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RESUMO 

REZENDE, A.C.B. Conservação de espinafre (Tetragonia expansa) pelo 

emprego de radiação gama: aspectos físico-químicos, microbiológicos e 

sensoriais. 2013. 95f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

Nos últimos anos, vegetais têm sido responsáveis por surtos de enfermidades 

transmitidas por alimentos (ETA) em diversas regiões do mundo por serem veículos 

dos mais diferentes micro-organismos patogênicos, entre eles Salmonella spp, 

Listeria monocytogenes e Escherichia coli produtora de toxina de Shiga (STEC). O 

uso de sanitizantes nem sempre reduz de maneira significativa a população de 

micro-organismos presentes nos vegetais, sendo necessária a aplicação de técnicas 

mais eficientes, entre elas, a radiação gama. Assim, os objetivos do presente estudo 

foram avaliar o efeito da irradiação na redução de STEC, Salmonella spp. e L. 

monocytogenes inoculadas em espinafre minimamente processado, bem como 

sobre os atributos físico-químicos e sensoriais do vegetal. Amostras de espinafre 

(Tetragonia expansa) foram inoculadas com um “pool” de cepas de Salmonella spp, 

um “pool” de cepas de L. monocytogenes e um “pool” de cepas de STEC, 

separadamente, e expostas às doses de 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 e 1,0 kGy. Os valores 

de D10 para Salmonella spp, L. monocytogenes e STEC foram, respectivamente,  

0,19 a 0,20 kGy, 0,20 a 0,21 kGy  e  0,17 kGy. Foram avaliados os comportamentos 

de Salmonella spp, L. monocytogenes e STEC em amostras de espinafre expostas à 

doses cinco vezes maiores do que o valor D10 obtido para cada micro-organismo: 

1,0; 1,05 e 0,85 kGy, respectivamente, e em amostras não irradiadas armazenadas 

por 12 dias a (4±1) °C  e  a (10±1) °C. Os resultados mostram que as doses 

empregadas reduziram a população de Salmonella e de STEC em aproximadamente 

6 ciclos log no dia zero tendo permanecido abaixo do limite de detecção (<10 

UFC/g), mesmo após 12 dias de armazenamento em ambas as temperaturas. A 

dose de 1,05 kGy reduziu a população de L. monocytogenes em, aproximadamente, 

5 log imediatamente após a irradiação, porém com recuperação de 2,62 log nas 

amostras armazenadas a (10±1) °C ao final do período de armazenamento. 

Amostras de espinafre expostas às doses de 1 e 1,5 kGy e a amostra-controle, 

mantidas sob refrigeração (4±1) ºC, foram utilizadas para a avaliação da vida de 
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prateleira (VP), análise sensorial, análise de cor, determinação de ácido ascórbico, 

flavonoides, compostos fenólicos e capacidade antioxidante. A VP da amostra 

exposta à dose de 1 kGy foi de 15 dias, dois dias a mais que a da amostra-controle, 

enquanto a exposta a 1,5 kGy apresentou VP de 12 dias. Todas as amostras 

expostas à radiação foram aceitas pelos provadores. A irradiação não provocou 

alterações significativas na concentração de compostos fenólicos e atividade 

antioxidante, porém houve alteração na cor e na concentração de flavonoides. As 

estações do ano, por sua vez, tiveram influência sobre a coloração, concentração de 

compostos fenólicos e atividade antioxidante. Apesar da alteração na coloração ter 

sido observada na análise instrumental, esta não foi percebida pelos provadores 

durante a análise sensorial. O processo de irradiação mostrou ser uma boa 

alternativa para aumentar a segurança microbiológica de espinafre sem alterar as 

características sensoriais. No entanto, o uso das Boas Práticas de Fabricação nunca 

deve ser negligenciado. 

 
Palavras-chave: Irradiação de alimentos, Listeria monocytogenes, Salmonella, 

Escherichia coli, espinafre.  
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ABSTRACT 

REZENDE, A.C.B. Preservation of spinach (Tetragonia expansa) using gamma 

radiation: physical chemical, microbiological and sensorial characteristics. 

2013. 95f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2013. 

In recent years, fresh produce have been responsible for foodborne disease 

outbreaks worldwide, due to their contamination by different pathogenic 

microorganisms such as Salmonella spp., Listeria monocytogenes and Shiga toxin-

producing Escherichia coli (STEC). The use of sanitizers does not always 

significantly reduce the microbial populations present in vegetables, and thus, the 

application of more efficient techniques such as gamma radiation, is required. The 

objectives of this study were to evaluate the effect of irradiation on the reduction of 

the populations of STEC, Salmonella spp. and L. monocytogenes, inoculated on 

minimally processed spinach, as well as to assess its effect on the sensory and 

physicochemical characteristics of the vegetable. Spinach (Tetragonia expansa) 

samples were individually inoculated, with a cocktail of three strains of Salmonella 

spp, three strains of L. monocytogenes and three strains of STEC and exposed to 

doses of 0, 0.2; 0.4; 0.6; 0.8 and 1.0 kGy. The D10 values determined in this study 

ranged from 0.19 to 0.20 kGy for Salmonella spp, 0.20 to 0.21 kGy for L. 

monocytogenes, and 0.17 kGy for STEC. The behavior of Salmonella spp., L. 

monocytogenes and STEC were evaluated in spinach samples exposed to doses of 

1.0, 1.05 and 0.85 kGy, respectively, and in non-irradiated samples, stored for 12 

days at (4±1) °C and (10±1) °C. The results showed that the populations of 

Salmonella and STEC were reduced at about 6 log, on day zero, and remained 

below the detection limit (<10 CFU/g) even after 12 days of storage at both 

temperatures tested. The 1.05 kGy dose reduced the population of L. 

monocytogenes in approximately 5 log, but in the samples stored at  (10±1) °C, the 

growth of the microorganism (2,62 log) was observed at the end of the storage time.  

Spinach samples exposed to 1 and 1.5 kGy, as well as the control sample, all kept 

under refrigeration (4±1) °C were used for the evaluation of the product shelf life, 

sensory analysis, color analysis, determination of ascorbic acid, flavonoids, phenolic 

compounds and the antioxidant capacity. The samples exposed to 1 kGy displayed a 

shelf life of 15 days, two days longer than that observed for the control sample, while 
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those exposed to 1.5 kGy showed a shelf life of 12 days. All samples exposed to 

radiation were accepted by the sensorial panel. The irradiation had no significant 

effect either on the concentration of phenolic compounds or on the antioxidant 

activity. Nevertheless, there was a reduction in the concentration of flavonoids and 

change on the color. The color, phenolic compounds concentration and antioxidant 

activity were influenced by the seasons of the year. Although the change in color was 

observed by instrumental analysis, this was not perceived by the panelists during 

sensory analysis. The irradiation process is a great alternative for microbiological 

safety purpose together with Good Manufacturing Practices. 

 

 

Keywords: Food irradiation, Listeria monocytogenes, Salmonella, Escherichia coli, 

spinach.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

A preocupação por uma alimentação saudável associada à busca por 

conveniência no preparo das refeições aumentou o consumo de hortaliças frescas, o 

que desencadeou a produção de inúmeros produtos oferecidos para consumo 

imediato, entre eles, os denominados minimamente processados (MP). 

O processamento mínimo pode ser descrito como a manipulação, o preparo, 

a embalagem e a distribuição de produtos agrícolas que, embora modificados 

fisicamente, mantêm as mesmas características do produto in natura, como frescor, 

sabor e nutrientes, inalterando suas características sensoriais (ROLLE; CHISM, 

1987). 

No Brasil, o processamento mínimo de frutas e hortaliças foi introduzido em 

meados da década de 90, com a chegada das redes de ”fast food” (MORETTI; 

MACHADO, 2006). 

Segundo levantamento feito pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA) do 

Estado de São Paulo, a produção média das principais hortaliças no Brasil, em 

2011, foi de 19,6 milhões de toneladas, com uma área cultivada ultrapassando os 

900 mil hectares. Entre elas, o espinafre ocupa lugar de destaque, com uma 

produção de 10.160 toneladas no período de 2010-2011, no Estado de São Paulo 

(CAMARGO FILHO; OLIVEIRA, 2012).  

O espinafre é um vegetal comumente consumido pela população brasileira, 

porém o verdadeiro espinafre (Spinacea oleracea) com folhas pequenas e redondas 

não se desenvolve bem em climas quentes e por esta razão não é amplamente 

comercializado no Brasil. Em seu lugar, é utilizado o espinafre Tetragonia expansa, 

originário da Nova Zelândia, com folhas triangulares, verde-escuras (KAWASHIMA; 

VALENTE SOARES, 2005). É um alimento com baixo valor calórico, pois 100g de 

espinafre contém 22 calorias, sendo uma boa fonte de minerais, entre eles o ferro, 

vitaminas, especialmente vitamina C, E e do precursor da vitamina A, o β-caroteno. 

Suas folhas verde-escuras contêm outros nutrientes valiosos, especialmente 

compostos antioxidantes e bioflavonoides que ajudam a bloquear a ação de 

substâncias causadoras de câncer (FRANCO, 2004; SULTANA; ANWAR, 2008). A 

vida de prateleira do espinafre in natura é de aproximadamente cinco dias sob 

refrigeração, aumentando para 12 dias quando minimamente processado (NEAL et 
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al., 2010). Por esse motivo, a oferta dessa hortaliça minimamente processada tem 

aumentado. 

Apesar das inúmeras vantagens dos vegetais minimamente processados 

(VMP), o risco potencial para a saúde pública aumentou, pois muitas operações 

como corte, lavagem e embalagem, podem aumentar a probabilidade de 

contaminação microbiana.  

Dados apresentados pelo Centers for Disease Control – CDC dos Estados 

Unidos (CDC, 2005) indicam uma frequência crescente do envolvimento de 

alimentos de origem vegetal, principalmente, frutas e hortaliças nos casos e surtos 

de enfermidades transmitidas por alimentos (ETA). Alguns vegetais como alface, 

espinafre, brotos de vegetais, têm sido associados a surtos envolvendo o patógeno 

entérico, Escherichia coli produtora de toxina de Shiga (STEC) (CDC 2006; 

STRUELENS; PALM; TAKKINEN, 2011). 

Além de STEC ser um dos principais patógenos responsáveis por surtos 

nesse tipo de alimento, Salmonella spp. e Listeria monocytogenes também merecem 

destaque, sendo os principais responsáveis por infecções de origem alimentar, de 

modo geral. De acordo com o CDC (2013), entre os anos de 2009-2010 nos Estados 

Unidos (EUA), foram notificados 1527 surtos de enfermidades transmitidas por 

alimentos, resultando em 29444 casos de doenças, 1184 hospitalizações e 23 

óbitos. Salmonella foi a responsável pela maioria dos casos com 583 (49%) 

hospitalizações, seguida por STEC com 190 (16%). Surtos causados por Listeria 

resultaram numa maior proporção de pessoas hospitalizadas (82%). Dentre os 23 

óbitos, 22 foram atribuídos a bactérias (nove a L. monocytogenes, cinco a 

Salmonella, quatro a STEC O157, três a Clostridium perfringens e um a Shigella). 

Salmonella Enteritidis foi o sorotipo mais comum encontrado entre os 225 surtos 

confirmados com 34%, enquanto o sorogrupo O157 de STEC foi responsável por 53 

dos surtos confirmados. 

A prevenção de enfermidades por ingestão de produtos vegetais 

contaminados por micro-organismos patogênicos pode ser realizada com a 

aplicação de Boas Práticas Agrícolas (BPA) e de Boas Práticas de Fabricação (BPF) 

durante toda a cadeia produtiva desses produtos e implantação do sistema de 

Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle – HACCP (BEUCHAT, 2002). 

A higienização (ou sanitização), do ponto de vista conceitual, divide-se em 

duas etapas: limpeza e sanificação. Na limpeza, objetiva-se a remoção de resíduos 
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orgânicos e minerais. Na sanificação, procura-se eliminar ou reduzir o número de 

micro-organismos patogênicos e o de saprófitas. Processos físicos e químicos 

podem ser empregados na sanificação, como tratamento térmico, radiação 

ultravioleta, radiação gama, ozônio, compostos clorados e iodados, ácido peracético, 

compostos quaternários de amônio, etc. 

Apesar de não haver relatos sobre surtos ocasionados pela ingestão de 

vegetais no Brasil, a presença de Salmonella e L. monocytogenes em vegetais 

minimamente processados já foi detectada como relata o trabalho de Fröder et al. 

(2007). Assim, verifica-se que o processamento mínimo não é suficiente para 

eliminar os perigos microbiológicos colocando em risco a saúde da população. 

 

 

1.1. Escherichia coli produtora de toxina de Shiga – características e 

importância. 

 

Escherichia coli pertence à família Enterobacteriaceae. São bacilos Gram-

negativos, anaeróbios facultativos, não esporulados, capazes de fermentar glicose 

com produção de ácido e gás. A maioria também fermenta a lactose produzindo 

ácido e gás (HOLT et al., 1994). Compreendem grande número de grupos e tipos 

sorológicos, identificados por meio de anti-soros preparados com as três variedades 

de antígenos que ocorrem na espécie, ou seja, antígenos O, K e H, que, por 

convenção internacional, são designados por números arábicos colocados após 

cada letra, como por exemplo, O26:K60:H11. Entretanto, nem todas as linhagens de 

E. coli apresentam os três tipos de antígenos simultaneamente (MARTINEZ; 

TRABULSI, 2008).  A maioria das cepas de E. coli não é patogênica. As cepas 

patogênicas são classificadas de acordo com seu mecanismo de patogenicidade em 

seis grupos: E. coli enteroagregativas (EAEC), E. coli produtora de toxina de Shiga 

(STEC) ou de verotoxinas (VTEC), E. coli enteroinvasoras (EIEC), E. coli 

enteropatogênicas – (EPEC), E. coli enterotoxigênicas (ETEC) e E. coli de aderência 

difusa (DAEC) (KAPER; NATARO; MOBLEY , 2004).   

Entre os sorogrupos de E. coli produtora de toxina de Shiga (STEC), o O157 

recebeu grande atenção por parte dos microbiologistas por ser o mais associado a 

enfermidades transmitidas por alimentos.  
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As STEC são encontradas no intestino de diversas espécies de animais 

domésticos e silvestres de sangue quente, sendo os ruminantes os principais 

reservatórios. Essas bactérias podem causar diversas patologias no ser humano, 

como diarréia branda, sanguinolenta (colite hemorrágica - CH) e síndrome 

hemolítica urêmica (HUS) em crianças e adultos, sendo esta última a principal 

complicação das infecções causadas por STEC (KAPER; NATARO; MOBLEY, 

2004).  

Essas patologias decorrem da produção da toxina de Shiga (Stx), 

considerada o principal fator de virulência das STEC, que é dividida em dois grupos, 

Stx1 que é idêntica à toxina produzida por Shigella dysenteriae 1, e Stx2 que 

apresenta menos de 60% de homologia com a sequência de aminoácidos de Stx1 

(GUTH, 2008). 

Além da toxina, alguns sorotipos de STEC produzem uma lesão chamada 

attaching and effacing (A/E), que é caracterizada pela destruição das 

microvilosidades intestinais e pela íntima fixação da bactéria à membrana epitelial do 

hospedeiro (KAPER; NATARO; MOBLEY, 2004).  

A infecção por esse micro-organismo ocorre, geralmente, após a ingestão de 

alimentos ou água contaminados, algumas vezes com número de células muito 

baixo, especialmente nos surtos causados pelo sorotipo O157:H7, em que menos de 

100 células são capazes de causar a doença. O período de incubação é, em média, 

de três a quatro dias (KAPER; NATARO; MOBLEY, 2004). Os principais alimentos 

envolvidos na transmissão deste patógeno são carnes bovinas, especialmente as 

moídas (DONTOROU et al., 2003; CHINENI et al., 2009), leite não pasteurizado e 

derivados (DONTOROU et al., 2003) e vegetais contaminados (ACKERS et al., 

1998; RANGEL et al., 2005). 

Os brotos de vegetais têm sido frequentemente envolvidos em surtos por 

STEC, como ocorreu em Sakai, no Japão, em 1996, devido ao consumo de brotos 

de rabanete na merenda escolar contaminados com E. coli O157:H7, ocasionando 

9451 casos da doença (WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO, 1996).   

Entre os meses de junho e julho de 1997, surtos simultâneos de E. coli 

O157:H7 associados ao consumo de brotos de alfafa ocorreram nos EUA, nos 

Estados de Michigan e Virginia, sendo  a origem da contaminação, sementes de um 

mesmo lote (CDC, 1997). 
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Espinafre contaminado com E. coli O157:H7, foi o responsável por um surto 

que ocorreu em setembro de 2006. Nesse surto, três pacientes foram a óbito, houve 

inúmeras hospitalizações e as perdas econômicas para a indústria de hortaliças 

verdes, foram estimadas em 150 milhões de dólares. Esse surto abrangeu 26 

Estados ou províncias dos EUA e Canadá (UNITED STATES, 2007). 

Em 2010, nos EUA, um lote de alface contaminado com STEC O145 deixou 

26 pessoas doentes, sendo que dos 12 indivíduos hospitalizados, três 

desenvolveram falência renal decorrente de HUS (CDC, 2010).  

Em abril de 2011, amêndoas contaminadas com E. coli O157:H7 foram 

responsáveis por um surto nos EUA (CDC, 2011a). Nesse mesmo ano, entre os 

meses de junho e julho de 2011, na Alemanha, STEC O104:H4, associado ao 

consumo de brotos foi responsável por surto que envolveu 852 pessoas, com 32 

mortes (STRUELENS; PALM; TAKKINEN, 2011).   

De acordo com o CDC, nos EUA, entre outubro e novembro de 2012, E. coli 

O157:H7 foi responsável por surto causado pela ingestão de espinafre orgânico e 

mistura de salada primavera (mix de folhas verdes). Um total de 33 pessoas foram 

infectadas em cinco Estados (Connecticut, Massachusetts, Nova Iorque, Pensilvânia 

e Virginia). Houve a hospitalização de 13 pessoas, e duas desenvolveram HUS 

(CDC, 2012a). 

O surto mais recente de que se tem conhecimento, envolvendo E. coli 

O157:H7, foi notificado pela Public Health Agency of Canada (PHAC), Canadá, em 

janeiro de 2013, ligado ao consumo de alface picado distribuído pela empresa Fast 

Point Inc. para restaurantes fast food como KFC e Taco Bell. O vegetal era originário 

da Califórnia. Nesse surto, 26 pessoas desenvolveram a doença e dentre essas, 11 

com idades entre 2 e 83 anos foram hospitalizadas. Esse surto ocorreu entre o mês 

de dezembro de 2012 e janeiro de 2013 (WHITWORTH, 2013). 

 

 

1.2. Salmonella spp. – características e importância 

 

O gênero Salmonella pertence à família Enterobacteriaceae. São bacilos 

Gram-negativos, não esporulados, geralmente móveis devido à presença de flagelos 

peritríquios. São anaeróbios facultativos, intracelulares facultativos, possuem a 

capacidade de reduzir nitrato a nitrito, fermentam a glicose produzindo gás. São 
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oxidase negativa, catalase e lisina descarboxilase positiva, utilizam citrato como a 

única fonte de carbono (HOLT et al., 1994).  

 A temperatura ideal para a sua multiplicação é 35-37ºC, sendo a mínima de 

5ºC e a máxima 47ºC (HOLT et al., 1994). 

O gênero Salmonella é dividido em tipos sorológicos segundo o esquema de 

Kauffmann & White, tendo por base a composição antigênica das salmonelas com 

relação aos seus antígenos O (somático), Vi (capsular) e H (flagelar) (HOLT et al., 

1994). 

O esquema de classificação mais recente propõe a divisão do gênero em 

duas espécies, Salmonella enterica e Salmonella bongori, sendo a primeira 

constituída por seis subespécies (S. enterica subsp. enterica, S. enterica subsp 

salamae, S. enterica subsp. arizonae, S. enterica subsp. diarizonae, S. enterica 

subsp. houtenae, S. enterica subsp. indica). A maioria dos sorotipos responsáveis 

por causar enfermidades no homem e nos animais está contida na espécie enterica, 

subsp. enterica (POPOFF; LE MINOR, 2005). 

 As salmonelas são responsáveis por três grandes síndromes: febre tifóide, 

febres entéricas e as enterocolites. 

A febre tifóide tem como agente etiológico S. Typhi e só acomete o ser 

humano, sendo este o único reservatório da bactéria. A doença normalmente é 

transmitida por água e alimentos contaminados com material fecal humano. Os 

principais sintomas são febre prolongada (10 a 14 dias), dor de cabeça, desconforto 

abdominal e letargia generalizada. A bactéria se multiplica no baço e no fígado, 

sendo em seguida liberada na corrente sanguínea, ocasionando sintomas 

inespecíficos, como calafrios, tontura, anorexia, tosse, fraqueza, dor de garganta e 

dores musculares. Pode ocorrer complicação, com a perfuração do intestino 

delgado. (D’AOUST; MAURER, 2007).  

A febre entérica ou febre paratifóide tem como agentes etiológicos os 

sorotipos Salmonella Paratyphi A e C, que causam doença semelhante à febre 

tifóide, mas com sintomas mais brandos. Geralmente ocorrem septicemia, febre, 

vômitos e diarréia, com duração máxima de três semanas. Também só acomete os 

seres humanos, sendo igualmente transmitida pelo consumo de água e alimentos 

contaminados (D’AOUST; MAURER, 2007). 

Salmoneloses ou enterocolites são causadas pelos demais sorotipos de 

Salmonella.  Caracterizam-se por um quadro clínico que inclui febre, diarréia, dores 
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abdominais, náuseas, vômitos, calafrios e cefaléia. O período de incubação é, em 

média, de 48 horas. De um modo geral, as enterocolites por Salmonella são auto 

limitantes, não necessitando de tratamento com antibióticos, embora para 

determinados grupos de risco, tais como crianças, idosos e imunodeprimidos, a 

enfermidade possa vir a se agravar, já que o micro-organismo pode atingir a 

corrente sanguínea e provocar infecção e lesões em outros órgãos. As salmonelas 

atravessam a camada epitelial intestinal, penetram no lúmen intestinal, onde se 

proliferam provocando inflamações, causando enterocolite e perda de fluido 

intestinal (D’AOUST; MAURER, 2007)  

Assim como para outros patógenos, a dose infectante capaz de produzir 

enfermidades por Salmonella varia com a idade, saúde do hospedeiro e virulência 

das cepas, não existindo uma dose específica. Alguns trabalhos relatam que a dose 

infectante pode ser de 15-20 células (UNITED STATES, 1998), no entanto, outros 

consideram que é preciso ter 106 UFC ou mais para a manifestação dos sintomas 

(D’AOUST; MAURER, 2007). 

O habitat primário de Salmonella spp. é o trato gastrintestinal dos animais, 

como os pássaros, répteis, mamíferos domésticos e silvestres, humanos e 

ocasionalmente insetos. São excretadas nas fezes a partir das quais podem ser 

transmitidas para insetos e outros animais, podendo também ser encontradas na 

água, principalmente água poluída. Quando água ou alimentos contaminados são 

ingeridos pelo homem ou outros animais, esses organismos são novamente 

liberados através do material fecal dando continuidade ao ciclo (D’AOUST; 

MAURER, 2007). 

Nos últimos 15 anos, nos EUA, as infecções por Salmonella aumentaram em 

10%, de acordo com o relatório do CDC, enquanto que no mesmo periodo, as 

doenças provocadas por STEC, do sorogrupo O157 foram reduzidas quase pela 

metade (CDC, 2011b).  

Surtos envolvendo Salmonella são bastante frequentes e têm sido associados 

ao consumo de diversos vegetais, como broto de feijão, tomates crus (BEUCHAT, 

1996), salada de repolho (FRANCIS; THOMAS; O’BEIRNE, 1999), brotos de alfafa, 

melão, sucos de maçã e laranja não pasteurizados (BEUCHAT, 1998; PUBLIC 

HEALTH LABORATORY SERVICE - PHLS, 2000), alface e salada de vegetais 

folhosos (SAGOO et al., 2003). 
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Durante o verão de 2004, três surtos envolvendo Salmonella foram 

associados ao consumo de tomates variedade Roma nos EUA e Canadá (CDC, 

2005). Nesse mesmo ano, na Noruega, ocorreu um surto associado ao consumo de 

rúcula causado por Salmonella Thompson (NYGÅRD et al., 2004). 

Em 2006, na Suécia, foi registrado surto por S. Bareilly e S. Virchow devido 

ao consumo de feijão verde (mung bean) importado da Ásia (DE JONG; ÖBERG; 

SVENUNGSSON, 2007). 

Em 2011, diversos sorovares de Salmonella estiveram envolvidos em surtos 

de ETA ocorridos nos EUA por estarem contaminando vegetais como melão (CDC, 

2011c), mamão papaia (CDC, 2011d) e pinhão (CDC, 2011f). Desses vegetais, o 

mamão papaia era importado do México e o pinhão da Turquia. 

 Entre os meses de julho e setembro de 2012, foi registrado surto por 

Salmonella Typhimurium e S. Newport em 24 Estados dos EUA, ligado ao consumo 

de melões originários de uma fazenda em Owensville, Indiana. Um total de 261 

pessoas foi acometido (228 com S. Typhimurium e 33 com S. Newport), sendo que 

94 pessoas foram hospitalizadas e três vieram a óbito (CDC, 2012b). Nesse mesmo 

ano, um surto por S. Braenderup, associado ao consumo de mangas contaminadas, 

provenientes do México, envolveu 127 pessoas em 15 Estados dos EUA, com 13 

pessoas sendo hospitalizadas (CDC, 2012c). 

 

 

1.3. Listeria monocytogenes – características e importância 

 

As bactérias do gênero Listeria são bastonetes Gram-positivos, catalase-

positivos, oxidase-negativos, não formadores de esporos, anaeróbios facultativos e 

são móveis com flagelos peritríquios quando incubados a 20-25°C (HOLT et al., 

1994). Apresentam crescimento entre 2ºC e 45ºC, com temperatura ótima variando 

de 30ºC a 37ºC, sendo capazes de se desenvolver sob refrigeração podendo 

proliferar em alimentos mantidos nessas condições (ROCOURT; BUCHRIESER, 

2007). 

A espécie L. monocytogenes é patogênica tanto para o homem quanto para 

os animais. Sob circunstâncias normais, qualquer pessoa pode ser infectada pelo 

patógeno, porém, muitas permanecem assintomáticas, indicando que alguns 

indivíduos possuem resistência imunológica a esse micro-organismo (BUCKRIESER 
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et al., 2003). Sua importância, porém, é justificada pela gravidade com que acomete 

populações consideradas de risco. Trata-se de um micro-organismo oportunista que 

afeta preferencialmente gestantes, indivíduos com síndrome de imunodeficiência 

adquirida ou portadores de HIV, cirrose, carcinoma e outras doenças que provocam 

comprometimento do sistema imunológico (PAINTER; SLUTSKER, 2007). Porém, a 

doença pode, ocasionalmente, acometer indivíduos não predispostos (RYSER; 

DONNELLY, 2001). Idosos e recém-nascidos também são suscetíveis à listeriose e 

enquadrados como indivíduos de alto risco (PAINTER; SLUTSKER, 2007).  

Os principais sintomas de listeriose são meningite, endocardite, bacteremia 

primária e septicemia (PAINTER; SLUTSKER, 2007). As gestantes podem não 

apresentar sintomas preocupantes, mas quando há manifestação da doença, pode 

ocorrer aborto, nascimento prematuro ou o feto vir a óbito (DOGANAY, 2003).  

Outro tipo, mais brando, de listeriose é a doença gastrintestinal autolimitada e 

não invasiva, caracterizada pelo desenvolvimento de febre, diarréia, náusea, vômito, 

dor de cabeça e mialgia, após 12 a 24 horas de exposição (PAINTER; SLUTSKER, 

2007). 

L. monocytogenes é frequentemente associada à vegetação e ao solo e 

parece ser mais comum em vegetais que crescem próximos ao solo. Diversos são 

os alimentos que já foram envolvidos em surtos de listeriose, entre eles, leite, 

queijos, carne bovina e derivados, aves, frutos do mar, alimentos de origem vegetal 

e refeições prontas. Os dois primeiros surtos associados a vegetais, causados por 

esse micro-organismo, ocorreram em 1979 e 1981 nos EUA e Canadá, 

respectivamente. O primeiro foi associado ao consumo de salada de vegetais com 

salsão, tomate e alface, e o segundo surto foi associado à salada de repolho e 

cenoura (“coleslaw”), sendo o repolho o vegetal contaminante (SCHLECH III et al., 

1983).  

Em 1997, L. monocytogenes foi implicada como agente causal de um surto no 

norte da Itália, associado ao consumo de salada de milho e atum, sendo o milho o 

alimento incriminado (AURELI et al., 2000).  

Entre agosto e setembro de 2011, L. monocytogenes foi responsável por um 

surto ocorrido em 26 Estados nos EUA, associado ao consumo de melões, com 

notificação de 123 casos e 25 mortes (CDC, 2011e). 
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1.4. Irradiação de Alimentos 

 

O termo radiação refere-se ao processo físico de emissão e propagação de 

energia enquanto o termo irradiação é utilizado para a aplicação desta energia a um 

determinado material, atingindo objetivos pré-estabelecidos (COMISSÃO NACIONAL 

DE ENERGIA NUCLEAR – CNEN, 2011).  

Há dois tipos de radiação, a não ionizante ou ultravioleta (UV) e a ionizante. A 

radiação UV é utilizada principalmente para a descontaminação do ar e ambiente, 

esterilização superficial da água e equipamentos. Na indústria de alimentos, é muito 

utilizada na esterilização de embalagens, esterilização superficial de pães e redução 

da microbiota superficial de carnes mantidas em câmaras de refrigeração (CNEN, 

2011). 

A radiação ionizante é caracterizada pelo seu elevado nível de energia, 

provocando ionização no meio em que é absorvida (MOLINS, 2001). Esse tipo de 

radiação é muito utilizado em processos de desinfestação, esterilização, inibição de 

processos fisiológicos e redução de contaminação microbiana, a fim de prolongar a 

vida útil dos alimentos (DIEHL, 1995). 

A quantidade de radiação ionizante absorvida é chamada de dose de 

radiação absorvida e a unidade utilizada é o Gray (Gy), sendo que 1Gy é igual à 

energia de 1 Joule absorvido por 1kg de material. A variação de dose aplicada a um 

determinado tempo é obtida pela taxa de dose que é expressa em Gray por hora 

(Gy/h) (DIEHL, 1995).  

A radiação gama é uma alternativa segura para a descontaminação de 

alimentos. A escolha da fonte para a radiação vai depender do material a ser 

irradiado e do objetivo a ser atingido. A radiação proveniente de 60Co possui grande 

penetrabilidade e é utilizada na irradiação de materiais de grande espessura. A 

energia liberada pelos aceleradores de elétrons possui pequena penetração (apenas 

alguns milímetros) sendo usada para a irradiação superficial de alimentos ou para 

produtos a granel, de fina espessura. Irradiadores com fontes de 60Co são os mais 

utilizados para o processamento de alimentos (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY 

AGENCY – IAEA, 2001). 

O uso da radiação gama como tecnologia de conservação de alimentos está 

basicamente ligado a três fatores: tipo de alimento a ser irradiado, dose a ser 

aplicada e tempo de exposição do alimento à fonte irradiadora, assim como a fatores 
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intrínsecos como tipo do tecido, porção da célula exposta ao processo, idade das 

células irradiadas, conteúdo de água presente nas células e a fatores bióticos, como 

temperatura, luminosidade e umidade relativa do ar (VIEITES, 1998) antes e, 

principalmente, durante e após o processo de irradiação. 

Vários estudos indicam que a principal causa de letalidade dos micro-

organismos induzida pelo processo de irradiação é a alteração sofrida pelo DNA 

microbiano, que perde a capacidade reprodutora, além de afetar outros 

componentes celulares importantes. A radiação interage com diversas substâncias, 

principalmente água (radiólise da água), formando radicais livres que são altamente 

reativos (DIEHL, 1995). 

Os efeitos da radiação gama diferem dependendo do micro-organismo. 

Bactérias Gram-negativas são mais sensíveis à radiação, enquanto os esporos 

bacterianos e os fungos, assim como as bactérias Gram-positivas são mais 

resistentes (FARKAS, 1998). A resistência à irradiação das bactérias Gram-

positivas, deve-se a maior quantidade de peptidioglicano na parede celular à 

produção de catalase e superóxido dismutase, que bloqueiam a ação de produtos 

radiolíticos tóxicos (URBAIN, 1986). A radiossensibilidade dos micro-organismos 

depende do seu estado fisiológico e sua fase de crescimento. As células vegetativas 

são mais sensíveis à radiação no final da fase logarítmica de crescimento. A 

resistência na fase lag pode ser devido ao conteúdo enzimático que reduz o nível de 

oxigênio intracelular (FARKAS, 1998). A radiossensibilidade também pode variar de 

acordo com o meio onde ocorre a irradiação, dependendo da atividade de água 

(Aw), pH, temperatura, presença ou ausência de oxigênio e composição química do 

meio (RADOMYSKY et al, 1994). 

Desde que o processo de irradiação começou a ser usado na área de 

alimentos, pesquisas vem sendo desenvolvidas no sentido de estabelecer as doses 

de radiação que reduzem significativamente a carga microbiana sem que ocorra o 

comprometimento da qualidade sensorial e nutricional do produto, uma vez que o 

processo de irradiação, assim como qualquer outro processamento pode provocar 

alterações nos constituintes nutricionais dos alimentos. As principais alterações 

ocorrem em vitaminas e lipídeos, e em menor proporção em carboidratos e proteínas 

(FAN, 2012). 

Ao avaliarem o efeito da irradiação gama em patógenos (S. Typhimurium, E. 

coli, Staphylococcus aureus e L. ivanovii) inoculados em vegetais prontos para o 
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consumo, Lee et al. (2006) observaram que a dose mínima necessária para manter 

a segurança microbiológica do produto foi de 3 kGy. Em um estudo feito sobre a 

retenção e os valores nutricionais de vegetais frescos como alface, espinafre, 

tomate, coentro, salsa, cebolinha, cenoura, brócolis, repolho roxo e aipo, tratados 

por baixa dose de radiação (1 kGy), Fan e Sokorai (2008) verificaram que não houve 

diferença na redução do conteúdo de vitamina C e nem na textura entre as amostras 

irradiadas e as não irradiadas. 

Nunes et al. (2008) observaram o aumento no conteúdo de flavonoides na 

rúcula quando exposta a 1 kGy, e boa aceitabilidade sensorial do produto exposto a 

doses de até 2 kGy. 

Em agosto de 2008, o governo dos EUA autorizou o uso da radiação no 

tratamento de espinafre e alface fresca, devido aos surtos de E. coli O157:H7 

associados a esses produtos. De acordo com a Food and Drug Administration 

(UNITED STATES, 2008), a irradiação pode de fato reduzir a população de micro-

organismos patogênicos e deteriorantes, prolongando a vida de prateleira sem 

comprometer a segurança e a qualidade nutricional dos vegetais. 

No Brasil, a legislação aprova o uso da radiação ionizante por meio da RDC 

n° 21, desde que seu uso seja para finalidade sanitária, fitossanitária e/ou 

tecnológica. Além disso, a dose mínima absorvida deve ser suficiente para alcançar 

a finalidade pretendida e a máxima deve ser inferior àquela que comprometa as 

propriedades funcionais ou quaisquer atributos do alimento. Uma das principais 

observações, e que deve ser sempre ressaltada, é que o processo de irradiação, 

bem como qualquer outro tratamento aplicado nos alimentos não deve substituir as 

boas práticas de produção e manuseio (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA - ANVISA, 2001). 

 

 

1.5 Compostos Fenólicos 

 

Substâncias naturalmente presentes em vegetais atuam em alvos fisiológicos 

específicos interferindo no processo patológico, reduzindo o risco de doenças 

degenerativas como o câncer e doenças cardiovasculares (RAGAERT et al., 2004). 

Essas substâncias são chamadas de compostos bioativos. A ação protetora desses 

compostos é atribuída à sua ação antioxidante e consequentemente à capacidade 
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dessas substâncias de auxiliarem no combate aos radicais livres e ao estresse 

oxidativo (McCANN et al., 2007). 

 O efeito benéfico devido ao consumo de vegetais é atribuído em parte aos 

compostos que possuem atividade antioxidante. Os principais antioxidantes 

presentes nos vegetais são as vitaminas C e E, os carotenoides e os compostos 

fenólicos, principalmente os flavonoides (PODSEDEK, 2007). 

Os compostos fenólicos são caracterizados por uma estrutura aromática, com 

uma ou mais hidroxilas como grupos funcionais, os quais podem ser substituídos por 

ésteres, ésteres metílicos e glicosídeos (MANACH; MAZUR; SCALBERT, 2005). 

Entre os compostos largamente distribuídos na natureza estão os flavonoides, 

ácidos fenólicos (benzoico, cinâmico e seus derivados) e as cumarinas. Possuem 

diferentes atividades biológicas como, anti-inflamatórios, antimicrobianos, 

antitrombóticos, antialérgicos, e  atividade antioxidante, atuando na  prevenção de 

doenças cardiovasculares e do câncer (MANACH; MAZUR; SCALBERT, 2005). 

Os flavonoides são compostos fenólicos apresentando 15 átomos de carbono, 

com dois anéis aromáticos unidos por três átomos de carbono, apresentando 

estrutura geral C6-C3-C6. Podem ser encontrados em forma livre (aglicona) ou 

ligados a açúcares (glicosídeos). As principais subclasses dos flavonoides são as 

flavonas, flavanonas, flavonol, isoflavonas, flavonóis (catequinas) e antocianidinas 

(HO; RAFI; GHAI, 2010). 

As flavonas, tais como a apigenina e luteolina, não apresentam oxigenação 

no C3, entretanto podem apresentar uma grande variedade de substituições, 

incluindo a hidroxilação, metilação, O- e C- alquilação e glicosilações. Muitas 

flavonas encontram-se como 7-O-glicosídeos. As flavonas são amplamente 

distribuídas na natureza, com significante ocorrência em aipo, salsa e algumas ervas 

(CROZIER; JAGANATH; CLIFFORD, 2009).  

Os ácidos fenólicos são derivados fenilpropanóides apresentando como 

característica geral um anel aromático ligado a três carbonos. Recebem a 

designação geral de ácidos hidroxicinâmicos, entre eles o ácido caféico, ferúlico e -

cumárico são os mais encontrados na natureza. Podem ser encontrados em sua 

forma livre ou como ésteres e glicosídeos. Os ácidos clorogênicos são uma família 

de ésteres formados entre o ácido trans cinâmico e (-)-ácido quínico. Os ácidos 

clorogênicos são um subgrupo definido pelo número e identidade dos constituintes 

ácidos cinâmicos, podendo ser encontrados sob a forma de diversos isômeros. 



29 

 

Diversas plantas produzem o ácido clorogênico com esterificações nas posições 3, 4 

e 5 da molécula do ácido quínico (PAPETTI et al., 2008). 

De acordo com Dinelli et al. (2006), os flavonoides apresentam melhor 

capacidade antioxidante do que as vitaminas C e E. Esses compostos estão 

amplamente distribuídos entre os vegetais, porém sua concentração varia de planta 

para planta ou mesmo em diferentes órgãos de uma mesma planta. Sua formação 

nas plantas é influenciada por diversos fatores como luminosidade, fatores 

genéticos, condições ambientais, germinação, grau de maturação, técnicas de 

processamento e armazenamento, além da variedade dentro de uma mesma 

espécie. 

Em condições de estresse como no processo de irradiação, pode ocorrer a 

indução da produção de flavonoides em alguns vegetais como mecanismo de 

proteção, através da ativação da atividade enzimática da fenilalanina amônia-liase 

(PAL), que catalisa a desanimação da L-fenilalanina para formar o ácido trans-

cinâmico, precursor dos flavonoides (metabólito secundário) (RYAN et al., 2002). 

 

Como citado anteriormente, o processamento mínimo não é suficiente para 

eliminar os perigos microbiológicos colocando em risco a saúde da população, assim 

faz-se necessário a aplicação de outras tecnologias, como a radiação gama para 

melhorar a inocuidade desse tipo de alimento. Porém, como toda tecnologia, o 

processo de irradiação pode provocar alterações nos constituintes químicos e 

nutricionais dos alimentos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

- Avaliar o efeito da radiação gama em espinafre (Tetragonia expansa) 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

- Avaliar a sensibilidade de Salmonella spp, E. coli produtora de toxina de 

Shiga e L. monocytogenes em espinafre exposto à radiação gama; 

- Avaliar o efeito da radiação gama no comportamento de Salmonella spp, E. 

coli produtora de toxina de Shiga e L. monocytogenes em espinafre, armazenado a 

(4±1) °C e a (10±1) °C por 12 dias; 

- Investigar os efeitos da radiação gama e das estações do ano sobre os 

atributos físico-químicos (cor, vitamina C, flavonoides, compostos fenólicos, 

atividade antioxidante) em espinafre armazenado a (4±1)°C por 12 dias; 

- Avaliar a vida de prateleira do espinafre irradiado através de análise 

sensorial. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este projeto foi desenvolvido nos Laboratórios de Microbiologia de Alimentos, 

de Análise Sensorial e de Bioquímica do Departamento de Alimentos e Nutrição 

Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, da Universidade de São 

Paulo. 

Todos os meios de cultura utilizados foram da marca Oxoid (Basingstoke, 

Inglaterra), exceto quando destacado no texto. O preparo de todos os meios de 

cultura seguiu as instruções do fabricante. 

 

 

3.1. Resistência de Salmonella spp, E. coli produtora de toxina de Shiga 

(STEC) e L. monocytogenes em espinafre irradiado 

 

 

3.1.1. Material 

 

3.1.1.1. Amostras 

 

Nesta fase do projeto, amostras de espinafre (Tetragonia expansa) utilizadas, 

foram coletadas em supermercados na cidade de São Paulo, SP. 

 

3.1.1.2 Cepas utilizadas 

 

Foram utilizadas as seguintes cepas: três cepas de Salmonella (S. Infantis, S. 

Typhimurium ATCC 14028, S. Enteritidis ATCC 13076), três cepas de Listeria 

monocytogenes (L. monocytogenes ATCC 19115, L. monocytogenes ATCC 7644 e 

L. monocytogenes isolada de espinafre) e três cepas de E. coli produtora de toxina 

de Shiga (STEC) (E. coli O157:H7,  E. coli O157:H7 EDL 933 e E. coli O157:H7 - 

3104 88). Com exceção da cepa de E. coli EDL 933 cedida pela Dra. Roxane Maria 

F. Piazza do Instituto Butantan, São Paulo, SP, as demais pertencem à bacterioteca 

do Laboratório de Microbiologia de Alimentos da FCF – USP, São Paulo, SP. 
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As cepas estavam armazenadas a -70°C em caldo tripticase de soja (TSB) 

adicionado de 20% de glicerol (Synth) para Salmonella e STEC e as de L. 

monocytogenes estavam mantidas em caldo TSB adicionado de 0,6% de extrato de 

levedura (TSB-YE) e 20% de glicerol.  

 

 

3.1.2 Métodos 

 

 

3.1.2.1 Preparo das amostras de espinafre para inoculação 

 

As folhas danificadas foram descartadas e as folhas e as hastes restantes 

lavadas em água fria e sanitizadas por imersão em solução de hipoclorito de sódio 

(200 ppm) por 15 minutos. Em seguida, as folhas e as hastes foram centrifugadas 

para remover o excesso de água (NIEMIRA; SOMMERS; FAN, 2002). 

 

 

3.1.2.2 Preparo do inóculo dos micro-organismos: Salmonella spp. E. 

coli produtora de toxina de Shiga (STEC) e L. monocytogenes 

(KANG; FUNG, 1999, com modificações) 

 

 

3.1.2.2.1. Salmonella spp. 

 

A partir de culturas individuais de Salmonella (item 3.1.1.2.) foram inoculados 

três tubos contendo caldo TSB e incubados a 37ºC/24 horas para a reativação das 

cepas antes do início dos experimentos. Depois de serem reativadas, cada cepa foi 

inoculada em um tubo contendo 5 mL de caldo TSB e incubados a 37°C. Após 24 

horas, um inóculo de cada cultura foi transferido para um erlenmeyer contendo 100 

mL de TSB e incubado a 37ºC por 20-24 horas. Após esse período, 15 mL de cada 

cultura de Salmonella foram transferidos para um único tubo de centrifuga, 

totalizando assim, 45 mL de cultura de Salmonella spp sendo esta considerada o 

“pool” de Salmonella. Estes 45 mL foram centrifugados a 700 x g (Hettich, Tuttlingen, 

Germany) por 30 minutos. O sobrenadante foi desprezado e o sedimento re-
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suspendido com 100 mL de solução salina (NaCl, 0,85%) (LabSynth). Alíquotas de 1 

mL foram retiradas para posterior diluição e semeadas em TSA com sobrecamada 

de ágar MLCB para a determinação da população do micro-organismo. Obteve-se 

um inóculo com 108 a 109 UFC/mL. Todo processo de semeadura foi realizado em 

duplicata.  

 

 

3.1.2.2.2.  STEC 

 

A partir das culturas individuais de STEC (item 3.1.1.2.) foram inoculados três 

tubos contendo caldo TSB e incubados a 37ºC/24 horas para a reativação das cepas 

antes do início dos experimentos. Depois de serem reativadas, cada cepa foi 

inoculada em um tubo contendo 5 mL de caldo TSB e incubados a 37°C. Após 24 

horas, um inóculo de cada cultura foi transferido para um erlenmeyer contendo 100 

mL de caldo TSB e incubado a 37ºC por 20-24 horas. Após esse período, 15 mL de 

cada cultura de STEC foram transferidos para um único tubo de centrifuga, 

totalizando, assim, 45 mL de cultura dessa bactéria, sendo este considerado o “pool” 

de STEC. Estes 45 mL foram centrifugados a 700 x g (Hettich, Tuttlingen, Germany) 

por 30 minutos. O sobrenadante foi desprezado e o sedimento re-suspendido em 

100 mL de solução salina (0,85%). Alíquotas de 1 mL foram retiradas para posterior 

diluição e semeadas em TSA com sobrecamada de ágar MacConkey Sorbitol 

adicionado de telurito de potássio e antibiótico cefixime (SMAC-TC) para a 

determinação da população do micro-organismo. Obteve-se um inóculo com 108 a 

109 UFC/mL. Todo processo de semeadura foi realizado em duplicata. 

 

 

3.1.2.2.3. L. monocytogenes 

 

A partir de culturas individuais de L. monocytogenes (item 3.1.1.2.) foram 

inoculados três tubos contendo caldo TSB-YE e incubados a 37ºC/24 horas para a 

reativação das cepas antes do início dos experimentos. Depois de serem reativadas, 

cada cepa foi inoculada em um tubo contendo 5 mL de caldo TSB-YE e incubados a 

37°C. Após 24 horas, foi transferido um inóculo de cada cultura para um erlenmeyer 

contendo 100 mL de caldo TSB-YE e incubado a 30ºC por 20-24 horas. Após esse 
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período, 15 mL de cada cultura de L. monocytogenes foram transferidos para um 

único tubo de centrifuga, totalizando, assim, 45 mL de cultura sendo esta 

considerada o “pool” de L. monocytogenes. Estes 45 mL foram centrifugados a 700 x 

g (Hettich, 10 Tuttlingen, Germany) por 30 minutos. O sobrenadante foi desprezado 

e o sedimento re-suspendido com 100 mL de solução salina (0,85%). Alíquotas de 1 

mL foram retiradas para posterior diluição e semeadas em TSA-YE com 

sobrecamada de ágar Oxford para a determinação da população do micro-

organismo. Obteve-se um inóculo com 108 a 109 UFC/mL. Todo processo de 

semeadura foi realizado em duplicata. 

 

 

3.1.3 Contaminação laboratorial de espinafre com Salmonella spp, STEC 

e L. monocytogenes  

 

Os 100 mL da suspensão de cada bactéria (108 a 109 UFC/mL) obtida nos 

itens (3.1.2.2.1, 3.1.2.2.2. e 3.1.2.2.3) foram misturadas com 6 L de água fria (2 –

5°C) destilada estéril. Esta solução foi homogeneizada e retirou-se 1 mL para 

posterior diluição e semeadura em ágar TSA (Salmonella e STEC) ou ágar TSA-YE 

(L. monocytogenes) com sobrecamada de ágar MLCB e SMAC-TC para Salmonella 

e E. coli, respectivamente, e ágar Oxford para L. monocytogenes. Obteve-se uma 

concentração de 107–108 UFC/mL. Os espinafres foram imersos nessa suspensão 

por 15 min. Em seguida, foram centrifugados em um centrifugador tipo doméstico 

para saladas, previamente sanitizado, para remover o excesso de água da superfície 

(NIEMIRA; SOMMERS; FAN, 2002). Os vegetais foram divididos em porções de 40 

g e colocados em sacos de polietileno (62 µm de espessura, permeabilidade ao O2: 

1375 m3 m-2 por dia a 23°C, permeabilidade ao vapor de água: m-2 dia-1 a 38°C e 

umidade relativa de 90%) e selados em seladora (Modelo AP 500 –  TecMaq®).  

  

 

3.1.4. Processo de irradiação 

 

As embalagens, em triplicata, contendo amostras de espinafres contaminados 

em laboratório, foram transportadas em caixa de material termoisolante com gelo 

para a planta de irradiação e expostas à radiação em um irradiador multipropósito, 
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pertencente ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN, São Paulo, 

tendo como fonte radioativa 60Co com uma atividade de 180 kCi. A taxa de dose 

média variou de 3,7 a 4,5 kGy/h. A calibração foi feita com dosímetro Gammachrome 

YR 530 nm. 

As amostras foram submetidas às doses de 0,2 (0,20 – 0,24) kGy; 0,4 (0,40 – 

0,48) kGy; 0,6 (0,60 – 0,64) kGy; 0,8 (0,80 – 0,83) kGy e 1,0 (0,99 – 1,09) kGy. 

Amostras-controle (não irradiadas) também foram utilizadas.  

 

 

3.1.5 Enumeração de Salmonella spp., STEC e L. monocytogenes 

(KANG; FUNG, 1999, com modificações) 

 

Amostras irradiadas e não-irradiadas (controle) foram mantidas sob 

refrigeração (4°C) por 24 horas até o início dos testes microbiológicos. Foram 

pesadas porções de 25 g de espinafre e homogeneizadas com 225 mL de solução 

de NaCl 0.85% (LabSynth) usando stomacher (Stomacher, 400, Seward, London, 

UK). Posteriormente, foram realizadas diluições decimais em série com solução de 

NaCl 0.85% (LabSynth). Um mL de cada diluição foi semeado em meio TSA-YE para 

L. monocytogenes e em TSA para Salmonella e E. coli produtora de toxina de Shiga. 

Depois da solidificação, uma sobrecamada de ágar Oxford foi adicionada para 

determinar a população bacteriana sobrevivente de L. monocytogenes e de ágar 

MLCB para Salmonella. Para STEC foi utilizado o ágar SMAC-TC. Duas placas por 

diluição foram incubadas a 37°C por 24 horas. 

 

 

3.1.6. Cálculo do valor D10 

 

O valor D10 foi calculado graficamente, através da análise de regressão linear 

utilizando o software Excel 12.0 (Microsoft® Excel, Office 2007, Redmond, WA, 

EUA). 
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3.1.7 Avaliação do efeito da radiação gama no comportamento de 

Salmonella, STEC e L. monocytogenes inoculadas em espinafre, 

armazenados a (4±1) °C e a (10±1) °C por 12 dias. 

 

 

3.1.7.1. Preparo do inóculo 

 

O preparo dos inóculos foi realizado conforme itens 3.1.2.2.1, 3.1.2.2.2. e 

3.1.2.2.3. 

 

 

3.1.7.2. Contaminação laboratorial dos vegetais para a avaliação do 

comportamento de Salmonella spp., STEC e L. monocytogenes. 

 

Foi realizada conforme descrito no item 3.1.3. 

 

 

3.1.7.3. Irradiação das amostras 

 

 Amostras de espinafre inoculadas com populações de aproximadamente 107 

UFC/g de Salmonella spp., E. coli produtora de toxina de Shiga e L. monocytogenes 

foram embaladas (em triplicata) e transportadas ao IPEN e expostas à radiação em 

um irradiador multipropósito, tendo como fonte radioativa 60Co com uma atividade de 

180 kCi. A taxa de dose variou de 3,5 a 4 kGy/h. A calibração foi feita com dosimetro 

Gammachrome YR 530 nm (International Atomic Energy Agency - IAEA Technology, 

Harwell, Reino Unido). 

As amostras de espinafre foram expostas a doses correspondentes a 5 vezes 

o valor D10 obtido para cada micro-organismo, de acordo com o recomendado pelo 

National Advisory Comittee on Microbiological Criteria for Foods (NACMCF, 1999): 

1,0 (1,0 – 1,06) kGy; 1,05 (1,0 – 1,1) kGy e 0,85 (0,84 – 0,88) kGy para Salmonella 

spp., L. monocytogenes e STEC, respectivamente. Foram realizados três 

experimentos independentes para cada micro-organismo. 
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Amostras irradiadas e amostras-controle foram armazenadas a (4±1) °C e a 

(10±1) °C por 12 dias. As populações de Salmonella spp., STEC e L. 

monocytogenes foram enumeradas nos dias 0, 3, 6, 9 e 12. 

 

 

3.1.7.4. Enumeração da população sobrevivente de Salmonella spp., 

STEC e L. monocytogenes (KANG; FUNG, 1999, com 

modificações). 

 

Foi realizada conforme descrito no item 3.1.5. 

 

 

3.2. Estudo de Vida de Prateleira de espinafre minimamente processado 

submetido à radiação gama 

 

 

3.2.1. Material 

 

3.2.1.1. Amostras 

 

As amostras de espinafre (Tetragonia expansa) utilizados nesta etapa foram 

adquiridas de um produtor na cidade de Itatiba-SP. 

 

 

3.2.2. Métodos  

 

Para o estudo de vida de prateleira foram realizadas a análise sensorial e as 

análises microbiológicas. 

As amostras de espinafre foram coletadas e preparadas conforme descrito no 

item 3.1.2.1. O transporte para a planta de irradiação (IPEN) foi feito em caixa de 

material termo isolante com gelo. As amostras foram expostas às doses de 1,0 (1,0 

– 1,08) kGy e 1,5 (1,5 – 1,59) kGy. A taxa de dose foi de 3,0 kGy/h. 

Após o processo de irradiação, todas as amostras foram armazenadas a 

(4±1) °C durante 12 dias. As análises sensoriais e microbiológicas foram realizadas 
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nos dias 0, 5, 9 e 12, com o dia zero considerado 24 horas após o processo de 

irradiação. 

 

 

3.2.3. Análise Sensorial: Teste de Aceitação 

 

O projeto foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, na 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP (FCF/USP) (Protocolo CEP/FCF/553, 

CAAE: 0009.0.018.000-10) (Anexo A).  

Os espinafres foram analisados sensorialmente para a avaliação de 

aceitabilidade, que foi medida através de uma escala hedônica não estruturada de 9 

pontos, variando de extremamente desgostei (nota 1) a extremamente gostei (nota 

9) (KADER; LIPTON; MORRIS, 1973.) (Figura 1). A equipe de provadores foi 

composta por 30 membros não treinados entre funcionários e estudantes da 

Universidade de São Paulo (USP). Eles avaliaram a aparência, sabor, aroma e 

textura dos produtos. O espinafre foi mantido sob refrigeração (4±1) °C e 10 g das 

amostras irradiadas e controle foram servidas em pratos brancos de plástico. As 

amostras foram codificadas com três dígitos e acompanhadas por garfo, sal, um 

copo de água e biscoito de água e sal para minimizar o sabor residual entre uma 

amostra e outra, além da ficha para avaliação sensorial do espinafre (Figura 2). Os 

testes sensoriais ocorreram em cabines individuais com a utilização de luz branca no 

Laboratório de Análises Sensoriais de Alimentos, Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, USP, São Paulo, SP. 
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QUESTIONÁRIO 
 

 
 

AVALIAÇÃO SENSORIAL DE ESPINAFRE 
 

Nome:________________________________________ Data: ___/___/____ 
 
Você está recebendo uma amostra codificada de espinafre. Tempere-a ao seu 
gosto com sal, prove-a avaliando sua aparência, aroma, sabor e textura 
(sensação das folhas e dos talos ao mastigar o vegetal) e marque com um “X” 
na escala abaixo o lugar (inclusive entre os pontos) que melhor represente o 
quanto você gostou ou desgostou da amostra. 
 
 

Amostra nº.__________ 
 
Aparência 

1__.___.___.___5___.___.___.___9 
 

Aroma 
1___.___.___.___5___.___.___.___9 

 
Sabor 

1___.___.___.___5___.___.___.___9 
 
Textura 

1___.___.___.___5___.___.___.___9 
 

Comentários: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 
Figura 1 – Modelo de ficha utilizada no teste de aceitação de espinafre (Tetragonia 

expansa) minimamente processado e irradiado.                       
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Figura 2 – Apresentação das amostras para o teste de aceitação. 

 
 
 

3.2.4. Análise microbiológica 

 

 

3.2.4.1. Contagem de micro-organismos aeróbios mesófilos totais, 

Enterobacteriaceae e bactérias láticas. 

 

Porções de 25 gramas de espinafre foram analisadas para as contagens de 

micro-organismos aeróbios mesófilos totais, membros da família Enterobacteriaceae 

e bactérias láticas sendo inicialmente homogeneizadas com 225 mL de solução 

salina (NaCl 0.85% -LabSynth) usando stomacher (Stomacher, 400, Seward, 

London, UK). Posteriormente, foram realizadas diluições decimais em série com 

solução de NaCl 0.85% (LabSynth). Um mL de cada diluição foi transferido para 

placas de Petri estéreis e em seguida foram adicionados 15 a 20 mL de ágar Padrão 

de Contagem (PCA) para contagem total de micro-organismos aeróbios mesófilos, 

ágar Cristal Violeta Vermelho Neutro (VRBG) para Enterobacteriaceae e ágar de 

Man, Rogosa e Sharpe (MRS) para contagem de bactérias láticas. Depois da 
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solidificação, duas placas por diluição foram incubadas a 37ºC/48 horas (PCA) 

(MORTON, 2001), 37ºC/24 horas (VRBG) (KORNACKI; JOHNSON, 2001) e para as 

bactérias láticas a incubação foi realizada a 30ºC por 24 a 96 horas em jarros de 

anaerobiose com gerador de anaerobiose (AnaeroGen) (FLEMING; McFEETERS; 

BREIDT, 2001).  

 

 

3.3. Análise instrumental de cor, determinação de ácido ascórbico, 

dehidroascórbico, vitamina C total, quantificação de compostos 

fenólicos totais e capacidade antioxidante, em espinafre 

(Tetragonia expansa) irradiado e armazenado a (4±1) °C por 12 dias 

nas quatro estações do ano 

 

3.3.1. Preparo das amostras 

 

As amostras de espinafre expostas às doses de 1,0 (1,0 – 1,08) kGy e 1,5 

(1,5 – 1,59) kGy assim como as controle foram armazenadas a (4±1) °C por 12 dias 

e avaliadas quanto a cor instrumental nos dias 0, 5, 9 e 12 . As análises foram 

realizadas durante as quatro estações do ano (verão, outono, inverno e primavera) 

durante o ano de 2012.   

Para a realização das análises químicas, nos dias pré-determinados as 

amostras foram pulverizadas com nitrogênio líquido, trituradas e mantidas a -70°C 

para posterior extração de ácido ascórbico, dehidroáscórbico e compostos fenólicos. 

 

 

3.3.2. Análise Instrumental de cor 

 

As análises foram realizadas em colorímetro Hunter Color Lab (Hunterlab 12 

Color Quest – CQXE/SAV/UV, Virginia, USA). Foi utilizado o software Universal 

Software 4.10 para calibrar a iluminação D65 com o ângulo de 10º, previamente 

calibrado com padrões de referência de preto e branco em uma abertura de 25,4 

mm.  As folhas de espinafre foram inseridas dentro de uma cubeta de quartzo, 

sendo que a parte central foi colocada contra a abertura do equipamento. Os 

resultados foram expressos em valor L* (luminosidade), que varia do preto total (L = 
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0) ao branco total (L = 100); valor a*, que caracteriza a coloração na região do 

vermelho (+a*) ao verde (-a*); e valor b*, que indica coloração no intervalo do 

amarelo (+b*) ao azul (-b*) (KONIKA MINOLTA, 1994). 

 

 

3.3.3. Determinação do conteúdo de ácido ascórbico, dehidroascórbico e 

vitamina C total nas amostras de espinafre durante 12 dias de 

armazenamento a (4±1) °C em cada estação do ano (PASTERNAK 

et al., 2005) 

 

No momento das análises, as amostras foram retiradas do freezer e a 0,5 g 

foram adicionados 3 mL de solução de ácido metafosfórico a 3% (Sigma, EUA). 

Essa solução foi homogeneizada em homogeneizador Potter (Glas-Col, EUA) por 1 

minuto e depois centrifugada (Sorvall, EUA) por 30 minutos a 12.000 x g a 4˚C. O 

precipitado foi desprezado e o volume do sobrenadante anotado para posterior 

cálculo. Este sobrenadante foi filtrado em membrana Millipore®, porosidade 0,45 µm. 

Para a determinação de ácido ascórbico reduzido, 250 L de amostra filtrada 

foram adicionados a 250 L de ácido metafosfórico 3% e 500 L de solução de KCl 

2 mM, pH 2,5 (Merck, Alemanha). 

Para a determinação do ácido ascórbico total, adicionaram-se a 250 L de 

amostra filtrada, 250 L de solução de ditiotreitol (DTT) (Sigma, EUA) 0,5 M. Após 

30 minutos, adicionaram-se 500 L de solução de KCl 2 mM, pH 2,5. Todas estas 

etapas foram realizadas em banho de gelo. 

O cromatógrafo utilizado para a quantificação da vitamina C foi o do sistema 

Hewlett-Packard 1100, constituído por injetor automático de amostras, bomba 

quartenária e detetor de diodos (DAD). A coluna utilizada foi a µ Bondapak C18 300 

x 3,6 mm e porosidade 0,5 µm (Waters, EUA), e a eluição foi realizada por KCl 2 mM 

pH 2,5 (acertado com ácido o-fosfórico).  

Os resultados foram expressos em mg de ácido ascórbico por 100 g de 

amostra em base úmida (b.u.), através da análise das médias e desvios-padrão dos 

valores obtidos para as triplicatas de extração e duplicatas de injeção de cada uma 

das amostras. 
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O conteúdo de ácido dehidroascórbico foi obtido pela diferença entre o 

conteúdo de ácido ascórbico total e de ácido ascórbico reduzido. 

 

 

3.3.4. Quantificação de compostos fenólicos totais, flavonóides e 

capacidade antioxidante em amostras de espinafre durante 12 

dias de armazenamento a (4±1) °C em cada estação do ano  

 

 A extração de flavonoides e demais compostos fenólicos foi realizada de 

acordo com o método descrito por Hassimotto, Genovese e Lajolo (2007). Foram 

pesadas 5g de amostra e a extração foi realizada com 100 mL de metanol 70% em 

homogeneizador Turrax (Brinkmann Homogenizer, Suíça). Posteriormente, a 

amostra foi filtrada a vácuo e o resíduo submetido à nova extração com 50 ml de 

metanol 70%. O extrato foi, então, concentrado em rotaevaporador (Rotaevaporador, 

R-3 HB, Büchi, Suíça). As amostras concentradas foram posteriormente 

ressuspendidas em 100 mL de água deionizada e uma alíquota de 10 mL foi eluída 

em coluna de 1 g de poliamida (CC 6, Macherey-Nagel), sem vácuo, preparada em 

seringa própria de 6 mL (HPLC Technology). As colunas foram pré-condicionadas 

pela passagem de 20 mL de metanol e 50 mL de água deionizada. Após a 

passagem do extrato aquoso, lavou-se a coluna com 20 mL de água deionizada. A 

eluição dos flavonoides foi realizada com 50 mL de metanol e na sequência com 50 

mL de metanol: hidróxido de amônia (95,5:0,5, v:v). O fluxo, através da coluna, foi 

controlado por meio do controle de vácuo do manifold (Visiprep 24 DL Supelco, 

Bellefonte, PA). Os eluatos foram completamente secos através de rotaevaporação 

sob vácuo a 40°C. Em seguida, foram ressuspendidos em 1 mL de metanol e 

filtrados, em filtros de polietileno com membrana de politetrafluoretileno (PTFE, 

Millipore Ltd., Bedford, E.U.A.) de 0,22 m de poro para a quantificação de 

flavonoides e ácidos fenólicos por cromatografia líquida de alta eficiência com 

detector de arranjo de diodo. 
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3.3.4.1. Quantificação de flavonoides por cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE/DAD) 

 

A quantificação e identificação de ácidos fenólicos e flavonóides foi realizada 

por cromatografia líquida de alta eficiência com detecção por arranjo de diodos 

(CLAE/DAD) (sistema Agilent 1260, com injetor automático e bomba quaternária, 

Hewlett-Packard, Palo Alto, CA). A coluna utilizada foi a Prodigy 5  ODS3 (250 x 

4,60 mm, Phenomenex Ltd., Reino Unido), com fluxo de 1 mL/min, temperatura de 

30C, e eluição com gradiente de solventes constituído por A: ácido fórmico 0,5% e 

B: acetonitrila acidificada com ácido fórmico 0,5%. O gradiente utilizado é 

apresentado na Tabela 1. Foram utilizados os padrões apigenina (Extrasynthese, 

Genay, France) e ácido clorogênico (Sigma-Aldrich). Os ácidos fenólicos e 

flavonóides foram identificados através da similaridade do espectro de absorção. O 

flavonoide apigenina foi expresso como aglicona e os picos correspondentes ao 

ácido clorogênico foram expressos como derivado do ácido hidroxicinâmico 

equivalente em ácido clorogênico.  

 

Tabela 1 – Gradiente de solventes para eluição dos 
compostos fenólicos. 

Tempo % de ácido fórmico % de acetonitrila 

0 90 10 

5 90 10 

15 80 20 

25 75 25 

33 65 35 

38 50 50 

43 10 90 

44 10 90 

45 10 90 
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3.3.4.2. Quantificação de compostos fenólicos e análise da capacidade 

antioxidante 

 

 

3.3.4.2.1. Preparo do extrato metanólico 

 

Para a obtenção do extrato metanólico, aproximadamente 0,6 g de amostra 

foram trituradas em 25 mL de metanol 70%, com o auxílio do homogeneizador 

Turrax (Brinkmann Homogenizer, Suíça) durante um minuto. Em seguida, essa 

amostra foi mantida sob agitação de 300 rpm, a 4°C por 30 minutos em agitador 

magnético (VARIOMAG – Eletronicruhrer, Multipoint HP6). O extrato foi filtrado em 

papel filtro (Nalgon, porosidade 3 µ, Brasil) e mantido no freezer (-20°C), por no 

máximo cinco dias, para a realização das análises de compostos fenólicos totais e 

capacidade antioxidante. 

 

3.3.4.2.2. Quantificação de compostos fenólicos pelo método 

espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau (SWAIN; HILLIS, 1959) 

 

A 250 µL do extrato obtido no item 3.5.2, foram adicionados 2 mL de água, 

250 µL de reagente de Folin e 250 µL de solução saturada de carbonato de sódio. 

Essa mistura foi mantida em banho-maria a 37°C/30 min. As absorbâncias foram 

lidas a 765 nm em espectrofotômetro (Pharmacia Boithec, Ultrospec 2000 UV/Visible 

Spectrophotometer, Cambridge, England). Foi utilizado ácido gálico como padrão 

para a realização da curva de calibração. Os compostos fenólicos totais foram 

expressos em ácido gálico equivalente por 100g (GAE eq/100g). 

 

 

3.3.4.2.3. Capacidade antioxidante 

 

A análise de capacidade antioxidante foi realizada pelo método DPPH (2,2-

difenil-1-picrilhidrazila) (BRAND-WILLIAMS; CUVELIER; BERSET, 1995). 

Foram adicionados 40 µL de amostra em cavidades de microplaca com 96 

cavidades de fundo em U 40. A seguir, foram adicionados 200 µL de solução DPPH 

(0,4925 mg DPPH/ 25 mL MeOH). As microplacas foram mantidas à temperatura 
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ambiente em ausência de luz por 20 minutos e posteriormente lidas em leitor de 

microplaca (Benchmark Plus, Microplate Spectrophotometer, Japan) em 

comprimento de onda de 517 nm. Os resultados foram expressos em Trolox 

equivalente. 

 

 

3.4. Análise Estatística 

 

Os resultados obtidos foram submetidos à ANOVA, seguida de teste de 

comparação de médias de Tukey, ao nível de 5% de significância. O software 

estatístico utilizado nas análises foi o XLSTAT (Addinsoft, verão 2012, EUA). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1. Resistência de Salmonella spp, E. coli produtora de toxina de Shiga 

e L. monocytogenes em espinafre irradiado 

 

As Figuras 3, 4 e 5 mostram, respectivamente, as curvas de inativação de 

Salmonella, L. monocytogenes e STEC inoculadas em amostras de espinafre 

minimamente processado e expostas às doses de 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 e 1,0 kGy. Os 

valores de D10 determinados neste estudo variaram de 0,19 a 0,20 kGy para 

Salmonella spp, de 0,20 a 0,21 kGy para L. monocytogenes e para STEC esse valor 

foi de 0,17 kGy,  inferior aos encontrados para os demais micro-organismos. 

A radio-sensibilidade de um micro-organismo é determinada pelo valor D10, 

que pode apresentar variações para um mesmo micro-organismo devido à diferente 

composição química dos alimentos, estado físico e atmosfera em que o alimento se 

encontra, como pode ser observado pelos resultados obtidos para Salmonella por 

Dhokane et al (2006) em cenoura (0,31 kGy) e em pepino (0,35 kGy), por Martins et 

al (2004) em agrião (0,33 a 0,42 kGy) e por Lee et al (2006) em espinafre (0,37 kGy) 

e pepino (0,40 kGy).  

Ao trabalhar com broto de rabanete, alfafa e brócolis, Rajkowski e Thayer 

(2000) encontraram valores de D10 ainda maiores para Salmonella, que variaram de 

0,46 a 0,54 kGy.  

Por outro lado, os resultados de D10 obtidos na presente pesquisa são 

semelhantes aos relatados por Nunes et al (2008) em rúcula irradiada (0,16 – 0,19 

kGy) e por Goularte et al (2004) em alface irradiada (0,16 – 0,23 kGy).  

 A radio-sensibilidade do micro-organismo depende, também da variedade do 

vegetal, fato este comprovado por Niemira (2003) que verificou que os cultivares de 

alface lisa, americana, vermelha e Boston apresentaram valores de D10 de 0,31; 

0,25; 0,23 e 0,24 kGy, respectivamente. 
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               Figura 3 – Sobrevivência de Salmonella spp. inoculada em espinafre (Tetragonia 

expansa) e  exposta a diferentes  doses de  radiação. 

 
 

Para L. monocytogenes, os valores de D10 (Figura 4) são semelhantes aos 

relatados por Bari et al (2005) em endívia, repolho e tomate, Niemira (2003) em 

alface, Niemira et al  (2003) em endívia e Tsuhako (2005) em alface, que obtiveram 

resultados que variaram de 0,19 a 0,25 kGy nos vegetais analisados.  

Por outro lado, valores maiores do que os aqui apresentados para L. 

monocytogenes foram relatados por Lee et al (2006) para L. ivanovii inoculada em 

espinafre (0,41 kGy) e pepino (0,34 kGy) e por Nunes et al (2008) para L. 

monocytogenes inoculada em rúcula (0,37 a 0,48 kGy).   
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           Figura 4 – Sobrevivência de L. monocytogenes inoculada em espinafre (Tetragonia 
expansa) e exposta a diferentes doses de radiação. 

 

 

A Figura 5 apresenta as curvas de sobrevivência e os respectivos valores de 

D10 para STEC. Constata-se que os valores obtidos são semelhantes aos relatados 

por Hsu et al (2010) em menta irradiada (0,17 kGy).  

Niemira, Sommers e Fan (2002), por outro lado, obtiveram valores menores 

do que os encontrados na presente pesquisa, entre 0,12 e 0,14 kGy, ao trabalharem 

com diversas variedades de alface (americana, vermelha, lisa e Boston). 

A radiação ionizante também tem se mostrado eficaz na redução de E. coli 

O157:H7 internalizada em folhas de alface e espinafre (Niemira 2007, 2008) ao 

contrário do que ocorre com os tratamentos antimicrobianos que agem apenas na 

superfície do vegetal. Os valores de D10 obtidos por Niemira (2007, 2008) para E. 

coli O157:H7 variaram de 0,30 a 0,45 kGy em diversas variedades de alface, sendo 

que para folhas de espinafre esse valor foi de 0,27 kGy. 
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    Figura 5 – Sobrevivência de E. coli produtora de toxina de Shiga inoculada em espinafre 
(Tetragonia expansa)  e  exposta  a diferentes doses de radiação. 

 

 

O espinafre (Spinacia oleracea) utilizado por Lee et al (2006) e por Niemira 

(2007, 2008)  pertence a um gênero diferente do utilizado no nosso trabalho 

(Tetragonia expansa), o que pode explicar a diferença na radio-sensibilidade dos 

micro-organismos estudados.   

Por se tratar de uma bactéria Gram-positiva era esperado que L. 

monocytogenes apresentasse maior resistência à radiação do que as Gram-

negativas, porém os valores de D10 foram similares para L. monocytogenes e 

Salmonella spp.  

  

 

4.2. Avaliação do efeito da radiação gama no comportamento de 

Salmonella spp., STEC e L. monocytogenes inoculadas em espinafre, 

armazenados a (4±1) °C e a (10±1) °C por 12 dias. 

 

A temperatura é um fator importante na conservação da qualidade de frutas e 

hortaliças, pois além de influenciar na atividade respiratória dos vegetais age sobre a 

velocidade de multiplicação microbiana e na determinação da microbiota 

deteriorante (DELAQUIS, 2005). Em geral, a velocidade de multiplicação de grande 



51 

 

parte dos micro-organismos é reduzida em baixas temperaturas. Porém, essas 

condições favorecem a multiplicação de micro-organismos psicrotróficos. 

O abuso de temperatura (temperaturas mais elevadas do que a sugerida 

como adequada 4°C) durante a conservação dos alimentos pode ser observada em 

gôndolas de supermercados. Isso estimula a multiplicação de micro-organismos 

presentes no alimento, acelerando o processo de deterioração. Portanto, o uso 

combinação de baixas doses de radiação e de condições ideais de armazenamento 

(temperatura e umidade relativa) é eficaz no controle da deterioração dos alimentos 

(LACROIX; OUATTARA, 2000). 

O National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods 

(NACMCF, 1999) recomenda que ocorra uma redução de, pelo menos, 5 ciclos 

logarítmicos na população de patógenos presentes em vegetais, independente da 

tecnologia utilizada, para que o alimento seja considerado microbiologicamente 

seguro.  

Adotando esse critério, as doses a serem utilizadas para obter essa redução 

de 5 ciclos log seriam 0,85; 1,0 e 1,05 kGy, para STEC, Salmonella e L. 

monocytogenes, respectivamente.  

As amostras expostas a 1,0 kGy apresentaram redução de aproximadamente 

6 ciclos logarítmicos na população de Salmonella spp. A população sobrevivente 

não apresentou capacidade de recuperação quando armazenada a (4±1) °C mesmo 

após 12 dias de armazenamento. Porém, nas amostras armazenadas a (10±1) °C 

houve um discreto aumento da população de 0,14 ciclos log (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Comportamento de Salmonella spp (log UFC/g) inoculada em espinafre 
(Tetragonia expansa) minimamente processado e exposto à radiação, durante 
o armazenamento a (4±1) ºC e a (10±1) °C até 12 dias. 

Período de 

armazenamento 

(dias) 

Temperatura / Dose (kGy) 

4°C 10°C 

Controle 1 Controle 1 

0 6,27 ± 0,39 
Aa

 <10 
Ab

 6,34 ± 0,46 
Aa

 <10 
Ab

 

3 6,23 ± 0,42 
Aa

 0,11 ± 0,10 
Ab

 6,26 ± 0,50 
Aa

 0,34 ± 0,22 
Ab

 

6 6,17 ± 0,46 
Aa

 <10 
Ab

 6,28 ± 0,53 
Aa

 0,18 ± 0,16 
Ab

 

9 6,10 ± 0,51 
Aa

 <10 
Ab

 6,28 ± 0,52 
Aa

 0,02 ± 0,02 
Ab

 

12 5,98 ± 0,62 
Aa

 <10 
Ab

 6,31 ± 0,43 
Aa

 0,14 ± 0,25 
Ab

 

*Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha para a mesma temperatura, 
não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  
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Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre as 

populações de Salmonella nos diferentes dias de armazenamento tanto para as 

amostras-controle como para as irradiadas (Tabela 2). A população de Salmonella 

manteve-se constante nas amostras não irradiadas durante todo o período de 

armazenamento, nas duas temperaturas de armazenamento. 

O processo de irradiação também reduziu significativamente a população de 

STEC inoculada em espinafre ao longo de todo o período de armazenamento (12 

dias) (Tabela 3). 

A dose de 0,85 kGy reduziu a população de STEC em aproximadamente 6 

ciclos logarítmicos, permanecendo em níveis não detectáveis tanto nas amostras 

armazenadas a (4±1) °C como nas armazenadas a (10±1) °C ao final do 12°C dia de 

armazenamento. 

 

 

Tabela 3 – Comportamento de STEC (log UFC/g) inoculada em espinafre (Tetragonia 
expansa) minimamente processado e exposto à radiação, durante o 
armazenamento a (4±1) ºC e a (10±1) °C até 12 dias. 

Período de 

armazenamento 

(dias) 

Temperatura / Dose (kGy) 

4°C 10°C 

Controle 0,85 Controle 0,85 

0 5,82 ± 0,09 
Aa

 <10 
Ab

 5,94 ± 0,05 
Aa

 <10 
Ab

 

3 5,66 ± 0,28 
Aa

 <10 
Ab

 5,84 ± 0,12 
Aa

 0,27 ± 0,27 
Ab

 

6 5,57 ± 0,08 
Aa

 <10 
Ab

 5,93 ± 0,2 
Aa

 <10 
Ab

 

9 5,55 ± 0,09 
Aa

 <10 
Ab

 6,14 ± 0,22 
ABa

 <10 
Ab

 

12 5,54 ±  0,05 
Aa

 <10 
Ab

 6,52 ± 0,12 
Ba

 <10 
Ab

 

*Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha para a mesma temperatura, 
não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

 

 

Assim como para Salmonella, não houve diferença estatisticamente 

significativa na população de E. coli durante o período de armazenamento nas 

amostras irradiadas nas duas temperaturas de armazenamento e nas amostras não 

irradiadas e armazenadas a (4±1) °C. No entanto, as amostras não irradiadas e 

armazenadas a (10±1) °C apresentaram um crescimento de 0,58 ciclos logarítmicos 

ao final do período de armazenamento, que foi estatisticamente significativo 
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(p<0,05). Entretanto, microbiologicamente esse aumento na população tem pouco 

significado. 

Os resultados obtidos estão de acordo com os relatados por HSU et al (2010), 

ao verificarem uma redução de 5 log na população de Salmonella e de E. coli 

O157:H7 em menta irradiada com 1 kGy e armazenada a 4°C por 12 dias. As 

amostras não irradiadas apresentaram uma redução de 0,56 e 0,83 ciclos log ao 

final do 12° dia para Salmonella e STEC, respectivamente. Esse mesmo nível de 

redução foi obtido por Foley et al. (2004), ao trabalhar com coentro fresco 

contaminado com E. coli O157:H7 exposto a 1,05 kGy e armazenado a 4°C por 14 

dias e por Shashidhar et al. (2007) em abacaxi, contaminado com S. Typhimurium, 

exposto a dose de 2 kGy e armazenado durante 12 dias a 4 e a 10°C.  

A dose de 1,05 kGy causou a redução de aproximadamente 5 ciclos log na 

população de L. monocytogenes inoculada em espinafre (Tabela 4). Durante o 

armazenamento por 12 dias, constatou-se a recuperação estatisticamente 

significativa da população de L. monocytogenes em 0,22 ciclos log nas amostras 

armazenadas a (4±1) °C e de 2,62 ciclos log nas amostras armazenadas a (10±1) °C 

(Tabela 4). 

 

 

Tabela 4 – Comportamento de L. monocytogenes (log UFC/g) inoculada em espinafre 
(Tetragonia expansa) minimamente processado e exposto a radiação 
gama, durante o armazenamento a (4±1) ºC e a (10±1) °C  até  12 dias. 

Período de 

armazenamento 

(dias) 

Temperatura / Dose (kGy) 

4°C 10°C 

Controle 1,05 Controle 1,05 

0 4,72 ± 0,10
Aa

 0,10 ± 0,18
Ab

 5,16 ± 0,24 
Aa

 <10 
Ab

 

3 5,20 ± 0,05
ABa

 0,10 ± 0,17
Ab

 5,70 ± 0,08 
ABa

 0,43 ± 0,33 
Ab

 

6 5,49 ± 0,12
BCa

 0,01 ± 0,02
Ab

 6,28 ± 0,19 
BCa

 2,11 ± 0,80 
Bb

 

9 5,75 ± 0,03
BCa

 0,80 ± 0,41
Bb

 6,58 ± 0,13 
Ca

 2,57 ± 0,18 
Bb

 

12 5,81 ± 0,08
Ca

 0,32 ± 0,34
ABb

 6,54 ± 0,05 
Ca

 2,62 ± 0,12 
Bb

 

*Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha para a mesma temperatura, 
não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

 

 

As amostras não irradiadas também apresentaram um aumento significativo 

na população de 1,09 e 1,38 ciclos log a (4±1) °C e a (10±1) °C, respectivamente. 
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O aumento na população observado nas amostras irradiadas pode ser 

decorrente de diversos fatores como a redução da microbiota competidora 

deteriorante e a capacidade de multiplicação deste micro-organismo sob baixas 

temperaturas. Diferentes espécies de micro-organismos, assim como diferentes 

cepas da mesma espécie não respondem da mesma forma perante a radiação. 

Muitos micro-organismos possuem a capacidade de reverter e até mesmo tolerar os 

danos provocados pela radiação ao material genético através do reparo do DNA 

lesado. Alguns constituintes nutricionais presentes nos alimentos, como os 

flavonoides, competem com as células microbianas pelo efeito radiolítico dos 

radicais livres, reduzindo assim os danos causados tornando o micro-organismo 

mais resistente (DIEHL, 1995).  

Os resultados obtidos por Dhokane et al (2006) com cenoura e pepino 

exemplificam a influência do tipo de vegetal na radio-sensibilidade do micro-

organismo. A dose de 1 kGy provocou a redução na população de L. 

monocytogenes de 2,19 log em cenoura e  3,89 log em pepino. Para Salmonella 

spp. essas reduções foram de 4,32 e 4,63 ciclos log, respectivamente. 

Martins (2008) constatou que a dose de 1 kGy aplicada em agrião 

armazenado a 7°C por 16 dias foi suficiente para reduzir a população de Salmonella 

e de L. monocytogenes em 5 ciclos log, assim como Nunes (2008) em rúcula 

armazenada a 5°C por 16 dias. 

Prakash et al. (2000) constataram redução semelhante a do presente trabalho 

na população de L. monocytogenes presente em aipo fatiado exposto a 1 kGy. O 

mesmo foi observado por Bari et al (2004) em repolho, tomate, broto de feijão e 

brócolis armazenados a 4°C por 10 dias.                                                                                          

A mudança na temperatura de armazenamento das amostras de 

espinafre, de  (4±1) °C para (10±1) °C representou também um aumento significativo 

na população de L. monocytogenes nas amostras irradiadas e não irradiadas e de 

STEC nas amostras não irradiadas. Isso mostra que a variação na temperatura de 

refrigeração dos alimentos é um fator muito importante a ser considerado, pois o seu 

aumento causa, em consequência o aumento da velocidade de multiplicação do 

micro-organismo cuja população pode atingir níveis capazes de provocar problemas 

de saúde.           
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4.3. Estudo da vida de prateleira de espinafre minimamente processado 

exposto à radiação. 

 

 

4.3.1. Análise Sensorial 

 

Ao mesmo tempo em que a irradiação pode aumentar a segurança 

microbiológica de alimentos, também pode provocar alterações sensoriais 

indesejáveis, dependendo da dose utilizada.  No caso do espinafre, de uma maneira 

geral, tanto a amostra-controle quanto as irradiadas com as doses de 1 e 1,5 kGy 

foram aceitas pelos provadores. 

A Tabela 5 mostra as médias das notas atribuídas para aparência geral, 

aroma, sabor e textura das amostras de espinafre. Observa-se que não houve 

diferença significativa entre as amostras irradiadas e as controle para todos os 

atributos avaliados, apesar da queda verificada ao longo do período de 

armazenamento.  

Com relação à aparência geral, as amostras irradiadas com 1,5 kGy 

apresentaram redução estatisticamente significativa na nota dada pelos provadores 

a  partir do 9° dia de armazenamento, enquanto as demais não apresentaram essa 

diferença durante o período de armazenamento. 
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Tabela 5 – Médias das notas atribuídas à aparência, aroma, sabor e textura das 
amostras de espinafre (Tetragonia expansa).* 

 

Atributos 

 

         Estimativa  

 Dose     de vida de  

 (kGy) Tempo (dias) prateleira  

  0 5 9 12 (dias) 

  0 7,5 
A a

 7,5 
A a

 6,3 
A a

 6,4 
A a

 13 

 Aparência 1,0 7,3 
A a

  7,1 
A a

 6,0 
A a

 6,5 
A a

 15 

  1,5 7,6 
A a

 7,3 
A
 
ab

     6,3 
A bc  6,0 

A c
  12 

        

  0 6,6 
A a

 7,0 
A a

 6,0 
A a

 5,9 
A a

 13 

 Aroma 1,0 7,0 
A a

 7,2 
A a

 6,6 
A a

 6,4 
A a

 15 

  1,5 6,8 
A a

 7,0 
A a

 6,2 
A a

 5,9 
A a

 12 

        

  0 6,9 
A a

 7,0 
A a

 6,1 
A a

 6,3 
A a

 13 

 Sabor 1,0  7,0 
A a

 7,3  
A a

 6,5 
A a

  6,4 
A a

 15 

  1,5 6,7 
A a

 7,1 
A a

 6,3 
A a

 6,0 
A a

 12 

        

  0 7,5 
A a

 6,9 
A a

 6,8 
A a

 6,8 
A a

 13 

 Textura 1,0  7,2 
A a

 7,6  
A a

 6,5 
A a

  6,7 
A a

 15 

  1,5 7,4 
A a

 7,6 
A a

 6,7 
A a

 6,4 
A a

 12 

*Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha para o mesmo 
atributo não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

 

 

Os atributos aroma, sabor e textura não apresentaram diferenças 

significativas entre as amostras irradiadas e controle durante o período de 

armazenamento, o que mostra que o produto foi bem aceito pelos provadores. 

Vários autores também não encontraram diferença significativa na 

aceitabilidade de outros vegetais como alface, agrião, salsa, coentro, menta e 

couve-flor irradiados com 0,5, 1,0, 1,5 e 2 kGy (BIB et. al., 2005; TRIGO et al., 2009), 

brotos de feijão e rabanete irradiados com 2 kGy e 1,5 kGy, respectivamete (BARI et 

al., 2004), abacaxi e grão de bico com 2 kGy (HAJARE et al., 2006), e melancia 

minimamente processada irradiada com 1 e 2,5 kGy (MARTINS et al., 2008).   

Ao trabalhar com kiwi exposto às doses de 1, 2 e 3 kGy, Kim e Yook (2009) 

não observaram diferença significativa entre as amostras, porém observaram que 

para os parâmetros sabor, doçura e aceitação global, as amostras irradiadas tiveram 
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maior preferência entre os provadores, e menor pontuação para acidez. Wani et al 

(2008) verificaram que peras irradiadas com 0,8 a 2 kGy apresentaram aceitação 

global baseada na cor, textura e sabor significativamente maior do que as amostras-

controle, assim como Fan et al. (2003) que constataram que a aceitabilidade das 

amostras de alface americana irradiadas foi maior que a das amostras-controle 

durante os 21 dias de armazenamento. 

Por outro lado, Fan, Niemira e Sokorai (2003b) verificaram que cebolinhas 

irradiadas com 2 e 3 kGy, apresentaram perda de aroma e deterioração visual da 

qualidade, enquanto a dose de 1 kGy melhorou a qualidade sensorial das amostras. 

Goularte et al (2004) observaram que alface americana irradiada com 0,7 e 0,9 kGy 

não apresentaram alterações nos atributos sensoriais, o que não ocorreu com 

aquelas  irradiadas com 1,1 kGy que apresentaram alterações significativas na 

textura, sendo rejeitadas pelos provadores. O mesmo foi constatado por Zhang, Lu e 

Wang (2006) em alface cortada exposta a 0,5 e 1 kGy, porém a dose de 1,5 kGy 

apresentou redução na qualidade das amostras. 

Os trabalhos acima mostram que doses de radiação de até 2 kGy não 

alteram, de modo geral, as características sensoriais da maioria dos vegetais, e que 

os folhosos são menos resistentes à radiação do que os demais, sendo que a dose 

ideal a ser aplicada nos vegetais folhosos deve ser de até 1 kGy. 

Pela Tabela 5 também é possível observar que a vida de prateleira de 

espinafre irradiado com 1 kGy, mantido a (4±1) °C, aumentou em dois dias em 

relação à amostra-controle, cuja vida de prateleira foi de 13 dias. Já as irradiadas 

com 1,5 kGy apresentaram perda de qualidade no 12° dia. Para agrião, a vida de 

prateleira foi de 16 dias quando irradiado com 1 kGy (MARTINS et al., 2004). 

O final da vida de prateleira foi determinado por modificações na aparência e 

textura das folhas, como escurecimento e amolecimento, decorrentes de alterações 

químicas. O processamento mínimo conduz à aceleração do processo de 

degradação fisiológica e microbiológica (ALLENDE et al., 2006; RAGAERT; 

DEVLIEGHERE; DEBEVERE, 2007). Os principais mecanismos de degradação são 

através da ação de enzimas liberadas durante o processamento (descascamento, 

corte, etc.), sendo as mais importantes a polifenol oxidase, que provoca o 

escurecimento, e a lipoxidase que catalisa reações de peroxidação, originando 

aldeídos e cetonas com aroma desagradável. Ocorre também um aumento na 

produção de etileno, que acelera o processo de amadurecimento, e um aumento na 
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taxa de respiração entre 20 e 70%, dependendo do produto e do tipo de 

processamento. As alterações devidas à atividade microbiana também aumentam, 

pois o processamento libera a seiva, criando condições para a multiplicação 

microbiana (SANTOS; OLIVEIRA, 2012).  

 

 

4.3.2. Análise microbiológica 

 

Na Tabela 6 são apresentados os resultados obtidos nas análises 

microbiológicas realizadas durante o estudo de vida de prateleira de espinafre. 

Quando as amostras foram expostas a 1 kGy e 1,5 kGy, a população de 

Enterobacteriaceae foi reduzida a níveis não detectáveis pela metodologia 

empregada (<10 UFC/g.), enquanto as reduções de micro-organismos aeróbios 

mesófilos foram de 3,94 log UFC/g para as amostras expostas a 1 kGy e de 5,62 log 

UFC/g para as expostas a 1,5 kGy. Tanto para Enterobacteriaceae quanto para 

aeróbios mesófilos houve aumento estatisticamente significativo da população ao 

final do período de armazenamento das amostras não irradiadas e irradiadas. No 

caso da população de bactérias láticas houve redução da população para níveis não 

detectáveis em todas as amostras irradiadas e, ao contrário do observado para 

Enterobacteriaceae e aeróbios mesófilos, a população das amostras não irradiadas 

apresentou redução estatisticamente significativa durante o armazenamento. 

  Na verdade, não se deve esperar que vegetais produzidos em um ambiente 

natural estejam livres de micro-organismos. No caso do espinafre cujas folhas 

encontram-se bem próximas ao solo, a contaminação pode ocorrer pelo contato com 

o solo ou através da água de irrigação e também pela adubação. Essas condições 

associadas à estrutura das folhas facilitam a sobrevivência e a multiplicação de 

micro-organismos patogênicos (GERMANO; GERMANO; de Oliveira; 2011).  
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Tabela 6 – Avaliação microbiológica das amostras de espinafre (Tetragonia expansa) 
minimamente processado e irradiado durante vida de prateleira 

Grupos 
de 

Micro-organismos 

   Doses (kGy)                    Doses (kGy) 

Tempo* Controle  1  Redução 
(log 

UFC/g) 

         
1,5 

Redução  
(log 

UFC/g) 

 

Enterobacteriaceae 

(log UFC/g) 

0 2,77 ± 0,06 
Aa

  <1 
Ab

 2,77  <1. 
Ab

 2,77 

5 3,14 ± 0,06 
Ba

  1,62 ± 0,28 
Bb

 1,52  <1. 
Ac

 3,14 

9 3,86 ± 0,04 
Ca

  3,71 ± 0,06 
Ca

 0,15  <1. 
Ab

 3,86 

12 4,75 ± 0,06 
Da

  4,13 ± 0,02 
Cb

 0,62  <1 
Ac

 4,75 

 

Aeróbios mesófilos 

(log UFC/g) 

0 5,62 ± 0,04 
Aa

   1,68 ± 0,20 
Ab

 3,94  <1. 
Ac

 5,62 

5 5,44 ± 0,04 
Ba

  2,48± 0,03 
Bb

 2,96  <1. 
Ac

 5,44 

9 5,69 ± 0,04 
Aa

  3,49± 0,02 
Cb

 2,20  2,42 ± 0,02
Bc

 3,27 

12 5,65± 0,05 
Aa

  4,62± 0,04 
Db

 1,03  2,59± 0,15 
Bc

 3,06 

 

Bactérias láticas  

(log UFC/g) 

0 4,07 ± 0,07 
Aa

  <1 
Ab

 4,07  <1 
Ab

 4,07 

5 2,83  ± 0,08
Ba

  <1 
Ab

 2,83  <1 
Ab

 2,83 

9 2,50 ± 0,02 
Ca

  <1 
Ab

 2,50  <1. 
Ab

 2,50 

12 2,44 ± 0,01 
Ca

  <1 
Ab

 2,44  <1 
Ab

 2,44 

*Tempo de armazenamento em dias, a 4±1°C após irradiação.  
<1 abaixo do limite de detecção. 
 
a 

Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha para o mesmo tipo de micro- 
organismo não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 

Zhang, Lu e Wang (2006) observaram reduções de 2,35 e 2,88 log UFC/g nas 

populações de aeróbios mesófilos em alface picada e irradiada com doses de 1 e 

1,5 kGy, respectivamente,  armazenadas a 4°C por 8 dias. Kim et al (2006), por 

outro lado, constataram reduções maiores que as relatadas por Zhang, Lu e Wang 

(2006) e as encontradas por nós. Expondo alface a 1 kGy, Kim et al. (2006) 

detectaram redução de 4,38 log UFC/g nas populações de aeróbios mesófilos e, de 

maneira semelhante aos resultados da presente pesquisa, a população de bactérias 

láticas foi reduzida para níveis não detectáveis. 

 Ao avaliarem a qualidade microbiológica de alface irradiada com doses de 

0,7; 0,9 e 1,1 kGy ao longo da vida de prateleira, Goularte et al (2004) verificaram 

reduções entre 2 e 3 log UFC/g nas populações de micro-organismos aeróbios 

mesófilos e entre 1 e 2 log UFC/g na população de Enterobcteriaceae. Martins et al 

(2007) observaram que doses de 1 kGy reduziram em 3 log UFC/g a população de 

aeróbios mesófilos em agrião MP. Para Enterobacteriaceae e bactérias láticas, 

esses mesmos autores observaram uma redução de 1 a 3 log e de 1 a 4 log UFC/g, 

respectivamente, sendo inferior aos dados observados no presente trabalho. No 
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entanto, nesta pesquisa também foi observado um aumento na população desses 

micro-organismos após 12 dias de armazenamento. Em coentro irradiado com 1 

kGy, Fan, Niemira e Sokorai (2003a) observaram, inicialmente, uma redução  na 

população de micro-organismos aeróbios mesófilos e, após o 7° dia de 

armazenamento,  um aumento de 1,4 log nas amostras irradiadas, semelhante ao 

ocorrido no presente trabalho. Ainda, como observado nesta pesquisa, esses 

autores constataram aumento da população microbiana nas amostras não irradiadas 

durante o período estudado. 

Os resultados obtidos no presente trabalho mostram que o processo de 

irradiação apresentou uma redução estatisticamente significativa nas populações 

dos micro-organismos analisados. A dose de 1,5 kGy apresentou melhor resultado 

que a de 1 kGy, pois ela promoveu a redução de todos os micro-organismos 

analisados e manteve a contagem de bactérias láticas e Enterobacteriaceae abaixo 

do limite de detecção do método empregado durante toda a vida de prateleira do 

espinafre. 

 

 

4.4. Cor instrumental de espinafre minimamente processado exposto à 

radiação e armazenado a (4±1) °C por 12 dias nas quatro estações 

do ano 

 

A coloração de vegetais é um atributo muito importante na determinação da 

eficácia de tratamentos pós-colheita. Os consumidores podem ser facilmente 

influenciados por ideias pré-concebidas, principalmente sobre a aparência dos 

vegetais.  

A refrigeração promove a redução na atividade de enzimas responsáveis pela 

degradação da clorofila, as chamadas clorofilases, mantendo a cor em alimentos 

refrigerados. De acordo com Rakotonirany, Wang e Padua (2001), o uso de 

temperaturas inferiores a 5°C é o fator mais importante para minimizar os efeitos das 

injúrias causadas pelo processamento mínimo de vegetais. 

A cor é representada por três dimensões do sistema L*, a* e b*, 

correspondente ao sistema XYZ CIE lab system (Figura 6). O valor de L* representa 

a medida de luminosidade de uma amostra, sendo 100 para o branco total e zero 

para o preto total, assim como avaliado pelo olho humano. As tonalidades entre 
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vermelho e verde são determinadas pela letra a* (-a: verde a +a: vermelho) e a 

variação entre as tonalidades azul e amarela, pela letra b* (-b: azul a +b: amarelo) 

(KONIKA MINOLTA, 1994). 

 

 

            

Figura 6 – Representação de 
coordenada do sistema L*, a* e b* 
para avaliação de cor instrumental 
(KONIKA MINOLTA, 1994). 

 

 

A coloração das folhas de espinafre está expressa em Luminosidade (Tabela 

7), esverdeamento (Tabela 8) e amarelecimento (Tabela 9). 

Não foram encontradas diferenças significativas de L* entre os tratamentos 

nos dias 0 e 5 para nenhuma das quatro estações do ano (Tabela 7). A partir do 9° 

dia de armazenamento, é possível observar a redução no parâmetro luminosidade 

(L*) das amostras, coletadas durante o verão, outono e inverno, expostas à radiação 

gama (Figura 7).  

No 12° dia, as amostras-controle coletadas no verão e no inverno, 

apresentaram luminosidade significativamente superior à das amostras irradiadas 

com 1,5kGy. No outono, a luminosidade da amostra-controle foi significativamente 

superior à das amostras expostas a 1 e 1,5 kGy. Na primavera, houve diferença 

estatisticamente significativa entre a luminosidade das amostras. 
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Tabela 7 – Valores de Luminosidade (L*) para as folhas de espinafre (Tetragonia 
expansa) expostas a radiação e amostras-controle armazenadas a 
(4±1) °C por 12 dias*. 

Estação Dia 
Tratamentos 

Controle 1,0 kGy 1,5 kGy 

Verão 

0 35,1 ± 0,6
 Aa

 34,4 ± 0,8 
Aa

 34,3 ± 1,1 
Aa

 

5 35,4 ± 0,7
 Aa

 34,5 ± 1,2 
Aa

 34,3 ± 0,8 
Aa

 

9 35,3 ± 0,8
 Aa

 33,1 ± 1,8 
Ab

 33,0 ± 1,2 
Bb

 

12 35,4 ± 1,0
 Aa

 33,9 ± 1,5 
Ab

 33,2 ± 0,9 
ABb

 

Outono 

0 32,1 ± 0,8
 Aa

 32,4 ± 0,7 
Aa

 32,4 ± 0,5 
Aa

 

5 32,5 ± 0,6 
Aa

 32,1 ± 0,9 
ABa

 32,1 ± 0,6 
Aa

 

9 32,3 ± 0,6 
Aa

 30,3 ± 0,8 
BCb

 30,1 ± 1,1 
Bb

 

12 32,3 ± 0,8 
Aa

 30,1 ± 2,6 
Cb

 29,9 ± 1,7 
Bb

 

Inverno 

0 31,4 ± 1,5 
Aa

 30,4 ± 1,0 
ABa

 30,6 ± 0,6 
Aa

 

5 31,6 ± 1,5 
Aa

 30,8 ± 0,5 
Aa

 30,6 ± 1,0 
Aa

 

9 31,5 ± 0,9 
Aa

 28,6 ± 1,1 
Bb

 28,0 ± 1,6 
Bb

 

12 31,9 ± 1,3 
Aa

 30,3 ± 2,8 
ABab

 29,0 ± 2,5 
Bb

 

Primavera 

0 33,9 ± 1,1 
Aa

 34,4 ± 1,0 
Aa

 34,2 ± 1,0 
Aa

 

5 34,1 ± 1,5 
Aa

 33,6 ± 1,2 
ABa

 33,5 ± 1,4 
ABa

 

9 33,9 ± 1,2 
Aa

 33,0 ± 0,8 
Ba

 32,7 ± 0,8 
BCa

 

12 34,0 ± 0,5 
Aa

 33,1 ± 0,4 
Bb

 32,4 ± 0,6 
Cc

 

*Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha para a mesma estação 
não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

 

 

É possível observar a influência da estação do ano sobre a luminosidade das 

folhas de espinafre, uma vez que as amostras coletadas no verão apresentaram 

maior luminosidade, e para as coletadas no inverno esse parâmetro foi menor 

(Figura 7).  
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Verão Outono 

28
29
30
31
32
33
34
35
36

0 5 9 12

L*

Dia

Controle 1,0 kGy 1,5kGy
 

28
29
30
31
32
33
34
35
36

0 5 9 12

L*

Dia

Controle 1,0 kGy 1,5kGy
 

Inverno Primavera 

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

0 5 9 12

L*

Dia

Controle 1,0 kGy 1,5kGy
 

28
29
30
31
32
33
34
35
36

0 5 9 12

L*

Dia

Controle 1,0 kGy 1,5kGy
 

Figura 7 – Médias de L* por dia entre os três tratamentos, durante as quatro estações do 
ano. 

 

 

Com relação ao esverdeamento (a*) (Tabela 8), não foram encontradas 

diferenças significativas entre os tratamentos no dia 0 para as estações verão, 

outono e primavera. No inverno, o resultado de a* foi significativamente inferior para 

as amostras expostas a 1,5kGy, isto é, essas amostras apresentaram-se mais 

verdes do que as demais. 

As amostras coletadas durante o verão e expostas à dose de 1,5 kGy 

apresentaram aumento no valor a* a partir do 5° dia, enquanto aquelas irradiadas 

com 1 kGy apresentaram aumento desse valor a partir do 9° dia de armazenamento 

(Figura 8). O mesmo foi constatado para as amostras irradiadas, coletadas durante o 

inverno, onde o valor de a* foi significativamente superior nas amostras irradiadas 

com 1,5 kGy.  

No dia 9, o resultado da comparação foi o mesmo para o verão, outono e 

inverno. O resultado de a* foi significativamente inferior para o controle em relação 

aos tratamentos com 1,0 kGy e 1,5 kGy. Na primavera, a diferença entre os 

tratamentos não foi significativa. 



64 

 

No dia 12, o controle foi significativamente inferior comparado ao tratamento 

com 1,5 kGy no verão, outono e na primavera. No outono, o tratamento com 1,0 kGy 

também foi significativamente inferior comparado ao 1,5kGy. No inverno, a diferença 

entre os tratamentos não foi significativa. 

 

 

Tabela 8 – Valores de a* para as folhas de espinafre (Tetragonia expansa) 
expostas a radiação e amostras-controle armazenadas a (4±1) °C por 
12 dias*. 

Estação Dia 
Tratamentos 

Controle 1,0 kGy 1,5 kGy 

Verão 

0 -5,2 ± 0,4
 Aa

 -5,4 ± 0,4
 Ac

 -5,0 ± 0,6
 Ba

 

5 -5,4 ± 0,7
 Aa

 -5,1 ± 0,6
 ABab

 -4,2 ± 0,7
 ABb

 

9 -5,2 ± 1,0
 Aa

 -4,1 ± 0,6
 Cb

 -4,1 ± 0,8
 Bb

 

12 -5,2 ± 0,7
 Aa

 -4,3 ± 1,1
 BCab

 -4,0 ± 0,5
 Bb

 

Outono 

0 -6,7 ± 0,5
 Aa

 -6,7 ± 0,3
 Aa

 -6,6 ± 0,4
 Aa

 

5 -6,8 ± 0,4
 Aa

 -6,5 ± 0,4
 Aa

 -6,3 ± 0,4
 Aa

 

9
 

-6,7 ± 0,4
 Aa

 -5,2 ± 0,6
 Bb

 -4,9 ± 0,1
 Bb

 

12 -6,6 ± 0,3
 Aa

 -5,8 ± 0,7
 Bb

 -5,1 ± 0,3
 Bb

 

Inverno 

0 -7,3 ± 0,2
 Aa

 -7,4 ± 0,4
 Aa

 -7,9 ± 0,4
 Ab

 

5 -7,4 ± 0,3
 Aa

 -7,3 ± 0,3
 Aa

 -6,8 ± 0,4
 Bb

 

9 -7,3 ± 0,3
 Aa

 -5,9 ± 0,8
 Bb

 -5,9 ± 0,6
 Cb

 

12 -6,9 ± 0,7
 Aa

 -6,2 ± 0,6
 Ba

 -6,3 ± 0,7
 BCa

 

Primavera 

0 -6,1 ± 0,5
 Aa

 -6,3 ± 0,3
 Aa

 -6,3 ± 0,5
 Aa

 

5 -6,2 ± 0,3
 Aa

 -6,1 ± 0,4
 Aa

 -6,0 ± 0,5
 Ba

 

9 -6,1 ± 0,3
 Aa

 -5,9 ± 0,6
 Aa

 -5,7 ± 0,5
 Ba

 

12 -6,1 ± 0,4
 Aa

 -5,8 ± 0,7
 Aab

 -5,3 ± 0,4
 Bb

 

*Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha para a mesma 
estação não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

 

 

Através da Figura 8, é possível observar diferenças entre as estações do ano 

com as amostras coletadas no verão tendo apresentado maior valor de a*.  O 

aumento no valor a* indica perda da coloração verde. 
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Figura 8 – Médias de a* por dia, entre os três tratamentos, durante as quatro estações do 
ano. 

 

 

Os resultados apresentados na Tabela 9 são relacionados ao amarelecimento 

(b*) das amostras, ou seja, quanto maior o valor de b* mais próxima do amarelo 

estará a coloração. Não foram encontradas diferenças significativas entre os 

tratamentos nas amostras do dia zero para as estações verão, inverno e primavera. 

No outono, o resultado de b* foi significativamente superior para o controle em 

comparação com as amostras expostas às doses de 1,0 kGy e 1,5 kGy. 

No 5° dia de armazenamento, os valores de b* foram estatisticamente 

maiores nas amostras controle do que nas amostras irradiadas em todas as 

estações do ano. No verão, houve diferença estatisticamente significativa entre as 

três amostras. O valor de b* foi significativamente maior nas amostras controle do 

que nas irradiadas no 9° e no 12° dia de armazenamento, para todas as estações do 

ano (Figura 9). 

É possível observar que o período de armazenamento não provocou 

alterações significativas nas amostras-controle.  
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Tabela 9 – Valores de b* para as folhas de espinafre (Tetragonia expansa) 
expostas a radiação e amostras-controle armazenadas a (4±1) °C por 
12 dias*. 

Estação Dia 
Tratamentos 

Controle 1,0 kGy 1,5 kGy 

Verão 

0 18,1 ± 0,5
 Aa

 18,1 ± 0,7
 Aa

 18,0 ± 0,9
 Aa

 

5 18,1 ± 0,5
 Aa

 17,4 ± 0,6
 Aa

 16,4 ± 0,5
 Bb

 

9 17,5 ± 0,5
 Aa

 15,6 ± 0,8
 Bb

 15,4 ± 0,5
 Cb

 

12 17,4 ± 0,7
 Aa

 15,5 ± 0,5
 Bb

 15,1 ± 0,7
 Cb

 

Outono 

0 15,8 ± 0,5
 Aa

 14,1 ± 0,3
 Ab

 13,8 ± 0,4
 Ab

 

5 16,2 ± 0,6
 Aa

 15,7 ± 0,5
 Ba

 14,3 ± 0,5
 Bb

 

9 15,8 ± 0,5
 Aa

 14,1 ± 0,3
 Ab

 13,8 ± 0,4
 Ab

 

12 15,8 ± 0,9
 Aa

 14,5 ± 0,6
 Ab

 14,0 ± 0,2
 ABb

 

Inverno 

0 15,5 ± 0,9
 Aa

 16,0 ± 0,7
 Aa

 15,2 ± 1,6
 Aa

 

5 15,0 ± 0,6
 Aa

 14,5 ± 0,8
 Ba

 13,0 ± 0,5
 Bb

 

9 14,6 ± 1,1
 Aa

 12,5 ± 1,1
 Cb

 11,7 ± 0,7
 Bb

 

12 14,6 ± 1,7
 Aa

 12,8 ± 1,1
 Cb

 12,5 ± 1,6
 Bb

 

Primavera 

0 17,1 ± 0,5
 Aa

 17,0 ± 0,4
 Aa

 16,9 ± 0,7
 Aa

 

5 17,0 ± 0,3
 Aa

 16,9 ± 0,4
 ABa

 16,5 ± 0,4
 ABb

 

9 16,9 ± 0,5
 ABa

 16,4 ± 0,4
 Ba

 16,3 ± 0,3
 Ba

 

12 16,4 ± 0,4
 Ba

 16,3 ± 0,4
 Ba

 16,1 ± 0,3
 Ba

 

*Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha para a mesma 
estação não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

 

 

Assim como para a luminosidade e o esverdeamento observou-se a influência 

da estação do ano no amarelecimento das folhas (Figura 9). Amostras coletadas 

durante o verão apresentaram valor de b* maior do que as demais. 
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Figura 9 – Médias de b* por dia, entre os três tratamentos, durante as quatro estações do 

ano. 

 

Semelhante à presente pesquisa, Kim e Yook (2009) observaram redução nos 

valores de L* e b* e aumento nos valores de a* em kiwis irradiados com 1, 2 e 3 

kGy, o que não aconteceu com as amostras-controle durante o período de 

armazenamento. 

Em estudo realizado por Gomes et al (2008), folhas de espinafre irradiadas 

com dose acima de 1,0 kGy demonstraram que não houve alteração de cor no início, 

porém após o 7° dia de análise, o valor de b* foi significativamente mais alto, 

tornando a amostra mais amarela. O valor de a* apresentou um aumento 

(decréscimo da cor verde), no entanto, não houve diferença entre as amostras 

irradiadas e a controle, até o 15° dia de armazenamento. 

Diferente dos resultados obtidos na presente pesquisa, em abacaxi 

minimamente processado e irradiado com 2 kGy, Hajare et al (2006) observaram 

variação na coloração das amostras durante os 12 dias de armazenamento. Os 

valores de L*, a* e b* não apresentaram mudanças significativas entre as amostras 

irradiadas e as não irradiadas, porém o período de armazenamento provocou 
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alterações nesses valores. Já para lichia, esses mesmos autores observaram 

escurecimento do pericarpo quando a fruta foi exposta a 0,3 e 0,5 kGy, o que não 

ocorreu com as amostras-controle. Dhanya et al (2009), por outro lado não 

observaram diferença significativa na coloração de amostras de açafrão irradiadas 

com 1, 3, 5 e 7 kGy. 

Apesar das alterações estatisticamente significativas nos valores de L*, a* e 

b*, não houve interferência na aceitação do produto pelos provadores durante a 

análise sensorial, uma vez que essas alterações não foram notadas pelos mesmos.  

 

 

4.5. Determinação do conteúdo de ácido ascórbico, dehidroascórbico e 

vitamina C total nas amostras de espinafre durante 12 dias de 

armazenamento a (4±1) °C. 

 

A vitamina C é um antioxidante abundante em muitos vegetais e é 

fundamental no processo de fotossíntese, fotoproteção, crescimento de parede 

celular, resistência a fatores ambientais e na síntese de etileno, giberelinas, 

antocianinas, hidroxiprolina e hidroxilisina (SMIRNOFF; WHEELER, 2000).  

Na presente pesquisa, avaliamos o conteúdo de ácido ascórbico e 

dehidroascórbico em amostras de espinafre expostos à radiação gama nas doses de 

1,0 e 1,5 kGy, assim como nas amostras não irradiadas, e armazenados a (4±1) °C 

por 12 dias. As análises foram realizadas nas quatro estações do ano. Porém, 

através da metodologia utilizada não foi possível detectar o conteúdo de ácido 

ascórbico e de dehidroascórbico nas amostras, irradiadas ou não, em todos os 

períodos analisados, ou seja, o conteúdo de vitamina C das amostras está 

provavelmente, abaixo do limite de detecção (<5mg/100g)  

De acordo com a literatura, o espinafre é rico em vitamina C, porém os dados 

encontrados são para o espinafre americano (Spinacia oleracea), que contém entre 

30,4 e 91,6 mg/100 g de ácido ascórbico total (CITAK; SONMEZ, 2010; LESTER; 

HALLMAN, 2010). O espinafre avaliado na presente pesquisa é o chamado 

espinafre da Nova Zelândia (Tetragonia expansa), que pode ser cultivado em países 

com clima quente, como o Brasil. Esses gêneros de espinafre apresentam 

características físicas diferentes, assim como devem apresentar concentrações 

diferentes em seus nutrientes. Ao contrário do que ocorre com o espinafre 
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americano, há escassez de dados com relação à composição do espinafre cultivado 

no Brasil.  

 

 

4.6. Quantificação de flavonoides, compostos fenólicos totais e 

capacidade antioxidante em espinafre minimamente processado 

irradiado e armazenado a (4±1) °C por 12 dias 

 

O interesse por alguns antioxidantes presentes em alimentos, 

particularmente, os compostos fenólicos, incluindo flavonoides e ácidos fenólicos, 

vem aumentando devido aos benefícios que promovem à saúde com o seu consumo 

regular através da dieta, como a redução do risco de desenvolvimento de câncer e 

de doenças cardiovasculares. No entanto, o processamento tecnológico desses 

alimentos pode provocar alterações na concentração desses compostos quando 

comparado ao alimento não minimamente processado. 

O conteúdo de compostos fenólicos totais nas amostras de espinafre variou 

entre 73 e 133 mg GAE eq/100g, quando avaliadas nas diferentes estações do ano 

(Tabela 10). As amostras coletadas na primavera apresentaram maior conteúdo 

desses compostos (133mg GAE eq/100g), enquanto as coletadas no verão 

apresentaram menor conteúdo (73 mg GAE eq/100g). Apesar de se observar 

diferenças significativas entre o controle e as amostras irradiadas (p< 0.05), não se 

observa um padrão de variação. O teor de fenólicos totais nas amostras coletadas 

no verão e no outono foi significativamente maior nas irradiadas com 1,5 kGy no dia 

zero quando comparadas às demais. O mesmo pode ser observado nas amostras 

irradiadas com 1 kGy coletadas no inverno (Tabela 10). Observa-se também 

significativo (p<0.05) decréscimo no conteúdo desses compostos durante o período 

de armazenamento, de aproximadamente 10% após 12 dias, porém sem grande 

diferença entre os tratamentos e o respectivo controle. 
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Tabela 10 – Teor de fenólicos totais (mg ácido gálico eq./100 g b.u.) em amostras 

de espinafre (Tetragonia expansa) submetidas ou não a tratamento 

por irradiação, coletadas nas quatro estações do ano de 2012, 

armazenadas a (4±1) °C por 12 dias. 

Estação Dia 
Tratamentos 

Controle 1,0 kGy 1,5 kGy 

Verão 

0 73  4
 A a

 60  3
 A b

 81  5
 A c

 

5 74  3
 A a

 59  3
 A b

 73  4
 B a

 

9 68  2
 B a

 61  1
 A a

 85  3
 Ab

 

12 68  2
 B a

 56  2
 A b

 74  1
 B c

 

Outono 

0 83  2 
A a

 76  3
 A b

 102  2
 A c

 

5 85  2
 A a

 70  3
 A b

 78  1
 B c

 

9 90  2
 B a

 82  3
 A b

 91  3
 C a

 

12 89  3
 B a

 97  2
 B b

 78  5
 B c

 

Inverno 

0 99  3
 A a

 126  4
 A b

 95  2
 A a

 

5 102  2
 A a

 119  4
 A b

 97  13
 A a

 

9 98  1 
A a

 91  4
 B ab

 90  3
 A b

 

12 98  3 
A a

 102  4
 C a

 99  8 
 A a

 

Primavera 

0 133  5
 A a

 109  4
 A b

 110  4
 A b

 

5 103  4
 B a

 100  3
 B a

 109  5
 AC a

 

9 106  5
 B a

 96  7
 B b

 92  3
 B b

 

12 110  7
 B a

 98  12
 B b

 99  7
 BC b

 

*Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha para a mesma 
estação do ano não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

 

 

A capacidade antioxidante, avaliada pelo método de DPPH, das amostras de 

espinafre variou entre 178 e 476 mol Trolox eq./100g amostra (Tabela 11). Assim 

como para o conteúdo de compostos fenólicos totais, as amostras coletadas no 

verão apresentaram menor capacidade antioxidante (178 µmol Trolox eq./100g), 

enquanto as coletadas na primavera apresentaram maior capacidade antioxidante 

(476 mol Trolox eq./100g), quando comparadas com as demais estações do ano. 

Acompanhando o padrão de decréscimo ocorrido no conteúdo de compostos 

fenólicos totais, a capacidade antioxidante apresentou uma variação entre 10 e 25% 

após 12 dias de estocagem.   

É possível constatar que há diferenças estatisticamente significantes na 

capacidade antioxidante das amostras-controle e das irradiadas, coletadas nas 

diferentes estações do ano. A capacidade antioxidante foi maior nas amostras 

irradiadas do que nas controle, para as coletadas no verão e no inverno. 
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Os compostos fenólicos totais apresentaram forte correlação (r=0.68) (função 

Pearson) com a capacidade antioxidante pelo método de DPPH. O coeficiente de 

correlação (r) mostra a intensidade da associação entre as duas variáveis 

envolvidas. Valores de r entre 0,9-1,0 significa uma correlação muito forte, entre 0,6-

0,9 correlação forte, entre 0,3-0,6 correlação regular e entre 0,0-0,3 fraca correlação 

(RODRIGUES; IEMMA, 2005). 

 

 

Tabela 11 – Capacidade antioxidante (mol Trolox eq./100 g b.u.) em amostras de 

espinafre (Tetragonia expansa) submetidas ou não a tratamento por 

irradiação, coletadas nas quatro estações do ano de 2012, 

armazenadas a (4±1) °C por 12 dias. 

Estação Dia 
Tratamentos 

Controle 1,0 kGy 1,5 kGy 

Verão 

0 178  7
 A a

 272  7
 A b

 203  17
 A c

 

5 190  7
A a

 276  16
 A b

 177  10
 B a

 

9 153  6
 B a

 281  21
 A b

 232  18
 C c

 

12 152  7
 B a

 247  8
 B b

 201  16
 A c

 

Outono 

0 367  21
 A a

 269  12
 A b

 374  14
 A a

 

5 351  28
 A a

 302  15
 B b

 283  12
 B c

 

9 403  26
 B a

 359  33
 C b

 388  17
 A c

 

12 361  23
 A a

 358  15
 C a

 447  26
 C b

 

Inverno 

0 365  9
 A a

 401  15
 A b

 375  18
 A a

 

5 328  12
 B a

 383  17
 A b

 295  20
 B c

 

9 257  11
 C a

 281  10
 B b

 284  12
 B b

 

12 233  6
 C a

 300  7
 B b

 281  18
 B b

 

Primavera 

0 476  20
 A a

 419  34
 A b

 469  24
 A a

 

5 402  18
 B a

 408  16
 A a

 455  30
 B b

 

9 391  24
 B a

 383  15
 B a

 383  15
 C a

 

12 402  18
 B a

 358  27
 C b

 422  18
 D c

 

 *Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha para a mesma estação 
do ano não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

 

 

 

Enquanto em alguns vegetais, a irradiação aumenta a capacidade 

antioxidante, em outros ela promove redução, como demonstrado por Fan (2005) e 

por Fan e Sokorai (2011). Fan (2005) constatou o aumento na capacidade 

antioxidante e no conteúdo de compostos fenólicos presentes em alface e endívia 

quando expostas a 2 kGy. Por outro lado, Fan e Sokorai (2011) verificaram que 

doses entre 1 e 4 kGy provocaram a redução na capacidade antioxidante de 
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espinafre (Spinacia oleracea), enquanto o conteúdo de compostos fenólicos não foi 

alterado. Como na presente pesquisa, os autores também observaram a redução 

nos teores de compostos fenólicos ao longo dos 14 dias de armazenamento a 4°C. 

Os flavonóides identificados nas amostras de espinafre foram as agliconas 

flavonas: apigenina (Apg) e a luteolina (Lut) (Figura 10) e, entre as agliconas, cinco 

derivados de apigenina e um derivado de luteolina (Figura 11A). Foram também 

detectados quatro picos de derivados do ácido hidroxicinâmico, sendo um deles na 

fração eluída com metanol:amônia (Figura 11A e 11B).  

 

 

 

 

 

Apigenina                             Luteolina 

 
Figura 10 – Estrutura dos flavonoides encontrados no espinafre (Tetragonia expansa). 

 

 

Figura 11 – Cromatograma obtido por CLAE-DAD (328 nm) de amostra de 
espinafre (Tetragonia expansa). (A) fração eluída com metanol após 
SPE e (B) fração eluída com metanol amônia após SPE. Picos 
identificados como (1) derivados do ácido hidroxicinâmico, (2) derivados 
de apigenina, (3) derivado de luteolina. 
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Estudos sobre o teor de flavonoides têm sido realizados com o “espinafre 

verdadeiro”. Nesse gênero, os flavonoides encontrados são: 5,3′,4′-tri-hidroxi-3-

metoxi-6:7-metileno-dioxi-flavona-4′-glucuronidio, spinatosidio-4′-glucuronidio,  

 patuletina, spinacetina, jaceidina (KIDMOSE et al., 2001; BERGQUIST et al., 

2005), e os ácidos: orto e para-cumárico, e o  ferúlico (BUNEA et al, 2008), diferente 

dos encontrados no presente estudo para o espinafre Tetragonia expansa, com 

exceção da apigenina que está presente nos dois tipos de espinafre. 

A Tabela 12 mostra a concentração dos flavonoides encontrados nas 

amostras de espinafre irradiadas (1,0 e 1,5 kGy) e não-irradiadas, durante o período 

de armazenamento. Essas análises foram realizadas no outono, apenas para 

identificação dos flavonoides presentes nesse tipo de espinafre, bem comoe a ação 

da radiação na sua concentração.  

 

 

Tabela 12 – Concentração de flavonoides (mg/100 g bu) e derivados do ácido 
hidroxicinâmico (mg ácido clorogênico eq./100 g bu). Amostragem, 
outono 2012. 

Flavonoides / 
Tratamentos 

Periodo de Armazenamento (dias) 

0 5 9 12 

Apigenina     

   Controle 1.32  0.33
Aa

 1.33  0.15
a
 3.46  1,45

b
 

_ 

   1,0 kGy 0.96  0.22
A,Ba

 _ _ 0.84  0.14
a,A

 
   1,5 kGy 0.39  0.2

Ba
 _ _ 0.24  0.07

a,A
 

     
Luteolina     

   Controle traços traços traços 
  _ 

   1,0 kGy nd* _ _ nd* 
   1,5 kGy nd* _ _ nd* 
     
Ácido 
hidroxicinâmico 

    

   Controle 2.54  0.65
 Aa

 2.63  0.48
a
 3.20  0.15

b
  

   1,0 kGy 3.20  0.29
 Ba

 _ _ 1.57  0.51
Ab

 
   1,5 kGy 1.21  0.22

 Ca
 

_ _ 
1.22  0.03

Aa
 

* _ não detectado. 
Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si, 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

 

 

Observa-se aumento significativo na concentração de apigenina e ácido 

hidroxicinâmico após o 9° dia de estocagem em amostras de espinafre não 

irradiadas (Tabela 12). Após a aplicação de 1,0 e 1,5 kGy ocorreu um decréscimo na 
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concentração de apigenina. Esse decréscimo pode ser decorrente da redução na 

expressão enzimática da enzima fenilalanina amônia liase (PAL) devido ao 

congelamento das amostras logo após o processo de irradiação ou pelo consumo 

dos flavonoides após o processo, devido à formação de radicais livres.  

Os resultados do presente trabalho são concordantes com os obtidos por 

Breitfellner, Solar e Sontag (2002) que constataram a redução no conteúdo de 

flavonoides em morangos expostos a dose de 3 kGy, dose esta aprovada em muitos 

países para ser aplicada nesse alimento (INTERNATIONAL CONSULTATIVE 

GROUP OF FOOD IRRADIATION, 1994). 

Por outro lado, a irradiação pode estimular a síntese de flavonoides, através 

da indução da atividade enzimática da PAL, responsável pela síntese dessas 

substâncias, provocado pelo estresse causado por essa tecnologia (BHAT; 

SRIDHAR; YOKOTANI, 2007), como observado por Nunes et al. (2008), que 

constataram aumento na concentração dos flavonoides kampferol e quercetina em 

amostras de rúcula irradiadas com 1 e 2 kGy. Esse mesmo aumento foi observado 

por Vanamala et al (2005) em grapefruit irradiada com 300 Gy, onde a concentração 

dos flavonoides naringina e narirutina aumentou e por KANAZAWA et al. (2012), 

onde a concentração de flavonoides em vegetais irradiados também apresentou 

aumento após seis dias de armazenamento em geladeira após exposição a radiação 

UV-B. 
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5. CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados obtidos na presente pesquisa, podemos concluir 

que o processo de irradiação mostrou-se eficaz para a melhoria da segurança 

microbiológica de espinafre (Tetragonia expansa) minimamente processado, quando 

armazenado a (4±1) °C sem afetar a aceitação do produto, mesmo após a aplicação 

de 1,5 kGy 

Quimicamente, o processo reduziu a concentração de flavonoides, porém a 

concentração de compostos fenólicos e a capacidade antioxidante da hortaliça não 

sofreram alterações. O que se constatou foi uma maior influência das estações do 

ano no teor desses compostos do que ação da radiação gama. 

Portanto, o processo de irradiação mostrou ser uma ótima alternativa para a 

segurança microbiológica desde que associado às Boas Práticas de Fabricação. 
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Anexo A. Parecer de Aprovação concedido pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos  
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