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A carne mecanicamente separada de frango (CMSF) é classificada como

sendo a carne obtida por processo mecânico de moagem e separação dos

ossos de animais de açougue, destinada à elaboração de produtos cárneos

específicos [1]. O processo de separação mecânica ocasiona trituração dos

ossos tomando a CMSF um meio favorável a reações químicas e ao

desenvolvimento de microrganismos, sendo, portanto, recomendado que a

CMSF seja separada em temperatura menor que 10 C e siga imediatamente

para refrigeração à temperatura menor que 4C [1].

A armazenagem da CMSF em temperaturas de refrigeração muito baixa

não permite o crescimento de microrganismos mesófilos, deste modo, os

psicritróficos são os microrganismos predominantes [2].

O uso de radiação no processamento de carnes para reduzir a carga de

microrganismos deterioradores e de patógenos é bem documentado [3]. O

processo de irradiação pode ser efetuado em produtos já embalados e em

temperaturas de refrigeração ou de congelamento [4].
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O presente estudo teve a finalidade de verificar o efeito da radiação

ionizante proveniente de diferentes fontes de radiação (acelerador de elétrons

e fonte de cobalto-60) sobre a contagem total de bactérias psicrotróficas

presentes na CMSF, ao longo do armazenamento refrigerado.

Os resultados indicaram efeito da radiação ionizante na redução dos

valores de bactérias psicrotróficas em CMSF.
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TABELA 1 – Valores médios (Log ufc/g-1) de 

microrganismos psicrotróficos. 

Os valores médios de bactérias psicrotróficas obtidos para amostras não

irradiadas e aquelas irradiadas na fonte de Co-60 e acelerador de elétrons,

entre os dias 0 (DO) e 11 (D11) de armazenamento refrigerado foram,

respectivamente, 6,58 Log (UFC.g-1), 4,80 Log (UFC.g-1) e 4,31 Log

(UFC.g-1) (TABELA 1).

Estes resultados mostraram o efeito da radiação ionizante sobre a

diminuição da contagem de bactérias psicrotróficas.
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Produção da 

CMSF

CMSF

Armazenamento  2º C

Irradiador 

Multipropósito Co-60 e 

acelerador de elétrons

Comissão Nacional de Energia Nuclear – Laboratório de Poços de Caldas

Laboratório de Radioecologia

Contagem de bactérias 

psicrotróficas

– 18º C

Dia: D0 – D4 – D7 – D9 – D11

N = 3

DIA C CO AE

D0 5,48 3,82 3,53

D2 5,75 4 3,53

D4 6,15 4,12 4,12

D7 6,41 5,48 4,36

D9 7,46 5,63 4,82

D11 8,24 5,70 5,47

MÉDIA 6,58 4,8 4,31


