belgium 5530

France 2789
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Netherlands 944

Indonesia 1008

Vietnam 14200

Total 32471

Table 1. Quantity of meat and fish products that were irradiated in some countries.

In  a  research  conducted  by  Chirinos  et al.  [31],  samples  of  industrialized

hamburger  inoculated  with Escherichia  coli O157:  H7  were  subjected  to  the  irradiation

process.  It  was  found  that  at  low  doses  (1.08 kGy),  it  was  sufficient  to  reduce  the

microorganism, without rejection by the trained tasters.

It was evaluated by Moura [32], the oxidation of cholesterol in beef burgers and

chicken burgers submitted to irradiation and stored under freezing conditions. It was found

that there was an 11% increase in cholesterol oxide levels in frozen burgers.

Frozen chicken hamburger was inoculated with Salmonella sp. and irradiated in a

study conducted by Vieira  [33],  and it  was found that dosages of 5 and 7 kGy would be

sufficient  to  reduce  the  population  of Salmonella sp.  Sensory  evaluation  did  not  change

significantly, and shelf life was 120 days the same as the conventional product.

2.2 High hydrostatic pressure

The effect of high hydrostatic pressure (HHP) processing was first  reported in

1899 by Hite [34]. This process uses an isostatic pressure at room temperature between 100

and 600 MPa. The pressure in the closed and degassed chamber is  transmitted by pumps

through  a  liquid  (usually  uses  water)  uniformly  and  instantaneously,  which  causes  the

molecular volume to change. The physical effect of the process occurs in the molecules, in

which bonds that are weaker, such as those of hydrogen and hydrophobic, are modified [9].

The  behavior  of  food  under  pressure  is  determined  by  three  principles:  Le

Chatelier principle (any reaction that is accompanied by the decrease in volume and increased

by pressure); principle of microscopic ordering (increasing pressure increases the order of

molecules at constant temperature); and isostatic principle (foods are subjected to uniform

pressure from all directions and return to their original shape after release of pressure) [35].
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High  hydrostatic  pressure  processing  has  been  used  in  the  industries  for  the

processing  and  preservation  of  meats  and  meat  products.  Its  application  can  inactivate

pathogenic microorganisms and enzymes,  increase shelf  life, and maintain sensory quality

[8, 35].  When compared to  thermal  treatments,  the main advantage  of  this  process  is  the

maintenance of the sensorial and nutritional characteristics of the treated foods. With the wide

application of this process, it is possible to develop value-added foods with better quality and

shelf life compared to those produced in a conventional way [35].

Some of the important achievements in the treatment of meat product as chicken,

pork,  and  beef  processed  by  using  HHP  were  presented  in  the  works  of  [36, 37, 38],

respectively.

The work of [36] applied HHP with control parameters 300 MPa for 5 min, at

20°C  on  fresh  chicken  breast  fillets,  and  indicated  that  modified  atmosphere  packaging

maintained  their  sensory  attributes,  color,  tenderness,  and  microbiological  quality.  High

hydrostatic  pressure processing applied by Grossi  et al.  [37]  indicated that  treatment  with

600 MPa for 6 min in pork affected the myofibrillar protein degradation pattern due to the

increase of cathepsin activity. It was reported by Sanchez-Basurto et al. [38] that the HHP

preserved  raw  meat  over  a  longer-time  period  without  significant  difference  of  texture,

tenderness, and color using the control parameters 172–620 MPa and 1–5 min in treatment.

In general, nonthermal technologies are not stand-alone techniques, and in order

to improve the  inactivation rates,  several  authors  have proposed that  HHP treatments  are

applied  in  combination with natural  bioactive  compounds,  of  which  many originate  from

distinct natural sources [17].

In the work of Kalchayanand et al. [39], HHP treatment was used in roast beef

samples inoculated with a mixture of clostridial spores that could be stored for 42 days at

4°C. It was observed that combined treatment of HHP and vacteriocin controlled the growth

clostridium spores and extended the shelf life of roast beef for 84 days and can be stored at

the same condition.

Different conditions for cooked ham were considered in the works of [40, 41, 42].

These studies compare samples submitted only to HHP treatment and in combination with

some antimicrobials. The results reported by the authors generally show control of pathogen

growth and increased shelf life.

A wide  range  of  studies  have  been  conducted  to  determine  and  enhance  the

efficacy  in  the  combination  of  antimicrobial  compounds  with  HHP  treatments  in  the
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inactivation induced by pressure of  pathogenic microorganisms.  More details  of the main

recent results can be found in the work of [17].

2.3 Natural antioxidants

Lipid oxidation is the main cause for loss of sensory quality in meat products [28].

It is a chemical process that generates unpleasant odors, deterioration of the color, texture, and

nutritive value of meat and meat products, which diminishes consumer acceptance, since the

main attribute for evaluation of the food by the consumer is their appearance [1].

Meat  proteins  are  also  susceptible  to  oxidative  reactions  during  heating  and

storage,  and  these  reactions  damage  membranes  and  cellular  functions,  altering  water

retention, color, and reducing essential amino acids [1, 2].

To avoid the development of oxidative reactions, the industries use synthetic and

natural  antioxidants.  Antioxidants  have  the  functions  of  delaying  or  preventing  oxidation

processes, for example, in the elimination of free radicals. In this way, it will increase the

shelf life and maintenance of food quality and safety [26, 43].

There are laws that  regulate  the use of antioxidants in  food products.  Sodium

isocyanurate, butylhydroxyanisole (BHA), and butylhydroxytoluene (BHT) have been used in

meat products. There are studies that show that synthetic antioxidants have the potential to

cause toxicological effects, so it may be desirable to replace conventional antioxidants with

natural antioxidants [25, 27, 43, 44].

These natural  antioxidants  are extracted in the form of extracts  from different

sources such as fruits (grapes and pomegranate), vegetables (broccoli and potatoes), herbs,

and spices (tea, rosemary, oregano, cinnamon, sage, thyme, mint, ginger, and clove) [27]. The

antioxidant, antimicrobial, and antifungal properties of these spices and extracts are mainly

related  to  their  bioactive  components,  such as  phenolic  compounds,  flavonoids,  vitamins,

minerals, carotenoids, and phytoestrogens [1, 25].

Table 2 lists some studies that used natural extracts in meat and meat products.

In meat and poultry products, rosemary extract (Rosmarinus officinalis) is one of

the most studied natural antioxidants, and its efficiency in turkey meat, ground beef, and pork

has been reported [43].

The antioxidant activity of rosemary extract has been associated with the presence

of several phenolics, such as carnosic acid, carnosol, rosmanol, and rosmaridiphenol, which
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has the function of breaking free-radical  chains  by electron and metal  ion donation [25].

However, rosemary extract can be extracted from leaves and branches [27].

Source of antioxidant Products Main results References

Plum
Irradiated turkey breast

Reduced lipid oxidation
[45] 

Pre-cooked roast beef [46] 

Grape Seed Extract Pre-cooked sausages
Kept the odor of fresh meat 

cooked and longer flavor
[47]

Pomegranate

 Chicken patties 

(hamburgers) Reduced TBARS
[48]

Cooled chicken meat [49]

Rosemary

Frozen beef 

hamburgers

Red color stability during 

storage
[50]

Irradiated frozen beef 

hamburgers
Reduced lipid oxidation [25]

Oregano
Irradiated frozen beef 

hamburgers

Decreased lipid oxidation, but 

not as efficient when compared 

to rosemary extract

[25]

Table 2. Natural extract used in meat and meat products.

The  use  of  synthetic  and  natural  antioxidants  helps  to  preserve  the  desirable

characteristics of food. It is important to emphasize that when using a natural antioxidant, it is

important to evaluate its impact on the sensorial  analysis  and quality of the final product

[2, 43].

3. Conclusions

Consumers want to purchase quality meat products that are safe, nutritious, and

natural,  with  appropriate  appearance  and  flavor.  To  ensure  the  innocuity  of  products  to
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consumers, various technologies and treatments can be used to achieve this result, such as

nonthermal treatments, which ensure a safe and better quality product. In addition to these,

treatments  can  use  natural  antioxidants  to  ensure  a  food  with  its  natural  characteristics.

However, further studies are necessary to check the advantages and disadvantages of the beef

hamburger irradiation process as well as in the use of combined processes may be involving

the freezing, addition of natural antioxidants and irradiation.
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CAPÍTULO 2 - ARTIGO 1

Sugestão para periódico: BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY

INATIVAÇÃO DE Escherichia coli, Staphylococcus aureus E COLIFORMES TOTAIS

EM HAMBÚRGUERES DE CARNE BOVINA COM ADIÇÃO DE EXTRATO DE

ALECRIM SUBMETIDOS À IRRADIAÇÃO GAMA

RESUMO

Este  artigo  avalia  o  uso  potencial  da  irradiação  gama na  inativação  de  Escherichia  coli,

Staphylococcus aureus e coliformes totais em hambúrgueres de carne bovina congelados com

e sem adição de extrato natural de alecrim.  Os hambúrgueres foram elaborados a partir de

uma formulação comercial base que foi subdividida em: controle com e sem adição de extrato

natural de alecrim e ambos irradiados com dose de 3,  5 e 7 kGy.  Para realizar a análise

microbiológica  utilizou-se  placas  de  PetrifilmTM para  enumeração  rápida  de  S.  aureus,

coliformes totais e E. coli. Foi verificado que em todas as dosagens de irradiação gama houve

redução dos microrganismos avaliados e as amostras de hambúrguer irradiado com extrato

natural  de  alecrim  (ICE)  tiveram redução  maior  quando  comparadas  com o  hambúrguer

irradiado sem extrato natural de alecrim (ISE). O S. aureus não foi eliminado pela irradiação,

porém ocorreu redução,  como na dosagem de 3 kGy que houve uma redução de 5,6 log

UFC/g para ICE e 4,59 log UFC/g para ISE. A carga final após a dosagem de 7 kGy foi de

2,48 e 2,70 log UFC/g para ICE e ISE, respectivamente. Para o ICE na dosagem de 7 kGy

inativou a carga microbiana de coliforme. Já a dose de 3 kGy no ICE foi suficiente para

eliminar  a  E.  coli,  e  para  o  ISE  foi  de  5  kGy.  Diante  disso,  percebe-se  que  o  melhor

tratamento foi a combinação da irradiação gama e adição do extrato de alecrim, uma vez que a

carga microbiana foi menor quando comparada com as amostras controles. Com os resultados

encontrados o hambúrguer de carne bovina estaria seguro a partir da dosagem de 5 kGy. 
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Palavras-chave:  Hambúrguer de carne bovina.  Rosmarinus officinalis  L. Microrganismos.

Contaminação. Tecnologias emergentes. 

ABSTRACT

This paper evaluates the potential use of gamma irradiation in inactivation of  Escherichia

coli,  Staphylococcus  aureus and  Coliformes  in  frozen beef  burgers  with  and without  the

addition  of  natural  rosemary  extract.  The  burgers  were  made  from  a  commercial  base

formulation  that  was  subdivided  into:  control  with  and  without  the  addition  of  natural

rosemary extract and both irradiated at a dose of 3, 5 and 7 kGy. For microbiological analysis,

PetrifilmTM plates were used for rapid enumeration of S. aureus, total Coliforms and E. coli. It

was verified that in all  gamma irradiation dosages there was a reduction of the evaluated

microorganisms and the samples of radiated burger with natural rosemary extract (ICE) had a

higher reduction when compared to the irradiated hamburger without natural rosemary extract

(ISE). S. aureus was not eliminated by irradiation, but there was a reduction, as in the 3 kGy

dosage, there was a reduction of 5.6 log CFU/g for ICE and 4.59 log CFU/g for ISE. The final

microbial  load  after  the  7  kGy  dose  was  2.48  and  2.70  log  CFU/g  for  ICE  and  ISE,

respectively. For ICE at a dose of 7 kGy, it inactivated the Coliform microbial load. The 3

kGy dose in ICE was enough to eliminate E. coli, and for ISE it was 5 kGy. Therefore, it is

clear that the better treatment was the combination of gamma irradiation and rosemary extract

addition, since the microbial load was lower when compared to the control samples.  Through

the results founded, the beef burger would be safe from the dosage of 5 kGy.

Keywords:  Beef  burger.  Rosmarinus  officinalis  L.  Microorganisms.  Contamination.

Emerging technologies.
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1 INTRODUÇÃO

Estudo  realizado  no  Brasil  sobre  as  doenças  causadas  por  alimentos,  pela

vigilância epidemiológica das Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA), mostrou que de

2009 a 2018 o Brasil teve 6.903 surtos notificados. Em 2018 houve 597 surtos, em que 57.297

pessoas  foram expostas  e  destas  8.406 pessoas  ficaram doentes,  e  9  sofreram óbitos. No

mesmo estudo, verificou que os quatro agentes causadores dos surtos mais frequentes são

Escherichia  coli  (24  %), Salmonella  spp (11,2  %), Staphylococcus  aureus  (9,5  %)  e

Coliformes (6,5 %) (BRASIL, 2019). Estima-se que uma grande parte desses casos se deva a

microrganismos presentes principalmente nas carnes bovina, suína e de frangos. Exemplos de

bactérias que podem ser encontradas em produtos de origem animal são  Salmonella  spp.,

Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dentre outras (CHAI, LEE,

OH, 2017). 

Cabe ressaltar  que o  problema em relação à  contaminação microbiana  não se

condiciona apenas as DTA, mas também geram perdas econômicas para as indústrias, já que é

necessário descartar os produtos contaminados, e pode levar a indenizações de vítimas das

DTA.

Também é importante considerar que na indústria, o alimento processado é uma

estratégia de produção para o aproveitamento total ou parcial de carnes menos nobre (HORTA

et al., 2019). Além disso, em geral, são alimentos de fácil aquisição, baixo custo, preparo e

consumo (BORBA et al., 2013; MORATOYA et al., 2013). Dentre esses alimentos, temos os

de  origem  animal,  como  por  exemplo,  os  hambúrgueres,  quibe,  embutidos,  cozidos,

defumados e outros (HORTA et al., 2019). Esses produtos estão suscetíveis a contaminação

de microrganismos durante todas as etapas de processo e preparação na indústria. Em alguns

casos  os  tratamentos  térmicos  não  são  suficientes  para  eliminação  desses  contaminantes

(TRINDADE; MANCINI-FILHO; VILLAVICENCIO, 2010).

Para  garantir  a  segurança  e  qualidade  dos  alimentos,  diversos  estudos  têm se

empenhado em melhorar e desenvolver tecnologias para preservar e proteger os alimentos

contra contaminação microbiana e deterioração (HORTA et al., 2019). Entre os métodos de

preservação de alimentos, a irradiação de alimentos é considerada o tratamento mais versátil

atualmente.  A irradiação é um tratamento físico, no qual o alimento é exposto a uma dose

definida de radiação ionizante. Os microrganismos são inativados devido aos danos causados

às  moléculas  ou  organelas,  como  o  ácido  desoxirribonucleico  (DNA)  e  a  membrana

citoplasmática  (DIEHL,  1995).  Em  1980,  o  Joint  Food  and  Agricultural  Organization,
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representado  pela  Agência  Internacional  de  Energia  Atômica,  Comitê  Mundial  da

Organização da Saúde sobre a Salubridade de Alimentos Irradiados concluiu que a irradiação

de  qualquer  alimento  ou  até  uma  dose  média  global  de  10  kGy  não  apresenta  risco

toxicológico e não causa nenhum dano nutricional relevante (WHO, 1988). De acordo com

USDA/FSIS (1999), não existe uma dosagem mínima para sua aplicação em carnes, porém foi

definido dosagens máximas de 3 kGy para carnes de aves,  4,5 kGy e 7 kGy para carnes

bovinas refrigeradas e congeladas respectivamente. Na legislação brasileira (BRASIL, 2001)

foi definido para qualquer alimento que a dose mínima deve ser suficiente para alcançar a

finalidade  e  a  máxima  deve  ser  inferior  aquela  que  iria  comprometer  as  características

funcionais e sensoriais dos alimentos.

Estudos  já  demonstraram  a  eficácia  desta  tecnologia  na  descontaminação  de

alimentos. Esse tratamento é eficaz na eliminação ou redução de microrganismos patogênicos

e deteriorantes, como por exemplo,  L. monocytogenes,  Salmonella spp.,  E. coli e  S. aureus

(STEFANOVA et al., 2011). Também mostraram eficiência do uso da irradiação gama em

produtos  de  origem  animal.  Como  Chirinos  e  colaboradores  (2002)  que  avaliaram

hambúrgueres  inoculados com  E. coli O157:  H7 e submetidos  ao processo de irradiação.

Verificou que uma dose de 1,08 kGy seria suficiente para reduzir a contaminação em 4 ciclos

logarítmicos  e  que  não afetaria  a  qualidade  sensorial  do  produto.  Kudra  e  colaboradores

(2011) também avaliaram hambúrguer inoculados com  E. coli O157: H7 com crescimento

aproximado de 5 log  UFC/g,  submetidos  a  irradiação nas  doses  de  0,5,  1,0 e  1,5 kGy e

alcançaram redução de 0,7 a 1,0; 2,0 a 2,2 e 3,0 a 3,3 log UFC/g, respectivamente. 

Apesar das vantagens do emprego da irradiação nos alimentos, sua aplicação nos

produtos cárneos pode favorecer o aumento da oxidação lipídica (TRINDADE et al., 2009;

TRINDADE; MANCINI-FILHO; VILLAVICENCIO, 2010). Para reduzir a oxidação lipídica

e  o  crescimento  microbiano  podem  ser  aplicados  antioxidantes  sintéticos  e/ou  naturais.

Alguns conservantes naturais possuem compostos fenólicos, como por exemplo, o extrato de

alecrim  que  apresenta  função  antioxidante  e  antimicrobiana  (BABUSKIN et  al.,  2014;

KORKMAZ  et  al.,  2019).  A eficiência  da  adição  do  extrato  de  alecrim  em  carnes  foi

demonstrada na literatura (BALENTINE et al., 2006; FORMANEK et al., 2003; DJENANE

et al., 2002; YU et al., 2002; SÁNCHEZ-ESCALANTE et al., 2001).

Esta  pesquisa  foi  conduzida  com  o  objetivo  de  se  avaliar  a  inativação  de

coliformes totais, Escherichia coli e Staphylococcus aureus em hambúrguer de carne bovina

congelado com e sem extrato de alecrim submetidos ao tratamento de irradiação gama.
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2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Preparo das amostras

Os hambúrgueres de carne bovina foram preparados em uma indústria localizada

em Belo Horizonte (BH), Minas Gerais. Na tabela 1, está descrita a formulação utilizada para

o preparo dos hambúrgueres. 
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TABELA 1: Formulação das amostras

Ingredientes Hamb. com extrato (%) Hamb. sem extrato (%)

Carne bovina (coxão mole, acém e
fraldinha) 70,5 70,5

Gordura bovina 20 20

Água 5 5

Especiarias  (cebola,  alho,  salsa,
tomate e alho desidratado) 3,2 3,2

Sal 1,2 1,2

Extrato natural de alecrim 0,1 -
 

Inicialmente foi  preparada a mistura da água com as especiarias,  sal  e extrato

natural de alecrim (da marca Globalfood, sendo veiculado ao óleo de canola, a quantidade

adicionada na formulação foi conforme sugestão do fabricante). A carne e a gordura bovina

congeladas foram processadas em quebrador de blocos (capacidade de 1800 kg por hora). Em

seguida foram moídas num moedor de carne (capacidade de 2000 kg por hora), em disco de

16 mm e 5 mm, respectivamente. Na misturadeira (capacidade de 100 L), foram adicionados

as  carnes  e  gordura  e  posteriormente  a  mistura  da água com as  especiarias.  A massa foi

misturada  até  ficar  com  aspecto  homogêneo.  Os  hambúrgueres  foram  moldados  em

modeladoras manuais em porções de 200 g e 15 mm de espessura.

Após a modelagem, os hambúrgueres foram acondicionados em caixas plásticas e

congelados em túnel com temperatura de -24 ºC, durante 24 horas. Depois de congelados

foram embalados individualmente em filmes de polietileno de baixa densidade tipo envelope

plástico. Por fim foram armazenados em uma câmara frigorífica com temperatura de -18 ºC ±

1 ºC. 

2.2 Análises Físico-Químicas 

As  análises  físico-químicas  foram  realizadas  para  caracterização  do  produto

analisado.  Essas  foram analisados  de  acordo  com os  métodos  oficiais  da  Association  of

Official  Analytical  Chemists (AOAC,  2006).  A umidade foi  determinada  por  secagem da

amostra a 105ºC. A proteína total pelo método Kjeldahl, usando um fator de 6,25. Os lipídios

pelo método de extração e as cinzas em mufla a 550ºC. 
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A análise do pH foi realizada utilizando um pHmetro digital de bancada através de

leitura direta. E a análise da atividade de água foi realizada através do equipamento Aqualab.

Todas as análises descritas acima foram realizadas em triplicatas.

2.3 Preparo do inóculo e inoculação das amostras

As  culturas  de  Staphylococcus  aureus,  Escherichia  coli e  coliformes  totais,

obtidas  pela  Fundação  Oswaldo  Cruz  (Fiocruz)  e  mantidas  congeladas  no  laboratório  de

microbiologia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), foram

ativadas em temperatura ambiente e incubadas em 3 ml de caldo nutritivo por 48 horas a 36

ºC (ALVES, 2010). 

Em  cada  placa  de  petri  estéril  foram  introduzidas  10  gramas  da  amostra  de

hambúrguer e homogenizada com 1 ml do inóculo. As placas foram fechadas e envolvidas

com filme plástico. Após a inoculação as placas foram colocadas em estufa a 36ºC ± 2 ºC por

24 horas para desenvolvimento do microrganismo. A metodologia aplicada foi adaptada da

formulação e procedimentos recomendados de Boqvist e colaboradores (2015).

2.4 Irradiação

Os  produtos  congelados  foram colocados  em bolsas  térmicas  e  submetidos  a

diferentes doses de irradiação 0 (controle), 3, 5 e 7 kGy, com taxa dose de 4159 kGy/h. Em

Irradiador Gama GB-127 (IR-214, MDS Nordion, Ottawa, Canadá, com fontes de cobalto-60)

no Laboratório de Irradiação Gama do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear,

Comissão  Nacional  de  Energia  Nuclear  (CDTN/CENEN).  As  amostras  não  irradiadas

(controle)  foram  mantidas  nas  mesmas  condições  e  por  períodos  de  tempo  similares  às

amostras irradiadas. 

2.5 Análise microbiológica

As análises microbiológicas foram realizadas imediatamente após a irradiação e

os ensaios foram realizados em triplicata. 

Foram  pesadas  10  g  de  cada  amostra  e  homogeneizada  em  caldo  de  água

peptonada tamponada. Depois transferida para a placa PetrifilmTM Staph Express 3MTM para

contagem de  S. aureus e para placa PetrifilmTM  para contagem de E. coli e coliformes. No

centro das placas foram adicionados 1 ml da amostra diluída (1 ml da amostra homogeneizada
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em 9 ml de caldo),  e posteriormente o filme protetor foi  pressionado com auxílio  de um

difusor para que o inóculo fosse distribuído de forma homogênea na área circular das placas.

As placas foram incubadas em estufa com temperatura de 35 ºC ± 2 ºC, em que as placas para

contagem de S. aureus e coliformes ficaram durante 24 horas e as placas para contagem de E.

coli durante 48 horas (3M DO BRASIL, 2019a; 3M DO BRASIL, 2019b).  

Nas placas de  PetrifilmTM Staph Express 3MTM,  as  colônias vermelhas violetas

foram contabilizadas como S. aureus. Já nas placas para contagem de E. coli e coliformes as

colônias vermelhas e azuis com gás foram contabilizadas como coliformes totais e colônias

azuis com gás como E. coli.

2.6 Análise estatística 

 

O plano utilizado no experimento foi delineamento em bloco casualizado (DBC)

em esquema fatorial, com três repetições em cada tratamento. Os dados foram interpretados

por meio de análise de variância (ANOVA), sendo a formulação a causa de variação. Para o

desenvolvimento da curva de letalidade realizou-se uma análise de regressão quadrádica e as

diferenças significativas entre as médias foram avaliadas pelo teste de Tukey, com o nível de

significância de 5% com auxílio do software estatístico Sisvar 5.6. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A média da composição centesimal do hambúrguer de carne bovina congelada

com extrato de alecrim foi de 60,29 % ± 2,95 de umidade, 16,07 % ± 0,05 de proteína, 18,3 %

± 0,91 de gordura, 3,16% ± 0,17 de cinzas, pH de 5,33 ± 0,03 e atividade de água de 0,97 ±

0,01.  Portanto,  as  amostras  apresentam  condições  favoráveis  ao  crescimento  de

microrganismos. O crescimento de microrganismos é dependente da presença de nutrientes

nos alimentos, como água, fonte de nitrogênio, fonte de carbono, vitaminas e sais minerais.

Além  desse,  o  pH  é  capaz  de  determinar  o  desenvolvimento  dos  microrganismos  nos

alimentos,  sendo que acima de 4,5 pode haver o crescimento de bactérias  patogênicas.  A

melhor faixa para o crescimento da maioria das bactérias é entre 6,5 - 7,5 (SALVATIERRA,

2014). 

Os resultados para análise de S. aureus (FIG. 1) mostraram que para as amostras

controle (com e sem extrato) houve um crescimento de 8,78 log UFC/g. A partir da dosagem 3

kGy  já  obteve  redução  da  carga  microbiana,  sendo  que  reduziu  5,6  log  UFC/g  para
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hambúrguer  irradiado  com  extrato  natural  de  alecrim  (ICE)  e  4,59  log  UFC/g  para

hambúrguer irradiado sem extrato natural de alecrim (ISE). Na dosagem máxima analisada a

redução foi de 6,3 log UFC/g no ICE e de 6,08 log UFC/g no ISE. Dessa forma, verificou-se

que no ICE teve uma redução maior de microrganismos quando comparado com o ISE. Como

a toxina  do  S.  aureus é  considerada termoestável,  ou seja,  não  são inativadas  pelo  calor

(MAGNANI  et  al.,  2008;  BRASIL,  2010)  e  também  resistente  ao  congelamento

(HENNEKINNE;  BUYSER;  DRAGACCI,  2012),  a  aplicação  da  irradiação  demonstrou

relevância  na  redução  da  carga  microbiana,  sendo  uma  forma  de  assegurar  a  qualidade

microbiológica do produto final. 

FIGURA 1: Curvas de letalidade de S. aureus em hambúrgueres adicionados de extrato
de alecrim e irradiados

ISE: Hambúrguer de carne bovina irradiado sem extrato de alecrim. ICE: Hambúrguer de carne bovina irradiado
com extrato de alecrim. Os valores apresentados no gráfico são as médias obtidas das análises em triplicata.
Médias seguidas das mesmas letras não diferem estatisticamente pelo teste Tukey (5% confiança, P<0,05).

Na contagem de coliformes  totais  (FIG.  2)  verificou-se  que  para  as  amostras

controle (com e sem extrato) houve um crescimento de 8,95 log UFC/g. De forma análoga à

análise de S. aureus já foi possível verificar redução a partir de 3 kGy, sendo que na dosagem

máxima de irradiação avaliada obteve uma redução de 6,95 log UFC/g no ISE e não houve

crescimento  no  ICE.  Os  coliformes  são  microrganismos  utilizados  como  indicadores  de

contaminação  fecal,  sendo  a  E.  coli  a  principal  espécie  no  grupo  dos  coliformes

termotolerantes (FORSYTHE 2013). 
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De acordo  com a  legislação  brasileira  RDC nº  12  de  02  de  janeiro  de  2001

(BRASIL,  2001),  os  padrões  microbiológicos  para  Staphylococcus  coagulase positiva/g  e

coliformes a 45 °C/g é de no máximo 3,699 log UFC/g. Dessa forma, as amostras estariam

dentro do padrão a partir da dose de 3 kGy e 5 kGy, para as amostras com e sem extrato

natural de alecrim, respectivamente.

FIGURA 2: Curvas de letalidade de coliformes totais em hambúrgueres adicionados de
extrato de alecrim e irradiados

ISE: Hambúrguer de carne bovina irradiado sem extrato de alecrim. ICE: Hambúrguer de carne bovina irradiado
com extrato de alecrim. Os valores apresentados no gráfico são as médias obtidas das análises em triplicata.
Médias seguidas das mesmas letras não diferem estatisticamente pelo teste Tukey (5% confiança, P<0,05).

Na análise de contagem para  E. coli  (FIG. 3) verificou-se que para as amostras

controle (com e sem extrato) houve um crescimento de 6,60 log UFC/g. Nas amostras ICE

constatou a ausência de E. coli a partir da dosagem de 3 kGy enquanto que para as amostras

ISE essa condição foi alcançada a partir da dosagem de 5 kGy. 

Nos  resultados  encontrados  neste  estudo,  percebe-se  que  há  uma  redução  e

eliminação maior dos coliformes e  E. coli quando comparada com a redução do  S. aureus,

isso corrobora com os dados da literatura, que  demonstram que as bactérias gram negativas

são  mais  sensíveis  a  irradiação  quando  comparadas  com  as  bactérias  gram positivas

(GIROUX et al., 2001). 
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FIGURA 3: Curvas de letalidade de E. coli em hambúrgueres adicionados de extrato de
alecrim e irradiados

ISE: Hambúrguer de carne bovina irradiado sem extrato de alecrim. ICE: Hambúrguer de carne bovina irradiado
com extrato de alecrim. Os valores apresentados no gráfico são as médias obtidas das análises em triplicata.
Médias seguidas das mesmas letras não diferem estatisticamente pelo teste Tukey (5% confiança, P<0,05).

Alguns autores também verificaram a redução e/ou eliminação de microrganismos

com a aplicação de doses de irradiação gama. Os dados verificados na aplicação das dosagens

em hambúrguer de carne bovina congelados, a carga microbiana estudada foi reduzida em

todas  as  doses  aplicadas.  Estudo  realizado  em  almôndega  de  carne  turca  irradiada  nas

dosagens de 2, 4 e 7 kGy foi verificado que os microrganismos de coliforme e E. coli foram

eliminados na dose de 2 kGy,  já o  Staphylococcus spp.  foi  eliminado na dose de 4 kGy

(YILDIRIM; UZUNLU; TOPUZ, 2005). Pesquisa realizada por  Rady, Badr e Abdel-Daiem

(2005) avaliariam almôndegas cozidas submetidas a irradiação gama nas doses de 0, 1, 5, 3 e

4,5 kGy e refrigeradas a 4º C, foi verificado que a carga microbiana (bactérias totais, bactérias

psicrofílicas  totais  e  levedura  total  e  bolores),  diminuiu  de  forma  proporcional  a  dose

aplicada. O S. aureus foi eliminado na dose de 3 kGy. Diferente do que ocorreu na avaliação

de hambúrguer que não foi possível eliminar o microrganismo. Isso pode ser devido ao fato

que a almôndega foi previamente cozida e devido a fonte de calor ter  contribuído para a

redução da carga microbiana. 

De acordo com Park e colaboradores (2010), a dosagem de irradiação gama de até

10  kGy  seria  suficiente  para  reduzir  a  carga  microbiana  de  bactérias  aeróbicas  em
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hambúrgueres  de  carne  bovina  embalados  a  vácuo,  sem ter  alteração  na  qualidade e  nas

características sensoriais (cor, mastigação e sabor). 

Na  pesquisa  de  Lee  e  colaboradores  (2005),  foi  verificado  que  a  irradiação

(dosagens 5, 10 e 20 kGy) com adição de extrato de alecrim em pó teve eficácia na redução de

bactérias  aeróbicas  e  de  coliformes  em hambúrgueres  de  carne  bovina  e  suína.  Segundo

Mariano (2004), a dosagem de 2 kGy em carne bovina fresca (corte tipo magro - patinho) foi

suficiente para não haver crescimento de S. aureus, E. coli e C. perfringens. Entretanto, para

garantir a eliminação destas bactérias e manter as qualidades organolépticas a dosagem de 4

kGy seria o ideal. 

Conforme verificado nos resultados encontrados a combinação dos tratamentos de

irradiação gama e adição de extrato de alecrim em hambúrguer foi mais eficiente quando

comparado com amostra sem adição do extrato. Pesquisa realizada por Ayari e colaboradores

(2016) também obteve como resultado que a combinação de tratamentos é mais eficiente no

controle  microbiológico.  Eles  avaliaram carne  moída  sobre  efeito  da  irradiação  gama  na

dosagem 2 kGy com adição de compostos bioativos (cinamaldeído, ácido ascórbico e deca-

dihidrato  de  pirofosfato  de  sódio)  e  verificaram  redução  tanto  nas  amostras  unicamente

irradiadas quanto nas amostras com tratamentos combinados. Sendo observado resultado mais

eficiente nas amostras irradiadas com adição de cinamaldeído. Marangoni e De Moura (2015),

adicionou em salame tipo Italiano óleo volátil de alecrim e verificaram a sua eficiência como

antimicrobiano  na  inibição  do  crescimento  de  S.  aureus  e  mesófilos,  durante  35  dias  de

armazenamento,  porém  não  identificaram  diferença  no  Clostridium  sulfito  redutores,  e

coliformes fecais.

Diferente  do  que  foi  verificado  da  eficiência  da  adição  extrato  de  alecrim

diretamente no produto. Os autores Saǧdiç e Özcan (2003), não identificaram eficiência do

extrato  de  alecrim  solúvel  em  água,  na  inibição  de  microrganismos  quando  aplicado

diretamente nas bactérias. 

 

4 CONCLUSÃO

O tratamento por irradiação gama mostrou-se eficiente na redução e na inativação

de  microrganismos  como  S.  aureus,  E.  coli e  coliformes  totais.  O  uso  combinado  com

antioxidantes  naturais,  como  o  extrato  de  alecrim,  produziu  redução  nas  populações  de

microrganismos  analisados,  o  que  reforça  seu  uso  como  antimicrobiano  e  o  potencial

sinergismo entre os processos de irradiação gama e uso de agentes antimicrobianos. Assim, de
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acordo com os resultados encontrados, sugere-se o uso do extrato de alecrim combinado com

uma dose de irradiação de 5 kGy na produção de hambúrgueres. 
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CAPÍTULO 3 - ARTIGO 2

Sugestão para periódico: FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

AVALIAÇÃO DA COR E DO ÍNDICE DE OXIDAÇÃO EM HAMBÚRGUER DE

CARNE BOVINA COM ADIÇÃO DE EXTRATO DE ALECRIM SUBMETIDOS À

IRRADIAÇÃO GAMA

RESUMO

Este estudo teve como objetivo avaliar  as  alterações  de cor  e  do índice de oxidação em

hambúrguer de carne bovina adicionados de extrato de alecrim submetidos a irradiação gama.

Os  hambúrgueres  foram  elaborados  a  partir  de  uma  formulação  comercial  base  que  foi

subdividida em: controle com e sem adição de extrato natural de alecrim e ambos irradiados

com dose de 5 kGy. Em seguida, as amostras foram armazenadas a -18 ºC ± 1 ºC por 75 dias.

Durante o armazenamento, a cada 15 dias nos dois grupos foram realizadas análises de cor e

oxidação lipídica (TBARS). Verificou-se que ocorreu tendência de diminuição dos parâmetros

a* (índice vermelho) e b* (índice amarelo). No entanto para o índice h* (tonalidade) houve

um aumento  durante  o  período  de  armazenamento,  demonstrando  um escurecimento  das

amostras. A adição do extrato natural de alecrim foi eficiente na estabilidade dos parâmetros

de cor avaliados, pois durante o período de armazenamento houve uma maior estabilidade da

coloração vermelha. Em relação ao índice TBARS, na amostra controle sem extrato houve um

aumento durante o período de armazenamento, sendo que no primeiro dia o valor foi de 0,413

± 0,032 mg de  MAD/kg  e  no  último  dia  avaliado  1,066 ± 0,013 mg de  MAD/kg.  Já  o

hambúrguer  controle  com extrato  não  houve  aumento  significativo  durante  o  período  de

armazenamento.  Observou-se que a irradiação gama favoreceu a oxidação lipídica,  porém

com a  adição  de  extrato  de  alecrim essa  alteração  foi  reduzida.  No primeiro  dia  após  a

irradiação o hambúrguer sem extrato teve o valor do índice TBARS de 1,995 ± 0,107 mg de

MAD/kg e aumentou no último dia para 2,455 ± 0,057 mg de MAD/kg. Já o hambúrguer com

extrato não houve aumento significativo durante o período de armazenamento. Dessa forma,

conclui-se que a combinação da irradiação gama com o uso de extrato de alecrim foi eficiente

para reduzir as alterações de cor e oxidação lipídica provenientes da irradiação e do tempo de

armazenamento (75 dias) em hambúrguer de carne bovina congelados. 
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Palavras-chave: Tecnologias  emergentes.  Rosmarinus  officinalis  L.  Qualidade.  Oxidação

lipídica. Coloração. Hambúrguer de carne bovina.

ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the color and oxidation index changes in beef burger

with  rosemary  extract  submitted  to  gamma  irradiation.  The  burgers  were  made  from  a

commercial base formulation that was subdivided into: control with and without the addition

of natural rosemary extract and both irradiated with 5 kGy dose.  Then, the samples were

stored at -18 ± 1 ℃ for 75 days. During storage, color and lipid oxidation analyzes (TBARS)

were performed each 15 days in both groups. It was verified that there was a tendency of

decrease of the parameters a* (red index) and b* (yellow index). However, for the h* index

(hue) there was an increase over the storage period, showing a darkening of the samples. The

addition  of  natural  rosemary  extract  was  efficient  in  the  stability  of  the  evaluated  color

parameters,  since  over  the  storage  period  there  was  a  greater  stability  of  the  red  color.

Regarding the TBARS index, in the control sample without extract there was an increase

during the storage period, being that on the first day the value was 0.413 ± 0.032 mg MAD/kg

and on the evaluated last day 1.066 ± 0.013 mg MAD/kg. The control burger with extract was

not  showed  significantly increase over  the  storage  period. It  was  observed  that  Gamma

irradiation favored lipid oxidation, but with the addition of rosemary extract this change was

reduced. On the first day after irradiation,  the burger without  extract had the TBARS index

value of 1.995 ± 0.107 mg MAD/kg and increased on the last  day to 2.455 ± 0.057 mg

MAD/kg. For  the burger with extract did not  have  increase significantly  over the storage

period. Thus, it was concluded that the combination of gamma irradiation with the use of

rosemary extract was efficient to reduce color changes and lipid oxidation from irradiation

and storage time changes (75 days) in frozen beef burger.

Keywords: Emerging technologies. Rosmarinus officinalis L. Quality. Lipid oxidation. Color.

Beef burger.
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1 INTRODUÇÃO

A carne e seus derivados são suscetíveis à deterioração da sua qualidade devido à

rica  composição  nutricional.  Essa deterioração de  qualidade pode ser  devida  a  mudanças

químicas  e  a  presença  de  agentes  microbiológicos  (SHAH;  BOSCO;  MIR,  2014).  Para

preservar  e  proteger  os  alimentos  de  contaminações  e  deteriorações  diversas  tecnologias

podem ser usadas. Dentre essas, a irradiação é considerada um dos tratamentos mais eficiente

para promover a segurança microbiológica dos alimentos (ARVANITOYANNIS, 2010).

Apesar  de  a  irradiação  ter  diversas  funções  e  vantagens  ela  pode  afetar  as

características  físico-químicas,  bioquímicas  e  sensoriais  dos  alimentos. O  processo  da

irradiação gera radicais livres, e dessa forma acelera a oxidação de ácidos graxos insaturados

o  que  pode  favorecer  as  alterações  bioquímicas.  Nos  produtos  cárneos  a  principal

desvantagem do uso dessa tecnologia é o desenvolvimento da oxidação lipídica (TRINDADE;

MANCINI-FILHO; VILLAVICENCIO, 2010). 

A oxidação  lipídica  é  um  processo  químico  que  gera  odores  desagradáveis,

deterioração  da  cor,  textura  e  do  valor  nutritivo  da  carne  e  seus  derivados.  Os  produtos

primários  da  oxidação  lipídica  são  decompostos  em  substâncias  reativas  ao  ácido  2-

tiobarbitúrico, sendo que o  principal marcador é o malonaldeído (MDA) (PADILHA, 2007;

GROTTO et al., 2008).  Esse processo é a principal causa da perda da qualidade sensorial e

consequentemente  aumento  da  rejeição  pelo  consumidor,  já  que  o  principal  atributo  de

avaliação  é  a  coloração  (TRINDADE  et  al.,  2009;  HYGREEVA;  PANDEY;

RADHAKRISHNA, 2014). Dessa forma, após a irradiação é importante avaliar a coloração

do produto, já que durante a irradiação pode ocorrer a oxidação da mioglobina, o que irá

favorecer a alteração da coloração (LI et al., 2017).

Os produtos gerados pela oxidação podem ser maléficos a saúde do consumidor

(KAIPERS,  2017).  Níveis  aumentados  dessa  oxidação  são  associados  a  várias  alterações

biológicas  nos  humanos  e  nos  animais,  como  por  exemplo,  o  envelhecimento,

desenvolvimento  de  algumas  doenças  inflamatórias  no  intestino,  fígado,  rim  e  outros

(ZHANG; XIAO; AHN, 2013). Dentro desse contexto é importante avaliar a evolução do

processo oxidativo.

Para  evitar  o  desenvolvimento  de  reações  oxidativas,  minimizar  alterações  de

coloração e aumentar a vida de prateleira dos produtos, as indústrias adicionam aditivos aos

alimentos (ANDRÉS et al., 2017; SEBRANEK; DIKEMAN; DEVINE, 2014). Os chamados

antioxidantes têm funções de retardar, prevenir ou impedir os processos de oxidação, como
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por exemplo,  a  eliminação de radicais  livres.  A Resolução RDC nº  272 (BRASIL,  2019)

autoriza o uso de aditivos alimentares nas carnes e produtos cárneos,  como por exemplo,

alguns antioxidantes como: ascorbato de sódio, de cálcio ou de potássio; ácido eritórbico;

eritorbato de sódio, butil hidroxianisol (BHA) e outros.

O interesse crescente dos consumidores em produtos naturais e com as recentes

alegações  de  que  os  antioxidantes  sintéticos  possuem  o  potencial  de  causar  efeitos

toxicológicos,  as  indústrias  de  alimentos  em  resposta  passaram  a  buscar  e  utilizar

antioxidantes de fontes naturais (JAYATHILAKAN  et al., 2007; TRINDADE; MANCINI-

FILHO; VILLAVICENCIO, 2010; KARRE; LOPEZ; GETTY, 2013; SHAH; BOSCO; MIR,

2014; ANDRÉS et al., 2017).

Os antioxidantes naturais são extraídos, na forma de extratos de diferentes fontes,

como por exemplo, de frutas (uvas, romã), vegetais (brócolis, batata), ervas e especiarias (chá,

alecrim, orégano, canela,  sálvia,  tomilho, menta,  gengibre,  cravo) (SHAH; BOSCO; MIR,

2014).  As  propriedades  antioxidantes,  antimicrobianas  e  antifúngicas  dessas  especiarias  e

extratos estão relacionadas principalmente aos seus componentes bioativos, como compostos

fenólicos,  flavonóides,  vitaminas,  minerais,  carotenóides  e  fitoestrogênios  (TRINDADE;

MANCINI-FILHO; VILLAVICENCIO, 2010; HYGREEVA; PANDEY; RADHAKRISHNA,

2014).

A eficiência  do  uso  dos  antioxidantes  naturais  foi  demonstrada  em  diversos

estudos realizados como o uso de ameixa em peito de peru irradiado (LEE; AHN, 2005) e em

carne assada pré-cozida (DE GONZALEZ et al., 2008) que reduziram a oxidação lipídica. O

uso da romã que reduziu o índice TBARS em hambúrgueres de frango (NAVEENA et al.,

2008) e carne de frango resfriada (VAITHIYANATHAN et al., 2011). Para manter o odor e

sabor de carne fresca por mais tempo em salsichas pré-cozidas utilizou o extrato de semente

de uva (KULKARNI et al., 2011). Para diminuir a oxidação lipídica em hambúrguer bovino

congelado irradiado utilizou orégano, porém esse não foi mais eficiente quando comparado ao

extrato de alecrim (TRINDADE; MANCINI-FILHO; VILLAVICENCIO, 2010).

Em produtos de carnes e aves, um dos antioxidantes naturais mais estudados é o

extrato de alecrim (Rosmarinus officinalis), sua eficiência já foi relatada em carne de peru,

carne  moída  e  carne  suína  (KARRE;  LOPEZ;  GETTY,  2013),  em  hambúrguer  bovino

congelado  com estabilidade  da  cor  vermelha  durante  o  armazenamento  (MILANI et  al.,

2012),  e  em  hambúrguer  bovino  congelado  irradiado  que  diminuiu  a  oxidação  lipídica

(TRINDADE; MANCINI-FILHO; VILLAVICENCIO, 2010). 
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O extrato de alecrim pode ser extraído tanto das folhas quanto dos ramos (SHAH;

BOSCO; MIR, 2014). A atividade antioxidante do extrato de alecrim tem sido associada à

presença de diversos fenólicos, como o ácido carnósico, carnosol, rosmanol e rosmaridifenol,

que tem funções de quebrar as cadeias dos radicais livres por doação de elétrons e de íons

metálicos (TRINDADE; MANCINI-FILHO; VILLAVICENCIO, 2010).

Diante do exposto o objetivo desse artigo foi avaliar a alteração de coloração e o

índice  de  oxidação  lipídica  em hambúrgueres  de  carne  bovina  submetidos  ao  tratamento

combinado de adição de extrato natural de alecrim e irradiação.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Preparo da amostra

Os hambúrgueres de carne bovina foram preparados em uma indústria localizada

em Belo Horizonte (BH), Minas Gerais. Na tabela 1, estão descritos os percentuais utilizados

no preparo das amostras, baseados em uma formulação comercial.

TABELA 1: Formulação das amostras

Matérias-primas Hamb. com extrato (%) Hamb. sem extrato (%)

Carne bovina (coxão mole, acém e
fraldinha) 70,5 70,5

Gordura bovina 20 20

Água 5 5

Especiarias  (cebola,  alho,  salsa,
tomate e alho desidratado) 3,2 3,2

Sal 1,2 1,2

Extrato natural de alecrim* 0,1 -

Para  o  preparo  a  carne  e  gordura  bovina  congeladas  foram  processadas  no

quebrador de bloco  (capacidade de 1800 kg por hora), em seguida moídas em  moedor de

carne (capacidade de 2000 kg por hora) com disco de 16 mm e 5 mm, respectivamente. A

mistura resultante foi  homogeneizada com a água,  especiarias e  sal  em uma misturadeira

(capacidade de 100 L). Do processo de preparo obtiveram-se amostras controle sem adição de

extrato natural e amostras com extrato natural de alecrim (0,1%) veiculado ao óleo de canola,

da marca Globalfood (a quantidade adicionada foi conforme sugestão do fabricante). Para
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cada formulação, em modeladoras manuais os hambúrgueres foram moldados com 200 g e

espessura de 15 mm. Em seguida, foram acondicionados em caixas plásticas e congelados em

túnel  com temperatura  de  -24  ºC,  por  24  horas.  Depois  de  congelados  foram embalados

individualmente em filmes de polietileno de baixa densidade do tipo envelope plásticos e

armazenados a -18 ºC ±1 ºC.

2.2 Irradiação

Os  hambúrgueres  congelados  foram  encaminhados  para  o  Laboratório  de

Irradiação Gama do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, Comissão Nacional

de Energia Nuclear (CDTN/CENEN), em bolsas térmicas. Estes foram submetidos à dose de

irradiação de 5 kGy (dosagem definida de acordo com os resultados obtidos no capítulo 2),

com taxa dose de 1.898 Gy/h durante 2 horas e 37 minutos. Os hambúrgueres congelados de

controle (não irradiadas) foram mantidos em bolsas térmicas nas mesmas condições e por

períodos de tempo similares aos irradiados.

2.3 Armazenamento e Amostragem

 

As amostras de hambúrguer de carne bovina irradiadas e não irradiadas foram

congeladas e armazenadas a -18 ºC ± 1 ºC (excluindo as amostras de análise para o dia 0) e

submetidas à análise quinzenal de cor da superfície e da evolução de oxidação lipídica durante

75 dias. As análises foram realizadas no laboratório do curso de Engenharia de Alimentos da

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina- MG.

2.3 Análise de cor

A determinação de cor da superfície das amostras de hambúrguer cru foi realizada

em colorímetro espectrofotômetro da marca Konica Minolta (Modelo CM-5, Minolta, Osaka,

Japão)  após  o  descongelamento  das  amostras  (20  horas  a  4  ºC ± 1  ºC).  O  aparelho  foi

calibrado para análise de reflectância com o espectrofotômetro operando com iluminante A,

ângulo do observador de 10°, abertura da célula de 30 mm e componente especular excluído

(RAMOS; GOMIDE, 2009). A leitura foi registrada em triplicata, em temperatura ambiente, e

os parâmetros obtidos foram brilho (L*), índice de vermelho (a*) e índice de amarelo (b*).

Pelo sistema de cor CIELAB, o índice de saturação (C*) foi obtido através da fórmula:
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 C¿=√ (a¿)2+(b¿) ² , 

O ângulo de tonalidade (h*) foi calculado por meio da fórmula: 

h
¿=(b¿¿a¿) . 

2.4 Determinação da oxidação lipídica

A avaliação da evolução da oxidação lipídica das amostras foi realizada através da

determinação da quantidade de substâncias reativas ao ácido 2-tiobarbitúrico (índice TBARS).

Para a análise TBARS, as amostras de 2,5 g de hambúrguer foram pesadas e misturadas com

17 ml de ácido tricloroacético (TCA) a 7,5 % (g/ml). As amostras foram homogeneizadas por

10 minutos, e os sobrenadantes foram filtrados para um balão volumétrico de 10 ml (o volume

foi  preenchido  com  solução  de  ácido  tricloroacético  a  7,5  %  quando  necessário).  Uma

alíquota de 5 ml da solução sobrenadante foi então misturada com 5 ml de ácido tiobarbitúrico

(TBA) a  0,02  M em um homogeneizador.  A solução  final  foi  aquecida  em banho-maria

durante  40  minutos.  Após  o  aquecimento,  as  amostras  foram  deixadas  esfriar  até  a

temperatura ambiente.  O índice TBARS foi  lida a 530 nm em um espectrofotômetro por

comparação com uma amostra de referência contendo apenas reagente TCA/TBA (VINCKEL

(1970); RAMANATHAN; DAS (1992) apud DE SOUZA, 2012).

Uma  curva  padrão  preparada  com  malondialdeído  (MDA)  foi  usada  para

determinar  as  concentrações  de  TBARS  que  foram expressas  como  mg  de  MDA/kg  de

amostra seca.

2.5 Análise estatística 

 

A análise  estatística  foi  realizada  através  da  análise  de  variância  (ANOVA) e

comparação múltiplas pelo teste de Tukey, com o nível de significância de 5% com auxílio do

software estatístico Sisvar 5.6.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Cor
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No  presente  estudo  verificou-se  que  ocorreu  tendência  de  diminuição  dos

parâmetros a* (índice vermelho) e b* (índice amarelo) durante o período de armazenamento.

Em  relação  ao  índice  h*  (tonalidade)  houve  um  aumento  durante  o  armazenamento,

demonstrando um escurecimento das amostras (TAB. 2). Esse resultado pode ser explicado

devido  a  oxidação  lipídica  que  aumenta  a  descoloração  da  carne.  A  proteína  heme

(mioglobina) é responsável pela cor da carne. A oxidação que ocorre no átomo central de ferro

no grupo heme é responsável pela descoloração, devido a conversão da oximioglobina (cor

vermelha)  em metamioglobina  (cor  marrom)  (FAUSTMAN  et  al.,  2010).  Isso  também é

suportado  pelos  coeficientes  de  correlação  negativa  mais  forte  entre  os  parâmetros  de

oxidação lipídica e os valores a* e C* e de correlação positiva com a h* (GEORGANTELIS

et al., 2007). 

Embora, em geral o índice h* tenha apresentado tendência de aumento observou-

se que para as amostras irradiadas com extrato de alecrim (ICE) se mantém estável durante o

período de armazenamento. No parâmetro C* tiveram poucas diferenças quando comparados

os  tratamentos,  porém quando  comparado  o  período  de  armazenamento  percebeu-se  que

houve uma tendência de redução. Para o parâmetro a* as amostras controle com adição de

extrato de alecrim (CCE) apresentaram maior estabilidade da coloração vermelha seguidas

das ICE. Por outro lado, as amostras irradiadas sem extrato (ISE) e as controle sem extrato

(CSE) tiveram maior diferença significativa ao longo do tempo (TAB. 2). 

O índice amarelo (b*) quando avaliado em função dos tratamentos,  quase não

houve diferenças significativas entre CSE e CCE e entre ISE e ICE. Quanto ao parâmetro L*

houve  pequenas  diferenças  significativas  para  os  tratamentos  e  para  o  período  de

armazenamento  em todas  as  amostras.  Estudo comparativo  sobre  os  efeitos  da irradiação

gama e feixe de elétrons em hambúrguer de carne bovina, verificou que não houve alteração

dos valores de L*, enquanto que os valores de a* e b* diminuíram conforme o aumento da

dosagem de irradiação (PARK et al., 2010).

Pesquisa realizada por Dutra e colaboradores (2017), em mortadela irradiada com

diferentes  doses  de  radiação  gama  e  nitrito,  mostrou  que  não  houve  uma  diferença

significativa em L*, e obteve um aumento do h*. Li e colaboradores (2017) avaliaram carne

de porco fresca irradiada e observaram um aumento significativo dos valores de a* sendo este

dependente da dose de irradiação aplicada. Paralelamente a essa situação os valores de b* e

L* tiveram pouca alteração em relação ao tempo de armazenamento.

Os  resultados  obtidos  no  estudo  realizado  por  Milani  e  colaboradores  (2012),

corrobora com os dados verificados. Os autores avaliaram hambúrguer de carne bovina com
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adição de 0,1 % de extrato oleoso de alecrim e verificou que durante o armazenamento o

parâmetro L* apresentou poucas diferenças, e obteve-se maior estabilidade no parâmetro a*. 
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TABELA 2: Valores médios para L*, a*, b*, C* e h* na superfície das amostras de
hambúrguer em análise durante o período de armazenamento de 75 dias a -18ºC ± 1 ºC

** Médias ± desvio padrão (n=3) seguidas de letras minúsculas distintas na mesma coluna (efeito do tratamento) e por letras
maiúsculas distintas, na mesma linha (efeito dos dias de armazenamento), diferem significativamente pelo teste de Tukey em
nível de 5% de significância (p<0,05). CSE: hambúrguer controle sem extrato de alecrim; CCE: hambúrguer controle com
extrato de alecrim; ISE: hambúrguer irradiado sem extrato de alecrim; ICE: hambúrguer irradiado com extrato de alecrim.

3.2 Oxidação Lipídica 

Quando  comparado  as  amostras  CCE e  CSE,  verifica-se  que na  amostra  sem

extrato houve um crescimento maior no índice TBARS, sendo que no primeiro dia o valor foi

de 0,413 ± 0,032 mg de MAD/kg e passou para 0,925 ± 0,042 mg de MAD/kg, já na amostra

com extrato durante a variação de tempo a oxidação foi constante (FIG. 1). Percebe-se que as

amostras sem extrato de alecrim tiveram valores maiores de oxidação, conforme o que era

esperado uma vez que estudos relatam a função do extrato de alecrim como antioxidante, ou

seja, este tem função de diminuir ou impedir os processos de oxidação (LIU  et al., 2009;

TRINDADE et al., 2009).
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FIGURA 1: Resultados do índice de TBARS nas amostras controles e irradiadas de

hambúrguer de carne bovina com e sem extrato de alecrim

CSE: Hambúrguer de carne bovina controle sem extrato de alecrim. CCE: Hambúrguer de carne bovina controle
com extrato de alecrim. ISE: Hambúrguer de carne bovina irradiado sem extrato de alecrim. ICE: Hambúrguer
de carne bovina irradiado com extrato de alecrim. Os valores apresentados no gráfico são as médias obtidas das
análises em triplicata. Barras com letras maiúsculas diferentes (A – E) diferem significativamente (p <0,05) em
relação ao armazenamento; letras minúsculas diferentes (a – d) significam diferenças significativas (p <0,05)
entre os tratamentos. 

Conforme  relatado  por  Trindade,  Mancini-Filho  e  Villavicencio  (2010)  a

irradiação favorece o aumento da oxidação lipídica. Esse aumento pode ser verificado nas

amostras  de  hambúrgueres  após  a  irradiação  (FIG.  1),  que  quando  comparado  com  as

amostras  controles  tiveram  aumento  significativo.  Quando  comparado  os  tratamentos,

percebe-se que a oxidação foi  maior no ISE do que no ICE em todo período.  Durante o

período de armazenamento o ISE teve um aumento significativo, ao contrário do ICE que não

houve diferença significativa. 

Segundo Mahmoud e  Bard  (2011)  os  valores  de  TBARS para  hambúrguer  de

carne bovina irradiadas com dosagem de 3 kGy aumentaram significativamente durante o

armazenamento em relação as amostras controle (não irradiadas). Bard e Mahmoud (2011)

avaliaram o índice TBARS para amostras de linguiça de carne irradiada nas dosagens 0, 3 e

4,5 kGy. Na análise observou-se que o fato de algumas amostras estarem congeladas retardou
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o processo de reações oxidativas, porém não o inibiu. Além disso, na amostra controle (que

não  havia  adição  de  antioxidante),  houve  um aumento  do  índice  TBARS em função  do

aumento da dosagem de irradiação e do período de tempo de armazenamento. 

 Em um estudo realizado por Park e colaboradores (2010) foi verificado que a

oxidação lipídica só ocorreu nos hambúrgueres quando irradiados com dosagens acima de 15

kGy. Diferente do que foi verificado na pesquisa, uma vez que com dosagem de 5 kGy já

houve alteração no processo oxidativo.

Foi verificado no estudo atual que o hambúrguer com adição de extrato natural de

alecrim manteve os valores baixos e constante durante os 75 dias de armazenamento (FIG. 1),

o que demonstra que o antioxidante teve capacidade contínua de inibir a oxidação. Estudo de

Trindade, Mancini-Filho e Villavicencio (2010) corrobora com os resultados obtidos, uma vez

que eles verificaram que adições de antioxidantes naturais (alecrim e orégano) associados

com antioxidantes sintéticos em hambúrguer de carne bovina irradiados (doses de 6, 7 e 8

kGy) contribuiu para a redução do processo oxidativo. Após 90 dias de armazenamento, o

extrato de alecrim isolado ou combinado com BHT/BHA ou extrato de orégano manteve os

níveis de oxidação baixo. Estudo realizado por Pereira e colaboradores (2017), mostrou a

capacidade do extrato liofilizado de alecrim em reduzir a oxidação lipídica em hambúrguer de

frango. Os autores descrevem que houve inibição de 48,29 % da oxidação lipídica quando

comparado  com a  amostra  controle  e  que  esse  efeito  se  deve  a  presença  de  compostos

fenólicos.

De acordo com Campo e colaboradores (2006), o valor limite para aceitação da

carne oxidada seria de aproximadamente 2,0 mg de MAD/kg no índice TBARS. Esse valor

limite desclassificaria as amostras ISE a partir de 15 dias de armazenamento. Porém para as

amostras ICE os resultados tratados indicaram que o mesmo se manteve abaixo da margem

limite  apresentada  por  Campo  e  colaboradores  (2006)  durante  todo  período  de

armazenamento avaliado.

4 CONCLUSÃO
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Os resultados  do presente estudo demonstram que o tratamento por irradiação

gama induz mudanças químicas, como a oxidação lipídica. Sendo observado um aumento do

índice TBARS com o tempo de armazenamento. Entretanto, o uso combinado com extrato

natural de alecrim produziu melhorias significativas na redução e manutenção da oxidação

lipídica.  Adição do extrato  natural  de  alecrim também se  mostrou  eficiente  em manter  a

estabilidade dos parâmetros de cor avaliados pelo sistema CIELAB tanto para as amostras de

hambúrguer de carne bovina irradiadas quanto não irradiadas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclua-se que a irradiação é eficiente para reduzir a carga microbiana estudada

(E. coli, coliformes totais e  S. aureus). Porém, a irradiação alterou algumas características

originais  dos  hambúrgueres  analisados,  como a  oxidação  lipídica  e  alguns  parâmetros  de

coloração. Com adição de extrato natural de alecrim foi possível melhorar a eficiência da

irradiação na inocuidade, reduzir a oxidação lipídica durante o tempo de armazenamento e

manter uma estabilidade na alteração da coloração. 

Dessa forma, com base no estudo realizado foi possível verificar que hambúrguer

de carne bovina com adição de extrato de alecrim, congelado e irradiado com dose de 5 kGy

torna-se microbiologicamente seguro. No período de armazenamento de 75 dias ainda estaria

apto  para  consumo  em relação  as  alterações  ocorridas  na  coloração  e  oxidação  lipídica.

Porém, são necessários  estudos complementares  para  verificar  a  aceitação sensorial  pelos

consumidores do produto após a irradiação. 
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