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Resumo 

 

A preocupação da população em consumir alimentos mais saudáveis e 

consequentemente com uma menor quantidade de aditivos químicos tem levado as 

indústrias de alimentos à procura de conservantes naturais. Dentre diversas 

vantagens no uso da quitosana, está sua possível aplicação em produtos cárneos, 

como o patê, devido a sua propriedade antimicrobiana. Definida como polímero 

natural, essa substância é produzida a partir de processo de baixo custo, através do 

exoesqueleto de animais invertebrados e também na parede celular de fungos, 

tendo como exemplo deste último o Mucor rouxii, pertencente à Ordem Mucorales, 

que proporciona um excelente rendimento de quitosana.  Dessa forma, este trabalho 

teve como objetivo, avaliar a aplicação da quitosana de Mucor rouxii (UCP064) em 

patê de carne e suas alterações nas características de qualidade. Após produção do 

patê e adição da quitosana, foram realizadas análises físico-químicas (umidade, 

cinzas, lipídios totais e carboidratos), análises microbiológicas (Coliformes a 45° C, 

Salmonella sp, Estafilococos e C. sulfito redutor) e análises sensoriais (teste de 

comparação pareada e análise descritiva quatitativa). Os resultados das análises 

microbiológicas demonstram a garantia microbiológica do produto adicionado de 

quitosana. Os resultados físico-químicos estavam em acordo com a legislação 

vigente, exceto a umidade que apresentou valores superiores. Nas análises 

sensoriais não foram detectadas alterações nas características organolépticas do 

produto adicionado de quitosana.  Portanto, conclui-se pelos resultados obtidos, que  

a  aplicação de quitosana como conservante em patê de carne, pode ser uma das 

alternativas para reduzir o nível de aditivos químicos utilizados pela indústria de 

alimentos. 

 

palavras-chaves: antimicrobiano, quitosana, patê, Mucor rouxii. 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

 

The concern about the population consuming more healthy foods and thus a smaller 

amount of chemical additives has led the food industries in search of natural 

preservatives. Among several advantages in the use of chitosan its application is 

possible in meat products such as pâté, due to its antimicrobial property. Defined as 

natural polymer, this substance is produced from low cost process, through the 

exoskeleton of invertebrates and also in cell walls of fungi, with the latter example the 

Mucor rouxii, belonging to the Mucorales order, which provides an excellent yield of 

chitosan. This study aimed to evaluate the application of chitosan from Mucor rouxii 

(UCP064) in meat and pâté changes in the quality characteristics. After the 

production of pâté to the addition of chitosan were analyzed with physico-chemical 

(moisture, fixed mineral residue; total lipids; determined proteins and carbohydrates), 

microbiological analysis (coliforms at 45 ° C, Salmonella sp, Staphylococcus and C. 

sulfite reduction) and sensory analysis (test pairwise comparison and descriptive 

analysis quatitativa). The microbiological analysis showed the product to guarantee 

microbiological added chitosan. The physicochemical results were in accord with 

current legislation, except the moisture that was superior. In the sensory analysis 

were not detected changes in the organoleptic characteristics of chitosan added. 

Therefore, we conclude by the results, that the application of chitosan as a 

preservative in meat pâté, can be an alternative to reduce the level used of chemical 

additives by the food industry.    

 

Key words: antimicrobial, chitosan, pâté, Mucor rouxii.  
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1. Introdução com justificativa  

 

As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) estão provavelmente entre os 

maiores problemas de saúde pública do mundo contemporâneo, fato que preocupa 

cada vez mais os órgãos governamentais. Com o aumento dos surtos de 

toxiinfecção alimentar, tanto as indústrias de alimentos como os consumidores vêm 

valorizando os cuidados na produção e comercialização de alimentos. No momento 

da compra nem todos os atributos  dos alimentos podem ser avaliados, fazendo com 

que algumas indústrias aproveitem da situação para adicionar uma quantidade de 

aditivos artificiais acima do permitido por lei, podendo com isso ocasionar problemas 

à saúde humana devido à presença de compostos carcinogênicos (MELO, 2004). 

 Neste panorama, impulsionam-se a realização de pesquisas em todo o 

mundo, enfatizando a busca de compostos alternativos para um emprego racional 

de conservantes naturais na produção de alimentos, com a finalidade de atender às 

perspectivas de uma nova demanda de mercado (FELLOWS, 2006; LI et al., 2007; 

SOUZA, 2006).    

  A comercialização de produtos cárneos tem experimentado um crescimento 

contínuo nos últimos anos, sendo dentre seus derivados de grande consumo, o patê. 

Entretanto, tal produto, devido à constituição rica em nutrientes provenientes da 

carne, estocagem à temperatura de refrigeração e vida de prateleira longa, estão 

sujeitos a vários fatores que influenciam a sua estabilidade, como crescimento 

microbiano e reações químicas (SILVA, 2003). Dessa forma, é obrigatório o uso de 

estratégias preventivas para redução dos focos ou eliminação dos contaminantes 

alimentares (KASNOWSKI, 2004).  

Dentre os novos métodos naturais de conservação, surge a quitosana, 

polímero natural, extremamente abundante, atóxico para humanos e biodegradável 

(FAI, 2008). É largamente distribuído na estrutura de animais invertebrados 

(carapaça de moluscos, de camarão, de caranguejos e lagostas) e também na 

parede celular de fungos, tendo como exemplo deste último a produção proveniente 

da massa micelial de Mucor rouxii, pertencente à Ordem Mucorales, fungo que 

proporciona um excelente rendimento de quitosana. Algumas vantagens no uso da 

biomassa de fungos são: extração simultânea de quitina e quitosana, independência 
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de fatores sazonais, produção em larga escala, processamento simples e econômico 

(SYNOWIECKI; AL-KHATTEB, 1997). 

As características físico-químicas deste biopolímero, derivadas de sua 

capacidade de formação de complexos polieletrolíticos (bioatividade) e propriedades 

de biocompatibilidade aos tecidos, justificam a razão pela qual o modo de obtenção 

e produção deste polissacarídeo tem sido extensivamente estudado na atualidade 

(YEN, 2007). 

As propriedades singulares da quitosana para aplicação em diversas áreas 

têm sido ainda mais potencializadas por este polímero ser biodegradável, o que 

atende a grande preocupação mundial relacionada à questão ambiental.  A alta 

hidrofilicidade da quitosana, devida ao grande número de grupos hidroxila e grupos 

amino presentes na cadeia polimérica, permite sua utilização como biomaterial na 

forma de micropartículas, gel e membrana em diversas aplicações, como veículo de 

liberação de fármacos, bandagens, géis injetáveis, membranas periodontais etc. 

(LARANJEIRA, 2009).  

Atualmente, uma das principais propriedades da quitosana que está sendo 

investigada é o seu potencial antimicrobiano, que tem como responsável a natureza 

policatiônica da molécula, que interage na região superficial da bactéria 

(MUZZARELLI et al., 1990). O amplo espectro da utilização em alimentos vai desde 

o uso como emulsificantes, antioxidantes, fibras em biscoitos dietéticos, clarificantes 

de bebidas, até como suplementos nutricionais (BORDERÍAS, 2005; COSTA, 2006; 

BORGOGNI, 2006 DEVLIEGHERE et al., 2004). 

A quitosana vem sendo utilizada na indústria de alimentos nos Estados 

Unidos, Alemanha e Japão, sendo reportado neste último, como agente conservante 

em: macarrão, molho de soja, sardinha, entre outros; todavia, ainda são escassos os 

dados quanto às condições de processamento e formulação (RODRÍGUEZ et al., 

2002).  

 No Brasil, duas empresas produzem quitosana de grau alimentício com o 

apoio de centros de pesquisas vinculadas à Universidades Federais, que são: 

Phytomare, localizada em Santa Catarina e a Polymar, localizada no Ceará 

(CRAVEIRO et al., 1999). Atualmente o Parque de Desenvolvimento Tecnológico 
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(PADETEC) da Universidade Federal do Ceará possui uma patente da quitosana, 

comercializando-a de forma pulverizada e encapsulada. (HENNIG, 2009).  

 Na aplicação em carne e subprodutos, algumas pesquisas já foram 

realizadas, em bacalhau (SHAHIDI et al., 2002), carne de cordeiro (KANATT et al., 

2004), salsicha (DAMIAN, 2005), mortadela (CHI et al, 2006), carne picada 

(DARMADJI E IZUMIMOTO, 1994)  em patê de carne (BENTO, 2008).  

Entretanto, há uma necessidade de um número de evidências científicas que 

avaliem as repercussões e alterações que a aplicação da quitosana provoca no 

alimento, principalmente sob as características sensoriais, uma vez que esse 

processo faz parte inerente do plano de controle de qualidade das indústrias de 

alimentos. 

Para auferir os benefícios supracitados, depreende-se do exposto a 

importância de averiguar a aplicação de quitosana como aditivo alimentar, 

particularmente sua caracterização quando administrada em produtos cárneos. 

Dessa forma, justifica-se a execução deste trabalho, decorrente das poucas 

evidências científicas que demonstrem a interferência do uso desse antibacteriano 

sob os atributos de qualidade, fatores estes fundamentais para aprovação do 

método pela comunidade científica e indústria de alimentos. Com isso, pesquisas 

com este intuito são de grande interesse pela comunidade científica, por estimular o 

uso efetivo de produtos de origem natural na conservação de alimentos, o que 

beneficia não somente a indústria produtora de alimentos, mas também os 

consumidores, por ingerir um produto seguro e natural.   
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2. Objetivos 

 

2.1 Geral  

 

 Avaliar a qualidade de patê de carne adicionado de quitosana fúngica; 

  

2.2 Específicos 

 Produzir o patê de carne com a adição de quitosana de Mucor rouxii 

(UCP064);  

 Verificar as alterações nas características de qualidade (análises físico-

quimicas, microbiológicas e sensoriais) do patê de carne adicionado de 

quitosana fúngica. 
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3. Metodologia 

 

Os experimentos piloto foram realizados no Laboratório de Experimentação e 

Análises de Alimentos (LEAAL), do Curso de Nutrição (Campus Recife). As análises 

seguintes ocorreram nos Laboratórios de Técnica Dietética, e no de Bromatologia do 

Departamento de Tecnologia e Ciência dos Alimentos, ambos do Centro Acadêmico 

de Vitória (CAV), sendo todos os laboratórios da Universidade Federal de 

Pernambuco. As análises foram realizadas em triplicata.  

 

3.1 Produção de Patê de Carne Bovina 

Para a produção do patê de carne, foram utilizados cortes de carne bovina, 

Brasil) comercialmente disponíveis em supermercados da cidade de Recife, 

Pernambuco, Brasil. Os condimentos gengibre, mostarda e pimenta do reino, foram 

obtidos secos e moídos em casa especializada localizada no mercado do centro da 

cidade de Recife, Pernambuco, Brasil. Os demais ingredientes como, nitrito de sódio 

(Kienast & Kraischmer Ltda., Santo André, Brazil), o antioxidante eritorbato de sódio 

(Kienast & Kraischmer Ltda., Santo André, Brazil) e o amido dextrinizado (Rhoster 

Ind. Com. Ltda., Vargem Gran de, Brasil) foram adquiridos de representantes 

comerciais especializados em indústrias de alimentos. As quantidades de cada 

ingrediente utilizado na formulação do patê bovino encontram-se demonstradas na 

Tabela 1 (BENTO, 2008). 

                                     Tabela 1. Formulação do patê de carne. 

MATÉRIA-PRIMA QUANTIDADES (g.100g-1) 

Carne bovina 100 

Nitrito 0,010 

Eritorbato 0,25 

Pimenta 0,02 

Gengibre 0,05 

Açúcar 0,08 
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Mostarda 0,1 

Sal 1,5 

Amido dextrinizado 0,05 

Água 25,0 

 

Em sala asséptica, bancadas e instrumentos foram separados e devidamente 

higienizados. A carne foi limpa com o auxílio da faca e tábua, cortada e triturada em 

moedor de bancada. Em seguida, foi realizada a mistura dos ingredientes, sendo a 

massa transferida para um moedor doméstico para total homogeneização, e 

obtenção da consistência desejada de patê. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma das etapas de produção do patê de carne bovina. 

 

 

 

3.2 Tratamento de patê com quitosana 

Trituração da carne em moedor 

Mistura dos ingredientes com a carne moída 

Adição de água para obtenção da massa cárnea 

Homogeneização da massa em moedor até consistência de 

patê 

patê 

Autoclave por 121°C por 15’ 

Armazenamento a 4 °C por 24 horas 

Adição da quitosana 
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O patê de carne bovina foi adicionado de solução de quitosana, em quantidade e 

concentração suficiente para prover uma concentração final no sistema de 5 mg de 

quitosana por grama de patê, concentração está considerada mínima para inibição 

do crescimento microbiano.  

 

 

                                     Figura 2. Erlemeyer com patê    Fonte: Bento, 2008.  

 

 

Alíquotas de 50g do patê foram acondicionados em frascos de vidro estéreis 

com tampa, os quais foram submetidos à autoclavagem a 121 ºC por 15 minutos. 

Após tal procedimento, os frascos contendo as amostras foram resfriados a 

temperatura ambiente, sendo em seguida armazenadas a 4 ºC por um período 

máximo de 24 horas, até a realização dos ensaios (figura 2).  

 

3.3  Análise físico-química  

 

A determinação da composição centesimal do patê adicionado de quitosana 

fúngica foi realizada segundo métodos da AOAC: umidade (método nº 950.46), 

proteínas (método nº 94.025) e resíduo mineral fixo (método nº 920.153). A análise 

de lipídios foi realizada utilizando o método proposto por Bligh e Dyer (1959), e os 

carboidratos foram calculados por diferença.  

 

3.3.1 Umidade determinada (AOAC, 2002)  
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A análise foi realizada a partir da pesagem da amostra em cápsula de 

porcelana previamente tarada.  A amostra foi aquecida em estufa durante 3 horas, 

sendo em seguida resfriada em dessecador até a temperatura ambiente, sendo  

pesadas em balança analítica. A operação de aquecimento e resfriamento foi 

repetida até  que se obtivesse peso constante. 

 

3.3.2 Resíduo mineral fixo (AOAC, 1996) 

 

Obtido mediante carbonização em fogareiro e calcinação em mufla a 550ºC, 

até eliminação completa do carvão e obtenção de cinzas brancas ou ligeiramente 

acinzentadas. A operação foi repetida até peso constante (AOAC, 1996);  

 

3.3.3 Proteínas  (AOAC, 1995);  

 

Determinação de nitrogênio total realizada pelo processo de digestão 

Kjeldahl, segundo AOAC. Foi utilizado o fator de 6,25 para transformação do 

nitrogênio em proteína. 

 

3.3.4 Lipídios totais (Bligh e Dyer, 1959). 

 

        Extraídos e quantificados de acordo com o método proposto por Bligh e Dyer 

(1959).   

 

3.3.5 Carboidratos calculados por diferença. 

 
Para determinação da porcentagem de carboidratos foi realizado a soma da 

porcentagem de umidade, cinzas, lipídios e proteínas, sendo considerado 

carboidrato a diferença para atingir 100%. 

 

3.4 Análise Microbiológica  
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Para avaliação microbiológica, as amostras foram assepticamente 

transferidas para sacos de polipropileno estéreis (figura 3), sendo em seguida  

armazenadas a 4º C por no máximo 24 horas antes da realização das análises de 

Coliformes a 45 ºC, Estafilococos coagulase positiva, Salmonella sp., Clostrídio 

sulfito redutor. 

 

 

Figura 3. Saco estéril com patê adicionado de quitosana. 
 

 

3.4.1 Determinação do número mais provável de coliformes a 45ºC/g 

 

Foi utilizada a técnica do Número Mais Provável (NMP), indicada para a 

detecção de baixas concentrações de coliformes e por apresentar maior 

sensibilidade do que os métodos de plaqueamento. Foi realizada diluição seriada, 

sendo o produto encubado a 37° C, por 24/48 horas em meio Lauryl Sulfate Broth – 

LSB. Este meio utiliza a lactose como fonte de carbono e o reagente lauril para 

inibição da microbiota acompanhante. O resultado é positivo pela produção de ácido 

e gás nos tubos de Durhan.    

 

3.4.2 Contagem de Estafilococos coagulase positiva  
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Como meio seletivo para a contagem de Estafilococos coagulase positiva foi 

utilizado o meio Baird-Parker Agar. O meio combina o telurito de potássio (0,01 %), 

glicina (1,2 %) e o cloreto de lítio (0,5 %) como agentes seletivos e, a redução do 

telurito e a hidrólise da gema de ovo, como características diferenciais. 

Adicionalmente, o meio contém 15 % de piruvato de sódio como agente reparador 

de células injuriadas. A contagem foi determinada por plaqueamento direto com 

espalhamento do inóculo com o auxílio da alça de Drigalsky, inversão e incubação 

das placas a 37ºC por 48 horas. 

 

3.4.3 Detecção de Salmonella sp 

           

             A amostra foi transferida para caldo lactosado, incubando este homogenato 

à 35°C/24h. Transferiu-se o homogenato para Caldo Selenito Cistina (SC) e para o 

Caldo Tetrationato (TT) e incubou-se ambos a 35°C/24h. Após o tempo de 

incubação estriou-se em placas de Agar Entérico de Hectoen (HE), Agar Bismuto 

Sulfito (BS) e Agar Xilose Lisina Desoxicolato (XLD), para ambos os caldos, 

incubando-as à 35°C /24h. (AOAC, 2000). No meio Hektoen, as colônias de 

Salmonella caracterizam-se por apresentar colônias esverdeadas com ou sem 

centro negro. No meio Bismuto, as colônias de Salmonella caracterizam-se por 

apresentar colônias marrons, cinzas ou negras, algumas vezes com brilho metálico. 

No meio XLD, as colônias de Salmonella caracterizam-se por apresentar a mesma 

cor do meio com ou sem centro escuro.  

 

3.4.4 Contagem de Clostrídio sulfito redutora 46°C         

 

A amostra foi homogeneizada em solução salina de NaCL 0,85%.  Alíquotas  

foram transferidas para tubos contendo meio de cultura caldo DRCM em 

concentração dupla. Outras alíquotas foram transferidas para tubos contendo caldo 

DRCM em concentração simples e para tubos contendo caldo DRCM na 

concentração simples. Os tubos foram para jarra Gaspar com gerador de 
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anaerobiose. A jarra foi encubada em estufa com temperatura de 46 ± 10C, por 7 

dias.  Após o período acima, foi observado  se houve o desenvolvimento do C. sulfito 

redutor pela turvação e enegrecimento do meio de cultura.  

 

 

3.5 Análise sensorial do produto 

 

A aceitabilidade do patê de carne foi estabelecida pelo teste de comparação 

pareada, com o objetivo de avaliar as alterações sensoriais dos produtos 

adicionados com quitosana. A descrição dos produtos foi obtida por Análise 

Descritiva Quantitativa Simplificada (ADQ), também chamada de Perfil de 

características, segundo Faria e Yotsuyang (2002). A execução da análise sensorial 

compreendeu as etapas de pré-seleção de provadores, treinamento e seleção da 

equipe sensorial e avaliação das amostras. Os provadores escolhidos foram 

submetidos a testes de sensibilidade ou “threshold” de reconhecimento para os 

quatro sabores básicos (ácido, amargo, salgado, doce). A seleção final dos 

provadores foi estabelecida com base na reprodutibilidade dos resultados. 

Na avaliação dos produtos foi utilizado o delineamento em blocos completos nos 

quais as amostras dos produtos A (com o antibacteriano) e B (sem o antibacteriano), 

foram expostas de forma mais homogênea possível, servidas aos provadores em 

cabines individuais iluminadas com luz branca, à temperatura de 24 ºC, em copos 

descartáveis de 50 ml, e também amostras acompanhadas de torradas sem sal em 

pratos descartáveis, sendo todas as amostras aleatoriamente codificadas com três 

dígitos. 

 

3.6. Análise estatística 

A análise estatística foi realizada utilizando testes de estatística descritiva 

(média e desvio padrão) e de estatística inferencial (teste t de Student e teste de 

Tukey) para determinação de diferenças estatisticamente significantes (p<0.01) 

entre os diferentes tratamentos aplicados. Os dados dos testes sensoriais foram 

avaliados pela Tabela de número mínimo de julgadores para o teste de comparação 

pareada (ABNT, 1994). 
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4. Resultados e Discussão  

 

4.1 Análise físico-química do produto 

 

A composição físico-química do patê de carne adicionado de quitosana 

fúngica  encontra-se apresentada na Tabela 2.  

Tabela 2. Composição físico-química  do patê adicionado de quitosana fúngica. 

 

Conforme demonstrado o patê de carne com quitosana apresenta    

determinações de umidade (74,7%), resultado este acima do estabelecido no 

regulamento técnico de identidade e qualidade de patê, cujo valor máximo é 70%. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Minozzo (2004), que ao elaborar um 

patê de atum, também obteve percentual de umidade acima da legislação (76,30%).  

A literatura relata que uma estratégia para diminuição da umidade de um 

produto, pode ser através da inclusão de amido na preparação, e como de fato a 

legislação permite a inclusão de amido em patês, essa poderia ser uma alternativa 

viável. Contudo, é importante ressaltar que a maior preocupação com relação à alta 

umidade, é à probabilidade de interferir como fonte de risco para desenvolvimento 

de microorganismos, o que provavelmente não irá ocorrer visto os efeitos 

antimicrobianos da quitosana.  

Foi encontrado na constituição do patê de carne com quitosana fúngica um  

baixo teor de gordura (1,74%),  percentual este em acordo com o regulamento 

Parâmetros avaliados   Patê de carne adicionado de quitosana fúngica    

Proteína 15 % 

Lipídios 1,74% 

Carboidrato 6,6% 

Umidade 74,7 % 

Cinzas 1,96 % 
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técnico de identidade e qualidade de patê, que estabelece no máximo 32% como 

valores aceitáveis. Na elaboração de patês, podem ser utilizados diferentes tipos de 

gordura, como por exemplo, óleo vegetal, gordura de porco, margarina e gordura 

vegetal hidrogenada. Entretanto, neste estudo optou-se pela substituição da 

gordura, pelo gel de quitosana, com o intuito de produzir um patê mais natural.  

 

De acordo com alguns estudos (FERREIRA, ET AL., 2003; HUGHES, 

COFRADES E STROY, 1997; SIQUEIRA ET AL., 2001), os produtos cárneos com 

menor adição de gordura na sua formulação, são classificados como magros, e 

apresentam uma maior quantidade de água quando comparado com produtos 

cárneos gordos.  

Dessa forma, supõe-se que a adição de quitosana fúngica no patê de carne, 

associado à redução na quantidade de gordura adicionada, foram responsáveis pelo 

aumento no teor de umidade do produto, assim como ocorreu no estudo de patê de 

atum (Minozzo, 2004), que apresenta uma alta umidade decorrente do uso de uma 

carne com menor teor de gordura em sua constituição. 

Estudos com patês de tilápia, jundiá e pacu, Feiden et. al (2007), 

demonstraram  a relação inversamente proporcional para umidade e lipídios, onde o 

patê de pacu apresentou maior umidade (66,61%)  quando comparado com os da 

outra espécie de peixes, no entanto seu teor de lipídios foi de 14,8%, comparado 

com os de tilápia (21,72%) e jundiá (27,63%). Em pesquisas com outro produto de 

origem animal, Siqueira et al. (2001) encontraram valores acima da legislação, para 

os teores de  umidade (77,1-77,7%), no desenvolvimento de um hambúrguer bovino 

de baixo teor de gordura, utilizando carne de soja e como amido modificado e 

proteína de soja. Ao analisar salsichas adicionadas com quitosana, Damian (2005) 

também obteve valores de umidade elevados acompanhados com baixo teor de 

gordura. 

No item referente à proteína, o produto em estudo apresentou-se como uma 

rica fonte protéica, com o total de 15 % de proteína, valor que está em acordo com o 

exigido pela legislação, que determina o valor mínimo de 8%. Valores similares 

foram encontrados por Silva et al (2003) em patês de presunto acrescido de globina 
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bovina, e em patê acrescido com caseinato de sódio, que tiveram a composição 

protéica  de 13,38% e 13,22%, respectivamente.  

Em estudo feito por Hautrive et al (2008), com hambúrgueres preparados com 

carne bovina, foram encontrados maiores valores de proteína quando comparado 

com a carne de avestruz e peru, demonstrando assim que produtos que possuem 

carne bovina em sua constituição, apresentam maiores valores de proteína. Outros 

estudos com produtos cárneos, como salsicha adicionada de germe de milho 

desengordurado (ZAYAS, 1989), isolado comercial de globina bovina (HAZARIKA, 

1993) e tecido conjuntivo bovino (CALHOUN, 1996), também apresentaram um alto 

teor protéico.  

Em contrapartida, alguns autores observaram valores abaixo do encontrado 

no patê de carne com quitosana, como no caso de patês de peixes como tilápia e 

atum com percentuais de proteína de 8,53% e 6, 83% (MINOZZO, 2004), e em  

jundiá e pacu respectivamente com 9,83% e 9,99% (FEIDEN et al, 2007). 

Analisando a tabela de composição de alimentos pode-se observar que o teor de 

proteína em carnes bovinas é relativamente maior que em pescados, o que deve ser 

responsável pela diferença de valores encontrados nos diferentes estudos       

(TACO, 2006).  

Com relação ao carboidrato, o patê de carne com quitosana fúngica apresentou 

valores satisfatórios (6,6%), estando em acordo com a legislação em vigor, que 

estabelece os valores na faixa de 1-10%. Minozzo (2004), ao estudar o patê de 

presunto, observou que o mesmo apresentou 18,57% valor que ultrapassa os limites 

máximo aceito de carboidratos pela legislação. No caso do percentual de cinzas, 

onde estão contidos os minerais, foi encontrado o valor de 1,96%, resultado este 

coerente com os descritos na literatura (MINOZZO, 2010), sendo estes de grande 

importância, uma vez que a carne possui quase todos os minerais fundamentais 

para a nutrição humana, entre eles o zinco, ferro e potássio.  

A composição nutricional da carne magra corresponde a 75% de umidade, 20% 

de proteína, 3% de lipídios e 2% de sustâncias solúveis não nitrogenadas 

(SCHMIDT, 1994). A composição nutricional do patê com quitosana está semelhante 

à composição nutricional de uma carne magra.  
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De acordo com os resultados apresentados podemos constatar que os valores 

nutricionais encontrados, mostraram que o patê adicionado de quitosana fúngica  

podem ser uma boa alternativa para uma alimentação saudável e nutritiva. Além do 

baixo teor lipídico e alta qualidade protéica, o patê apresenta um valor calórico baixo 

de 103,53 Kcal/100g. Além disso, vale ressaltar que o produto em estudo ainda 

contém em sua formulação a quitosana, que apresenta características funcionais 

conforme legislação para alimentos funcionais,  RDC n° 18, de 30 de abril de 1999, 

devido sua propriedade em reduzir absorção de gordura pelo organismo. 

Com isso, foi demonstrado que os resultados encontrados, exceto a umidade, 

estão em acordo com o regulamento técnico de identidade e qualidade de patê 

estabelecido pelo Ministério da Agricultura, legislação esta que fixa a identidade e as 

características mínimas de qualidade que deverá apresentar qualquer produto 

cárneo (BRASIL, 2000).  

 

4.2 Análise microbiológica do produto 

 

Os resultados das análises microbiológicas apontam que o patê adicionado de 

quitosana fúngica está em acordo com a legislação em vigor, RDC nº12 de 08 de 

Janeiro de 2001, se enquadrando no sub-item: produtos cárneos (patês, gelatinas e 

similares) na forma de semi conservas, embalagens herméticas, mantidas sob 

refrigeração (BRASIL, 2001). 

Os resultados confirmam a ação antimicrobiana da quitosana, bem como a 

adoção das boas práticas na manipulação do patê. A quitosana exibe atividade 

antimicrobiana contra bactérias, a maioria dos fungos filamentosos causadores de 

doenças alimentares e leveduras, por isso tem sido indicada como um preservativo 

alternativo, de origem natural, no processamento de alimentos (RHOADES e 

ROLLER, 2000). 

Estudos têm demonstrado que esse polímero é capaz de provocar a inibição do 

crescimento de microrganismos como Staphylococcus aureus, Escherichia coli (LI 

ET AL, 2007; ZENG ZHU, 2003),  Salmonella typhimurium, S. faecalis  (CHUNG ET 

AL, 2006), S. enterica, S. paratyphi, Pseudomonas aeruginosa (YADAV E BHISE, 
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2004), Listeria monocytogenes (COMA ET AL 2004),  Bacillus cereus, Shigella 

dysenteriae, Aeromonas hydrophila, Fusarium, Alternaria, Helminthosporium 

(COSTA SILVA, 2006),  Sacharomyces cerevisiae, S. ludwigii, Zygosaccharomyces 

baillii, Cryptococcus albidus, Candida sp. e Rhodotorula sp. (RHOADES, J. & 

ROLLER, 2000; SAGOO, 2002).  

Alguns autores avaliaram as características microbiológicas de produtos cárneos 

adicionados de quitosana, confirmando assim seu efeito antimicrobiano. Darmadji e 

Izumimoto (1994) mencionaram que a quitosana utilizada na concentração de 1,0 %, 

reduziu a contagem bacteriana de 1 a 2 log UFC g-1 em carne de bovino moída. A 

pesquisa de Sagoo (2002) mostrou a eficiência da aplicação da quitosana, com 

percentual de 1,0 % na prevenção da deterioração da carne de suíno estocada em 

temperatura de 7°C durante 18 dias. 

Quattara et al. (2000)  utilizou filmes antimicrobianos de quitosana, com o intuito 

de retardar a perda de inibidores bacterianos da superfície dos produtos cárneos.  

Estes pesquisadores conseguiram inibir o crescimento de P. fragi, S. aureus, e B. 

subtilis com quitosana (0,01 %) em meio líquido, durante incubação a 30°C por 24h.  

E. coli foi inibida com quitosana a 0,1 %. L. plantarum e P. pentosaceus (cultivos 

iniciadores utilizados em produtos cárneos) foram inibidas a 0,1 % e não se 

multiplicaram a 0,5 %. 

Observando a atividade microbiana da quitosana em salsicha de carne, Youn et 

al. (2001) relataram a inativação de 2 log UFC g-1 da contagem total de 

microrganismos após a fabricação e adição de 0,35 a 0,5 % de quitosana. A 

contagem total de aeróbios mesófilos viáveis em salsicha tratada com 1,0 % de 

quitosana se manteve abaixo dos níveis máximos aceitáveis especificados pela 

referência microbiológica para carnes durante 15 dias. (KNOWLES, 2001). Em seu 

trabalho com salsichas frankfurt, Damian (2005), atribui a quitosana como um dos 

fatores que auxiliaram a inibição do crescimento microbiano.  

Uma das razões para o aumento da inibição microbiana é a propriedade da 

quitosana de formar uma membrana (polímero) com capacidade de inibir a adsorção 

de nutrientes, impedindo o metabolismo de microorganismos. O outro mecanismo 

inibidor deste polímero policatiônico pode ser atribuído à reatividade com moléculas 

aniônicas das paredes celulares dos microrganismos. (JUMAA, 2002).  Estudos mais 
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recentes revelam, ainda, que o mecanismo da atividade antimicrobiana da quitosana 

está intimamente relacionado às propriedades físico-químicas das soluções, 

concentração utilizada e tempo de exposição (COSTA SILVA, 2006).  

Portanto, a contagem reduzida ou a ausência de microrganismos encontrada 

como resultados nesse trabalho são de grande importância para garantir a 

manutenção da segurança higiênica do patê de carne com quitosana, o que 

confirma o emprego das boas práticas de manipulação e processamento do produto 

em estudo, estando assim o mesmo em regularidade em termos de qualidade 

sanitária.   

 

4.3 Análise sensorial do produto 

 

No teste de comparação pareada, para detectar se existia diferença nos dois 

produtos oferecidos, foi observado que dos 19 provadores, 11 perceberam a 

diferença, pelo teste monocaudal 11<14, sendo, portanto comprovado que não 

existe diferença sensorial entre as duas amostras ano nível de 5% de significância.  

Chi et al. (2006) relataram que ao incorporar filmes de quitosana com óleo 

essencial de orégano em fatias de mortadela, armazenada à 10 ºC por 5 dias, 

também obteve boa aceitação sensorial. Em outro estudo, Chien et al. (2007) 

também reportaram a eficiência e não influência na qualidade sensorial de pitayas 

com quitosana. 

Em seguida, foi verificada a influência das variáveis do processo, sobre os 

atributos de qualidade específicos, como aparência, odor, sabor e textura, por meio 

do teste de ADQ (Análise Descritiva Quantitativa). As médias das pontuações 

obtidas para cada um deles encontram-se apresentadas na tabela 3. 
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                 Tabela 3. Médias das notas obtidas no teste ADQ. 

Amostras Aparência Cor Odor Sabor Textura 

PCSQ* 2,89±1,05b 3,31±1,20a 3,42±1,26a 3,10±1,24a 2,68±1,38b 

PCCQ* 3,63±0,95a 3,42±1,07a 2,16±1,21b 2,05±1,39b 3,63±1,16a 

Medias com letras iguais na vertical não diferem significativamente ao nível de 5% pelo teste 

“t” de student. 

Conforme observa-se na tabela 3, maiores médias no produto com quitosana 

foram obtidas nos atributos aparência e textura, em contradição com o odor e sabor, 

cuja as maiores médias foram dos produtos sem quitosana. A cor foi o único atributo 

sensorial, no qual não houve diferenças significativas.  Dessa forma, conforme 

observamos os resultados sensoriais do produto adicionado de quitosana, foram 

bastante positivos.  

Tendo por objetivo averiguar as possíveis correlações entre os resultados das 

variáveis do processo, Patê com Quitosana (PCCQ) e Patê sem quitosana (PCSQ), 

e os atributos de qualidade sensorial, foi aplicado uma Análise de Componente 

Principal (PCA), cujos resultados encontram-se ilustrados na figura 4.  

 

     Figura 4. Análise de Componente Principal (PCA). 
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Na figura 4 observamos que os pesos das duas primeiras componentes 

principais (PC1 e PC2), representam aproximadamente 82% das informações. Ao 

analisar a primeira componente principal que reproduz 52,80%, constata-se que a 

amostra de patê de carne com quitosana (PCCQ) possui escore positivo, obtendo, 

portando maiores valores nos atributos textura e aparência, ratificando o expresso 

na tabela 3. Respostas positivas relacionadas a estes atributos também foram 

observadas por outros autores (DAMIAN, 2005; DOTTO, et al., 2008).  

Segundo Damian (2005), é possível produzir salsichas frankfurt de baixo teor 

de gordura adicionadas de quitosana, sem alterar significativamente suas 

características sensoriais de textura, uma vez que a análise sensorial não 

apresentou diferenças significativas entre as salsichas contendo quitosana e as do 

controle. Li & Yu (2000), também constatou que o tratamento com quitosana (5 ou 

10 mg/mL) foi efetivo na manutenção da textura, ao relatar a firmeza dos pêssegos 

tratados com quitosana. Altieri et al. (2005), estudando a eficiência de quitosana em 

queijo mussarela, também observou que a quitosana não comprometeu a 

funcionalidade tecnológica, o que demonstra a não modificação na textura do queijo.   

Com relação à aparência, estudos realizados por Dotto, et al (2008) constatou 

que houve diferença significativa nesse atributo, quando aplicado quitosana em 

mamão, em comparação ao fruto sem filme. Nessa pesquisa foi demonstrado que o 

fruto com filme poderia ser consumido após 10 dias de armazenamento, enquanto 

que o sem filme já estava com a aparência excessivamente degradada após 4 dias 

de armazenamento.   

Ainda relacionado à figura 4, a tabela expressa que a amostra de patê sem 

quitosana (PCSQ) possui escore negativo, o qual se caracteriza com maiores notas 

nos atributos sabor e odor, apontando assim um fator sensorialmente negativo no 

uso da quitosana. HAN et al. (2005) ao estudarem o emprego da quitosana no 

armazenamento de morangos, afirmaram que apesar da quitosana ser um 

conservante ideal, ao ser dissolvida em soluções ácidas, desenvolveu adstringência 

e amargura no sabor das frutas. Este fato pode também ter ocorrido com o patê 

adicionado com quitosana neste presente estudo, uma vez que foi utilizado o ácido 

acético para dissolução da quitosana.  
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No entanto, Vieira (2001), ao realizar análise sensorial aplicando a escala 

hedônica, em cookies adicionados ou não de quitosana obteve boa aceitação no 

quesito sabor. Matos (2000) também obteve resultados positivos com relação ao 

sabor, ao adicionar quitosana em aguardadente. Outra vantagem do uso da 

quitosana, e sua influência no sabor, pode ser atribuído a sua habilidade 

antioxidante. Estudos em bacalhau (Shahidi et AL., 2002), carne de cordeiro (Kanatt 

et al., 2004) e carne picada (Darmadji e Izumimoto, 1994), sugerem seu poder em 

reduzir o sabor de ranço característicos dos alimentos que contém alto teor de 

gordura.    

Com relação à segunda componente principal, que representa 29,83% das 

informações, foi demonstrado que tanto as amostras de patê de carne com, como 

também as sem quitosana,  tiveram boa aceitação de cor, não tendo diferença 

significativa entre as duas amostras. Botrel (2007), ao recobrir quitosana em alho 

minimamente processado, obteve resultados semelhantes, quando avaliou à cor 

durante a vida de prateleira. Segundo este autor, as alterações na coloração 

superficial do produto não apresentaram diferença significativa (p > 0,05) para a 

variação da tonalidade de cor e da saturação de cor durante o tempo de estocagem 

a 10 °C em relação ao controle, onde a quitosana promoveu um pequeno 

retardamento na alteração da tonalidade da cor. Resultados positivos também 

relacionados à melhoria da cor pela inclusão de quitosana, foram observados em 

suco de maça (GRECO, 2007), mamão papaia (DOTTO, ET AL., 2008), uva 

(CAMILI, 2007) e maçãs cortadas (ASSIS, 2002), devido ao processo de 

retardamento do escurecimento enzimático, e sua influência sob a formação da 

quinona, agente promotor dos pigmentos escuros. Juqueira (2004), em seu estudo 

associa o retardo do amadurecimento influenciando na coloração da casca e na 

firmeza de mamão papaia. 

Em contraposição, alguns produtos processados ou recobertos com quitosana 

podem vir a apresentar uma coloração escura como no caso da cokkeis estudas por 

VIEIRA (2001) e de pêssegos douradão (SANTOS, 2008). No patê esta alteração de 

coloração não foi observada.  

Portanto, embora o patê sem quitosana obteve maior preferência, ambos os 

produtos foram sensorialmente aceitos, podendo a quitosana ser uma alternativa 

vantajosa para aplicação tanto em patê, como também em outros produtos cárneos, 
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com constituição similiar. Os resultados obtidos neste presente estudo, ratifica que a 

inclusão de quitosana em produtos pré-prontos, como pizzas pré cozida 

(RODRIGUEZ et al. 2003); cenouras minimamente processadas (DURANGO, 2004 ) 

e Filé de peixe (TSAI, 2004) é um método eficiente para estender a vida de 

prateleira do produto como também manter suas características organoléticas e 

nutricionais.   
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5. Considerações Finais 

 

 

A quitosana fúngica vem se destacando devido as suas propriedades de 

biodegradabilidade, incapacidade em provocar efeitos tóxicos, e propriedade 

conservante em alimentos, uma vez que inibi e elimina um amplo espectro de 

bactérias. Este estudo ratificou que o uso da quitosana pode figurar como uma 

alternativa para a redução da quantidade de aditivos artificiais utilizados em produtos 

cárneos, reduzindo os potenciais riscos à saúde do consumidor, além de ser útil 

para as indústrias de alimentos, uma vez que pode ser utilizado como estratégia de 

marketing para a conquista de novos mercados.  
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