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RESUMO

BRITO, P. P. Efeito da radiação ionizante sobre a oxidação lipídica e as
características sensoriais, funcionais e microbiológicas da carne
mecanicamente separada de frango. 2012. 137 f. Tese (Doutorado em
Biotecnologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2012.
A Carne Mecanicamente separada de Frango (CMSF) é utilizada em produtos
cárneos tradicionais, em maior proporção naqueles emulsionados, em substituição a
matérias primas cárnea de custo mais elevado. A matéria-prima da CMSF pode
apresentar elevada carga microbiana, como consequência da contaminação durante
o processamento ou falhas durante o processo de evisceração. O processo de
irradiação é aceito como uma das mais efetivas tecnologias, quando comparada às
técnicas

convencionais

de

preservação,

por

reduzir

a

contaminação

de

microrganismos patogênicos e deterioradores. No entanto, há pouca informação
disponível sobre o uso e os efeitos de diferentes taxas de dose de radiação ionizante
no processamento. A irradiação provoca alterações químicas no alimento, uma das
principais causas da deterioração da qualidade de produtos cárneos crus ou
cozidos, durante o armazenamento refrigerado ou congelado. O objetivo deste
estudo foi de avaliar os efeitos de diferentes taxas de dose de radiação ionizante
sobre a produção de Substancias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS), a cor,
as características microbiológicas e sensoriais da carne mecanicamente separada
de frango adicionada ou não de antioxidantes, ao longo do armazenamento
refrigerado, bem como a avaliação das propriedades funcionais. Os resultados
demonstraram que dentre as taxas de dose testadas com a utilização de fonte de
cobalto-60, a taxa de dose de 4,04 kGy.h-1 foi considerada a melhor para o
processamento de CMSF. Além disso, o uso da associação de antioxidantes alecrim
e α-tocoferol foram capazes de diminuir a oxidação lipídica gerada pela irradiação
das amostras de CMSF nas fontes de cobalto-60 e acelerador de elétrons,
mostraram um o efeito sinergético ao processamento com radiação ionizante na
redução da contagem de bactérias psicrotróficas, contribuiram para uma melhor
qualidade sensorial. O uso da irradiação no processamento da CMSF não causou
prejuízo nas propriedades funcionais estudadas.
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