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RESUMO

O presente estudo propôs avaliar a interação de tripolifosfato de sódio (STP) e
sacarose, em um embutido fermentado, a partir de carne caprina obtida de animais
de descarte (animais velhos). Foram avaliados os efeitos nas características físico-
química de pH, acidez em ácido lático, umidade, proteínas, gordura, teor residual de
nitrito e rendimento final, e nas características sensoriais analisando-se os atributos
acidez, aroma e sabor oxidado, intensidade da cor vermelha, brilho, coesividade e
dureza. Visando garantir a qualidade microbiológica foi realizada a contagem de
Coliformes, Salmonella spp e Sthaphylococcus.  A análise estatística foi realizada a
partir de um planejamento fatorial 22. O experimento teve 04 ensaios, sendo estes
uma combinação da maior e menor concentração de STP e sacarose e mais 03
ensaios representando o ponto centrall, totalizando 07 ensaios. O embutido
fermentado foi elaborado na unidade de processamento de carnes do Centro
Federal de Educação Tecnológica de Petrolina, onde todos os ensaios receberam a
formulação base mais a quantidade de STP e sacarose específica de cada ensaio.
Analisando-se os resultados a combinação de diferentes concentrações de STP e
sacarose não exerceu influência significativa sobre nenhum dos parâmetros físico-
químicos  (p>0,05). Na avaliação sensorial os atributos intensidade de cor, brilho e
coesividade apresentaram diferenças significativas  (p<0,05). A cor vermelha, foi
mais intensa nos ensaios com concentrações maiores de STP e sacarose. O brilho
foi mais intenso nos ensaios onde as dosagens de sacarose foram maiores e o
atributo coesividade obteve melhor resultado em concentrações maiores de STP, e
quanto a caracterização microbiológica, foi observado que os resultados encontram-
se dentro dos padrões estabelecidos pelo pêlo Ministério da Saúde. Conclui-se que
a influência da interação de STP e sacarose foi restrita apenas aos aspectos
sensoriais, sendo que o ensaio 04  apresentou os melhores resultados.

Palavras-chave:  carne caprina, embutido fermentado, tripolifosfato de sódio,
                             sacarose.



ABSTRACT

This  research aimed at evaluate the interaction between sodium tripolifosphate
(STP)and sucrose in a fermented goat meat sausage elaborated with meat obtained
from old animals. The effects on physicochemical characteristics as pH, lactic acid
acidity humidity, protein, fat, residual nitrite content and final revenue, and on
sensorial attributes as acidity, aroma, rancid taste, red color intensity, gloss,
cohesiveness and hard texture were evaluated. Intending to maintain the
microbiological quality, Coliforms, Salmonella spp and staphylococcus counting were
determinate. The statistic analysis was done from a 22 factorial planning. The
research had seven assays: four of them were a combination of the highest and
lowest STP and sucrose concentrations, and three of them represented the central
point. The fermented sausages were elaborated on the meat processing unit of the
Federal Technological Education Center of Petrolina city, Brazil, where each assay
had a basic formula added of the STP and sucrose specific content. According to the
results the different combinations of STP and sucrose didn’t have significant effect
over any of the physicochemical parameters (p> 0.05). On sensorial evaluation the
attributes color intensity, gloss and cohesiveness presented significant differences
(p< 0.05). The red color was more intense on assays on which STP and sucrose
concentrations were higher. Shine was more intense when sucrose concentration
was higher, and the attribute cohesiveness got a better result when STP
concentration was higher. Microbiological counting was in accordance with legal
Brazilian standards. As a conclusion the STP and sucrose interaction only influenced
the sensorial characteristics. The formulation number four had the better taste
according to panelists’ preference.

Key words: goat meat, fermented sausage, sucrose, and Sodium tripolifosphate.
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1 INTRODUÇÃO

Dentre as alternativas econômicas para a região semi-árida do nordeste,

destaca-se a caprinocultura, sendo a atividade caprícola responsável por grande

parte da produção pecuária do Nordeste brasileiro. Segundo dados divulgados pelo

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (1998), o rebanho nordestino de

caprinos corresponde, aproximadamente, a 6.176.457 cabeças, ou seja, próximo

aos 94% do efetivo nacional.

A importância que a caprinocultura representa para o Nordeste está

relacionada com a capacidade que os caprinos têm de adaptar-se às condições

edafo-climáticas e nutricionais da região, produzindo carne de aceitação universal,

apresentando-se, desta forma, como uma fonte alimentar protéica com um grande

potencial a ser explorado (MADRUGA, 1999).

O índice de produtividade do rebanho de caprinos no Nordeste semi-árido

é baixo, visto que predominam animais sem raça definida (SRD), de alta rusticidade,

porém padecendo na conformação corporal. Diante da situação árias empresas de

pesquisa estão fazendo cruzamentos de diferentes raças que permitem a obtenção

de melhores índices produtivos, bem como a utilização da carne caprina em

produtos cárneos, a exemplo do que já se faz em países desenvolvidos.

A caprinocultura no Brasil vem ganhando apoio do governo, pois é uma

forma de fixar o homem no campo, haja vista que a atividade caprina é uma

alternativa viável para o setor agropecuário, devido à facilidade de adaptação deste

animal onde animais de maior porte teriam dificuldades para se desenvolver

(EMBRAPA, 1998;  Norman, 1985) citado por Arruda et. al. 2002.

Nos últimos anos, o interesse por carne caprina vem crescendo em

virtude de baixos índices de colesterol, gordura saturada e calorias quando

comparadas a outras carnes vermelhas (MADRUGA,1999).

Observa-se a predisposição para o consumo de animais jovens em

detrimento dos animais velhos, em virtude das qualidades sensoriais apresentadas

pela carne destes animais.  A carne de animais mais velhos (animais de descarte)

apresenta-se mais enxuta, dura e com sabor e aroma típicos de caprino,

características indesejáveis para consumo “in natura” . Esta oferta de carne poderá
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ser aproveitada para industrialização, principalmente na elaboração de fermentados,

onde o processo fermentativo contribui para a  melhoria destas características.

Neste sentido, vários órgãos vêm pesquisando e difundindo tecnologias

de processamento de carne caprina e derivados, principalmente cortes, embutidos e

defumados, sem contudo abranger todo seu potencial, desta forma, a elaboração de

um embutido fermentado, tipo salame à base de carne caprina associada ao uso de

STP (tripolifosfato de sódio), poderá resultar em um produto de melhor qualidade

sensorial e dietéica em relação aos existentes à base de carne suína e uma

alternativa para futuros fabricantes, principalmente da região Nordeste,

caracterizando-se como um produto regional.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Importância da Caprinocultura para a região Nordeste

O efetivo mundial de caprinos, segundo estimativas da FAO (2001) é de

715,3 milhões de cabeças. O Brasil apresenta o 10º maior rebanho caprino do

mundo, sendo no Nordeste a maior concentração do rebanho com 94 % do efetivo

Nacional (IBGE, 1998).

O caprino é um animal resistente, prolífico, com excelente habilidade para

aproveitar restos de alimentos e sobreviver muito bem a climas quentes, áridos e

semi-áridos (DEVENDRA & BORNS, 1983; OLIVEIRA & LIMA, 1994).  Estes

aspectos têm apontado a caprinocultura para o Nordeste como uma das melhores

alternativas econômicas, por ser uma fonte de produção de proteínas de alto valor

biológico através de carne e leite, além de possibilitar o aproveitamento de seus

subprodutos, principalmente a pele (CAVALCANTE & SILVA, 1998).

A caprinocultura  representa, para a região Nordeste, um importante papel

social, servindo de fonte de renda e alimento, contribuindo para a fixação do homem

na propriedade rural.

O processamento da carne caprina  pode agregar valor, com a utilização

de cortes não aproveitados para o consumo “in natura”, gerando maiores alternativas

para a sua comercialização. Isto possibilita o desenvolvimento da industrialização de

produtos derivados, contribuindo para geração de empregos e aumentando a receita

dos fabricantes (NASSU, 1999).

2.2 Características da carne caprina

Estima-se que 90% da carne caprina destinada ao mercado da  região do

Vale do São Francisco seja proveniente do abate clandestino, estando, desta forma

,aquém do desejado (GUIMARÃES,1999). Na região de Petrolina-PE,  vem sendo

realizada uma campanha através dos meios de comunicação, visando conscientizar
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os produtores, comerciantes e consumidores da importância do consumo de carne

inspecionada. Acredita-se que o índice citado tenha mudado para melhor.

Observa-se interesse crescente pelo consumo de carne caprina em

relação a outras carnes vermelhas, em função de suas qualidades dietéticas.

Pesquisas têm mostrado que independente da raça, idade ou localização física, a

carne caprina  constitui uma fonte protéica de alto valor biológico, com percentuais

de gordura bastante saudáveis, isto é, com elevada relação ácidos graxos

insaturados/ saturados, baixo índice de colesterol e calorias (MADRUGA,1999).

Em pesquisa publicada pelo Dairy Goat Journal, em 1996, citada por

Moreira et al. (1998), entre os principais tipos de carnes consumidas no Brasil, a

carne de caprino é uma das que apresentam os mais baixos níveis calóricos e de

gordura saturada, responsável pela formação do colesterol glicêmico, maior índice

de ferro, contendo em cada 100g de carne assada os seguintes quantitativos,

conforme apresentado na Tabela 1, a seguir:

Tabela 01 - Demonstrativo dos valores dos principais componentes de cinco tipos de
carnes mais consumidas no país

Carne
(assada) 100g

Calorias
Kcal

Gordura
(g)

Gordura
Saturada (g)*

Proteínas
(g)

Ferro
(g)

Caprino 131 2,76 0,85 25 3,54
Ovino 252 17,14 7,82 24 1,50

Bovino 263 17,14 7,29 25 3,11

Suíno 332 25,72 9,32 24 2,90

Frango 129 3,75 1,07 24 1,61
(*) Gordura Saturada = Colesterol.
Fonte: Dairy Goat journal, Jan/Fev 96

Comparando-se com outros animais domésticos, os caprinos geralmente

apresentam baixo teor de músculo e baixo teor de gordura (GLIMP, 1995). Bueno et

al (1999), citados por Vasconcelos (2000), analisaram carcaças de caprinos,

verificaram que componentes da carcaça apresentam curvas de crescimento

diferenciadas em função do peso dos animais.  Em animais mais jovens ocorre um

crescimento mais acentuado de músculos, enquanto no caso da gordura o

crescimento é mais acentuado em animais mais velhos, conforme dados

apresentados na Tabela 2.
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Os ossos mostram um crescimento menos acentuado do que outros

componentes. Com o aumento da idade, observa-se a diminuição da proporção de

ossos em relação à porcentagem de músculo e gordura.  Animais abatidos com

maior peso aumentam o peso das partes comestíveis da carcaça. Isto pode ser

verificado pelo aumento linear da relação músculo-osso.

Tabela 02 - Rendimento de carcaça, de seus cortes e de seus componentes em
cabritos com diferentes pesos ao abate

Peso vivo ao abate (kg)Componentes da carcaça (%)
11 16,3 22 R

Rendimento quente 43,6 44,6 45,7 0,34**

Rendimento frio 39,3 41,2 43,1 0,51**

Dianteiro 42,2 42,6 41,9 Ns

Traseiro 46,7 45,5 45,0 0,48**

Costilhar 11,1 11,4 12,4 0,58**

Ossos 32,7 28,6 25,8 0,80**

Músculo 61,7 63,9 63,4 0,42**

Gordura 5,0 6,8 9,0 0,64*

Músculo/gordura 12,8 10,1 7,6 -0,66**
 * P<0,01
** P>0,05
Fonte: Bueno et al. (1999)

O caprino possui um rendimento de carcaça quente na faixa de 41 a 57%

(STANFORD et al., 1995; EL KHIDIR et al., 1998; BUENO et al., 1999; OMAN et al.,

1999; PINKERTTON, 2001) e o rendimento da carcaça fria na faixa de 38 a 51%

(TIMBÓ,1995; EL KHIDIR et al., 1998; BUENO et al., 1999; PINKERTTON, 2001),

citados por Vasconcelos et al (2001). Vários fatores interferem no rendimento de

carcaça, como idade, raça, peso de abate, manejo e sexo. Exemplificando, raças

voltadas para a produção de carnes têm um melhor rendimento, devido a sua

conformação corporal, como é o caso da raça Bôer. Na região Nordeste, há

predominância de animais SRD (Sem raça definida), caracterizando-se por

apresentar pouco peso, conseqüentemente baixo rendimento de carcaça.

A qualidade da carne caprina está relacionada com a idade de abate,

raça, alimentação e, principalmente, pelo sistema de produção. Animais criados em
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confinamento apresentam características diferentes daqueles criados em pastagens.

(SOBRINHO, 2001).

A carne originada de animais mais jovens tem menor teor de gordura, no

entanto é mais macia, possui aroma mais suave do que a carne de animais mais

velhos, e é mais bem aceita pelos consumidores. Com menor cobertura de gordura

na carcaça, ocorre também um aumento da quebra ao resfriamento. A gordura

oferece proteção à carne, influenciando na palatabilidade. (SOBRINHO, 2001).

Ao analisar algumas características químicas da carne caprina de

diferentes grupos genéticos, dos 3 aos 8 meses de idade, constatou-se pouca

alteração nos teores de umidade, proteína, gordura e matéria mineral nas diferentes

idades (TIMBÓ, 1995).

Beserra (2001), concluiu, em estudo realizado com caprinos SRD, que os

aninais podem ser abatidos na faixa de peso estudada (20-32 Kg), sem que a

composição química e as propriedades funcionais da carne sejam afetadas.

Madruga et al (2002), estudando efeito da castração e idade, verificou que

estes não apresentaram efeito significativo nos percentuais de fosfolipídios, porém a

idade de abate afetou os percentuais de colesterol. Caprinos castrados

apresentaram maior percentual de ácidos graxos insaturados e, conseqüentemente,

maior relação PUFA/SFA (Ácidos graxos polinsaturados/ácidos graxos saturados).

Dados da composição centesimal e de minerais, em geral mostraram que

a idade de abate de caprinos, influiu significativamente (P<0,01) nos teores de

umidade, proteína, cálcio, ferro e no pH. Os teores de gordura, proteína e ferro

aumentaram com a idade, ao contrário da umidade, que apresentou decréscimo

(MADRUGA et al, 2002).

2.3 Industrialização da carne caprina

Embora o Nordeste possua condições edafo-climáticas favoráveis para o

desenvolvimento da caprinocultura, a exploração da carne caprina, entretanto, ainda

é pequena, devido aos baixos índices de produtividade, em decorrência da

inexistência de uma raça ou tipo especializado para corte e ao baixo nível

tecnológico utilizado nos sistemas de produção (SOUZA, 1999).



17

 Para mudar esta situação, várias instituições Nordestinas, como Empresa

Estadual de Pesquisa Agropecuária – PB (EMEPA), Universidade Federal de

Pernambuco - UFPE, Universidade Federal do Ceará – UFC, Universidade Federal

da Paraíba – UFPB, Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária – IPA,

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA e outras vem realizando

pesquisas voltadas para o melhoramento genético com a finalidade de se obter

melhores índices produtivos, e aproveitamento da carne caprina em produtos

cárneos, a exemplo do que já se faz em países desenvolvidos (ARRUDA, 1999).

A produção de carne caprina é destinada principalmente ao auto-

consumo, nos municípios onde é explorada esta atividade (CAVALCANTI E SILVA,

1988).

Segundo pesquisa realizada pelo SEBRAE – BA, a produção da carne

caprina no Nordeste, em geral,  é realizada de duas maneiras: em meias carcaças e

“in natura”, quando comercializadas em feiras livres e, em cortes (pernil, paleta,

carré) resfriados ou congelados e embalados a vácuo, bandejas ou sacos plásticos,

quando comercializados em rede de supermercados. Outra característica peculiar a

ambos os casos, é que as carnes são negociadas com osso. (SILVA, 2002).

O potencial de comercialização de carne caprina poderá ser desenvolvido

na medida em que as modernas tecnologias de transformação possam ser inseridas

no contexto produtivo, já que sua industrialização é pouco comum e, quando

realizada, o é de forma artesanal, em condições higiênico –sanitária precárias e

sem uma adequada tecnologia (ZAPATA,1994).

Pelas qualidades nutritivas diferenciadas, a carne caprina constitui uma

forte opção de consumo, bastando, para isso, informar o consumidor destas

qualidades, melhorar as condições sanitárias em todas as fases e de apresentação

(cortes especiais resfriados ou congelados, embalados a vácuo, selos de origem e

de qualidade). Embutidos e defumados também constituem alternativas, embora um

pouco mais limitadas, já que devem construir “nichos de mercado” ou por, de

alguma forma, terem também de competir com os embutidos e defumados (mesmo

de espécies distintas) das grandes empresas que atuam no mercado de cárneos

(GUIMARÃES FILHO, 2002).

Silveira & Andrade (1991), citados por Nassu (1999), recomendam a

utilização de carne caprina, oriunda de animais de descarte (animais velhos), na

elaboração de embutidos fermentados, por apresentarem características desejáveis
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para produção do fermentado, ou seja, teor de umidade mais baixo e coloração

mais pronunciada (vermelho intenso).

Vários estudos foram e estão sendo realizados com o objetivo de

desenvolver produtos. O que se observa é que algumas empresas, de forma

isolada, estão colocando em prática estes estudos, comercializando cortes em

embalagens a vácuo, elaborando produtos tradicionais, buchada, sarapatel,

embutidos e defumados. Mesmo ocorrendo de forma acanhada, a industrialização

de carne caprina tem um futuro promissor, pelas peculariedades que este tipo de

carne oferece. Vários pesquisadores, em seus trabalhos, confirmam a predisposição

para a industrialização:

- Roça (1993), citado por Zapata (1994), reporta que vários autores

relatam a utilização da carne caprina na elaboração de diversos produtos, tais como

salsicha, carne condimentada e enlatada, produtos reestruturados tipo “nuggets”,

produtos curados e defumados, fermentados e patês;

- Metri (2001) desenvolveu um produto cárneo caprino defumado, tipo

hambúrguer, de elevada aceitabilidade;

- Beserra et al (2003) desenvolveram um embutido cozido tipo

apresuntado de carne caprino, contendo diferentes percentuais de carne suína e

caprina de animais de descarte (animais velhos), como forma de agregar valor a

essa matéria prima de pouca aceitação no mercado, na forma “in natura”.

Percentuais acima de 50% de carne suína apresentaram boa aceitação global e,

- Nassu (1999) utilizou carne caprina no processamento de embutido

fermentado, tipo salame, obtendo um produto com boas características físico-

químicas e sensoriais.

No pólo Petrolina/Juazeiro observa-se, ao nível de pequenos produtores,

a elaboração de lingüiça frescal e de defumados,  comercializados na região.

2.4 Salame

Os salames representam a maior fatia dos produtos fabricados pela

maioria dos produtores de curados (DEGENHART,1988).
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A produção nacional é superior a 15 mil toneladas e está concentrada

nos Estados da região Sul do Brasil, representando muitos empregos e uma

mobilização anual de recursos superiores a US$ 60,7 milhões (DETONI et al, 1995).

A Instrução Normativa Nº 20, de 31 de julho de 2000, que descreve o

regulamento técnico de identidade e qualidade do salame, define:
“Entende-se por salame, o produto cárneo industrializado obtido de carne

suína ou suína e bovina, adicionado de toucinho, ingredientes, embutido

em envoltórios naturais e/ou artificiais, curado, fermentado, maturado ou

não e dessecado” (BRASIL, 2000).

A definição acima não inclui  a elaboração de salame a partir de carne

caprina; isto se deve ao fato  desse   produto ser pouco comum e recente.

Em função da sua origem, ou processo de obtenção e condimentos

utilizados, existem vários tipos de salame, entre os quais salaminho, salame tipo

alemão,      salame tipo calabrês, salame tipo friolano, salame tipo napolitano,

salame tipo italiano e salame tipo milano (BRASIL, 2000).

2.4.1 Elaboração do salame

A elaboração de salame consiste, primeiramente, na seleção da matéria-

prima e preparo da massa, ou seja: moagem da carne, adição de ingredientes

obrigatórios e opcionais, homogeneização destes à massa, em um misturador, por

determinado tempo. Embutimento em envoltórios naturais e/ou artificiais e,

posteriormente, aclimatação em ambiente com controle de umidade e temperatura

para efetivação da cura/fermentação e maturação.

2.4.1.1 Seleção da carne

O processo de fabricação do salame inicia-se pela seleção de carnes.

Recomenda-se o uso de carnes “secas”, ou “carnes firmes”, ou também chamadas

carnes “enxutas”.

Estas condições são dadas pelo próprio animal.  Estas carnes estão

relacionadas com carne de animal adulto, bem nutrido; com a alimentação e raça do
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animal; e, também,  com as condições “ante e post mortem” do animal.  Estes

termos “carnes firmes” ou “carnes enxutas” podem ser definidos tecnicamente como

carnes que apresentam duas propriedades físico-químicas otimizadas que são o

poder-tampão e a CRA (Capacidade de Retenção de Água).

Essas propriedades são fundamentais para a qualidade da carne no que

diz respeito à fabricação de produtos curados.  Em carnes PSE (Pale Soft Exudativ),

onde a força tamponante é muito baixa, os produtos resultantes da fermentação dos

açúcares produzem condições ácidas muito rapidamente, ocorrendo um excesso de

acidificação do produto final.  Isso influi na estabilidade da cor no produto e

prejudica o desenvolvimento de sabor e aroma.  Em carnes DFD (Dark Firm Dry),

onde a força tamponante é muito alta, verifica-se problema na secagem do produto

e as carnes desse tipo também estão relacionadas com uma fácil alteração

microbiana (DEGENHART, 1988).

2.4.1.2 Moagem

Normalmente, é realizada por equipamento que apresenta uma lâmina de

corte e disco de saída, sendo que este determina a granulometria desejada.

Também é realizada por cutter que faz o picamento através da rotação

de facas e giro da bacia que serve de recipiente.   Quando da utilização do cutter, a

granulometria é determinada pela velocidade de rotação e tempo.

A granulometria é definida pelo tipo de salame, exemplos: 3 a 6mm para

o tipo alemão; 10 a 15mm para o tipo calabrês; 6 a 9mm para o tipo italiano

(BRASIL, 2000).

A utilização de moedor ou cutter, com lâminas mal afiadas, provoca  uma

prensagem na carne, provocando a liberação de proteína solúvel, a qual,

misturando-se com a gordura,  vai formar uma emulsão, verificada no fatiamento do

salame.  Altas temperaturas de moagem provocam a liquefação da gordura

(TERRA, 1998).
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2.4.1.3 Formulação

Na formulação dos salames, procura-se usar ingredientes de forma a

otimizar, no produto final, o desenvolvimento de sabor e aroma, a obtenção de uma

boa estabilidade de cor no produto, a inibição máxima de microrganismos

indesejáveis e conseguir uma boa secagem do produto (DEGENHART, 1988).

São considerados ingredientes obrigatórios: carne suína, toucinho, sal,

nitrato e/ou nitrito de sódio e/ou potássio.  Os ingredientes opcionais são os

seguintes: carne bovina, leite em pó, açúcares, maltodextrinas, proteínas lácteas,

aditivos intencionais, vinho, condimentos, aroma e especiarias, substâncias

graxantes e coadjuvantes de tecnologia: cultivos iniciadores (starters) (BRASIL,

2000).

Os nitritos e nitratos agem na intensificação da cor na formação de óxido

nitroso que depois vai combinar-se com a mioglobina da carne.  Também são

importantes na formação do sabor e aroma típico de produtos curados e participam

na conservação desses produtos (DEGENHART, 1988).

Açúcares, leite em pó, maltodextrinas, proteínas lácteas, são utilizados

como substratos para a ação de culturas específicas (“Starters”), promovendo a

fermentação, conseqüentemente a acidificação do produto.

2.4.1.4 Mistura

A mistura é realizada em misturadores que, através de um eixo acoplado

a pás, promovem o tombamento e massageamento da massa cárnea, promovendo

a homogenização, incorporação dos ingredientes à massa e liberação das proteínas

miofibrilares (actina e miosina), dando condições de liga, favorecendo o fatiamento

do salame.
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2.4.1.5 Embutimento da Massa

O embutimento da massa é realizado em tripas de animal ou de celulose,

que permitem as trocas necessárias com o meio. O diâmetro e o comprimento são

peculiares às características que se pretendem dar ao produto, ressaltando que

quanto maior o diâmetro, maiores devem ser os cuidados no controle das condições

do ambiente, principalmente no que se refere à umidade relativa e temperatura

durante a fermentação e maturação (TERRA,1995).

Nesta etapa, importante é comprimir a carne sem que haja o rompimento

do invólucro, mas também deve-se usar compressão suficiente para que não haja

formação de bolhas de ar no interior do embutido, que pode comprometer a sua

qualidade final, em razão do desenvolvimento de bactérias e oxidação de lipídios.

Outro cuidado importante é a remoção da água dos equipamentos e das tripas, pois

o contato da água com a massa pode produzir manchas causando defeitos na cor

do produto (SCHIFFNER et al,1996).

2.4.1.6 Fermentação do Salame

A fermentação é um  processo dinâmico e complexo onde estão

envolvidos água, lipídios, carboidratos, proteínas, substâncias insolúveis e bactérias

láticas. O referido fenômeno é preponderante sobre a qualidade do embutido e

compreende os primeiros três dias após o embutimento, quando predominam as

atividades reprodutoras metabólicas das bactérias, caracterizados por contínuas

transformações bioquímicas, biofísicas e microbiológicas (SCHIFFNER, et al,1996).

Destas reações a lipólise e proteólise são as principais e são induzidas por enzimas

endógenas  e por enzimas oriundas do desenvolvimento de microrganismos

(HENRIKSEN E STAHNKE,1997).

Em embutidos, a fermentação desejável envolve a conversão da

sacarose ou glicose para ácido lático por bactérias láticas homofermentativas. O

ácido lático é considerado o mais importante produto metabólico gerado no

processo fermentativo. Este se acumula no produto causando a queda do pH e

sabor ácido e é responsável pela segurança e qualidade  do produto. Além do ácido

lático, nesta fase ocorre aparecimento de numerosos ácidos graxos voláteis.
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(BACUS,1982; BACUS, 1984; HIERRO,1997; TERRA 1997). O final desta fase é

determinado quando o embutido tiver atingido o pH entre 4,5 a 5,0 (BACUS,1982;

DEMEYER,1986).

Além do ácido lático, as bactérias do ácido láctico produzem outros

metabólicos dotados de ação antibacteriana, tais com peróxido de hidrogênio, ácido

acético, diacetil, gás carbônico, reuterina, bacteriocinas e antibiótico.

O ácido acético, apesar de interessante sob o ponto de vista bacteriológico,

produzido por bactérias heterofermentativas produz sabor indesejável; o diacetil é

um produto intermediário do metabolismo de bactérias lácticas obtido a partir do

citrato. Possui acentuada colaboração no aroma e efeito inibidor sobre leveduras e

bactérias (TERRA, 1997).

Para que ocorra uma secagem, que garanta as características intrínsecas

do produto deve haver uma lenta perda de água na fermentação. Secagem rápida

na  fermentação provoca formação de película exterior seca, abaixo do invólucro,

impedindo a secagem da parte mais interna do embutido e havendo assim, um

desenvolvimento microbiano acompanhado de mudanças de cor, consistência

cheiro e sabor com características desagradáveis (BACUS, 1982;  BACUS, 1984;

GALI, 1993; TERRA,1995).

2.4.1.7 Maturação do Embutido

Do oitavo ao trigésimo dia ocorrerá a maturação e secagem, onde

umidade e temperatura deverão diminuir gradativamente para evitar defeito no

salame.  A água que não acompanhar a velocidade de secagem causará a formação

de crosta externa que não deixa o produto secar corretamente.  Se a capacidade de

retenção for muito baixa, então a velocidade de difusão é muito alta e pode

acontecer o enrugamento excessivo do salame e também um desprendimento de

tripas (DEGENHART, 2002).

Nesta fase, inicia-se uma lenta, mas constante diminuição do número de

bactérias. São acentuados, nesta fase, os processos de decomposição e

transformação. A decomposição mais relevante é a dos ácidos graxos produzidos

na primeira fase, predominando os processos oxidativos, que são favorecidos pela

ação da luz e calor, originando ácidos de baixo peso molecular. Ao mesmo tempo,
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produz-se uma intensa decomposição de proteínas de alto peso molecular

originando sucessivamente peptídios, aminoácidos e aminas. O ácido lático formado

a partir da glicose  em fase mais avançada de maturação desdobra-se  em aldeídos

cetonas, álcool e dióxido carbono (SCHINFFNER et al,1996).

Ao longo da maturação, o pH vai aumentando, devido ao surgimento de

básicos de degradação de proteínas, bem como ao aumento da concentração de

substâncias de tamponamento e diminuição de eletrólitos presentes (FERNANDEZ,

1997). A degradação das proteínas da carne pode tamponar a  acidez. A amônia

resultante da proteólise tem sido reportada como neutralizante de parte do ácido

lático dos embutidos (SHARMA, 1995), citados por Scheid, 2000.

2.5 Fosfatos

A utilização de fosfatos nas diversas indústrias de alimentos objetiva, de

um modo geral, melhorar e manter a qualidade dos alimentos. Na indústria cárnea,

o uso de fosfatos é bastante expressivo.

Os principais fosfatos empregados no processamento de carne, em geral,

são aqueles pertencentes às classes de ortofosfatos, pirofosfatos e polifosfatos

(MARUJO, 1988). Os principais fosfatos estão evidenciados na tabela 03.

Os fosfatos e polifosfatos adicionados à carne ou às massas cárneas de

produtos cárneos embutidos possuem várias propriedades, assim descritas: - Ao

agirem sobre o pH, atuam sobre a estrutura elástica aumentando a capacidade de

retenção de umidade, reduzindo a quebra de peso e o retraimento de produto

durante o cozimento e dando, ao corte, um aspecto mais homogêneo, brilhante e

suculento; - Favorecem o amaciamento das fibras aumentando a disponibilidade de

proteínas solúveis; - Melhoram a cor, sabor e consistência e, dispõem de efeitos

sequestrantes ao reagirem com metais polivalentes e inativam os que teriam de

catalisar a oxidação de gordura que causam a rancificação. Estes metais servem

também como nutrientes no metabolismo microbiano (PARDI, 2001).
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Tabela 03 - Propriedades de alguns fosfatos de sódio
Fosfato % P2O5 pH* Solubilidade**

Tripolifosato de Sódio (STP) 57,40 9,8 13

Pirofosfato ádcido de sódio (SAPP) 63,00 4,2 13

Pirofosfato tetrassódico (TSPP) 53,20 10,3 6

Hexametafosfato de sódio (SHMP) 67,40 6,9 >60

Fosfato dissódico  (DSP) 53,00 8,8 11

*Solução aquosa 1%;
** g/100 g de solução saturada a 25 0C.
Fonte: MARUJO, 1988.

O trifosfato de adenosina (ATP), que é o fosfato natural do músculo, é

hidrolizado progressivamente após a morte do animal. Isso resulta, então, em um

encurtamento do músculo, que se torna rijo, e há uma grande associação da actina

com a miosina, resultando numa expressiva perda de água. A adição de polifosfatos

comerciais substitui a função do ATP, inibindo a formação do complexo actomiosina

e até mesmo dissolvendo-se, permitindo que a umidade natural seja retida

(BENNETT, 1976).

Em relação a função dos antioxidantes, os fosfatos atuam na quelação ou

seqüestro de íons de metais polivalentes, especialmente Fé+3, já que esses metais

funcionam como catalizadores das reações de oxidação (MARUJO, 1988).

Tem sido verificado que os fosfatos, especialmente os polifosfatos,

previnem ou retardam a oxidação de gorduras insaturadas de alimentos aquosos e

inibem o aumento de número de microrganismos causadores de deterioração

(VIEIRA, 1988).

O tripolifosfato de sódio de pH 9,6 é o mais interessante, mas não pode

ser usado no estado puro. Por exemplo, na França, a regulamentação prevê que    o

pH das misturas de fosfatos usadas deve ser inferior a 9, em solução a 1%. Ele age

sobre a retenção de água, a estabilidade da cor, o sabor e conservação (PARDI,

2001).

No Brasil, observa-se a maior utilização do tripolifosfato de sódio, pela

facilidade de aquisição e custo reduzido, segundo informações obtidas de

fornecedores de aditivos e indústrias cárneas.
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O efeito que os polifosfatos exercem sobre carne, peixe e aves, é

basicamente similar, embora para obtenção de efeitos máximos em um sistema

particular, seja necessária a correta escolha do polifosfato e das condições de

aplicação e de estocagem do produto (VIEIRA, 1988).
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Avaliar a influência do emprego de tripolifosfato de sódio,  em

combinação com sacarose, nas características de um embutido fermentado tipo

salame, à base de carne caprina.

3.2 Objetivos Específicos

    - Possibilitar a comercialização de animais de descarte;

    - Estabelecer a melhor formulação do produto elaborado.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Material

4.1.1 Carne caprina

O salame foi elaborado a partir  de carne obtida de animais de descarte

(acima de 24 meses, fêmeas e machos castrados) SRD (sem raça definida),

adquiridos vivos no Município de Casa Nova – BA. Foram abatidos no matadouro do

CEFET de Petrolina após o período de dieta hídrica. A insensibilização ocorreu

através de marretada na nuca; logo em seguida, procedeu-se a sangria, cortando-

se a veia jugular.  As carcaças obtidas foram armazenadas em câmara de

refrigeração por um período aproximado de 18 horas, a uma temperatura de 5 ºC,

para efetivação do “rigor mortis”. Em seguida, procedeu-se à realização dos cortes e

seleção das paletas e pernis que foram desossados e embalados e a carne

congelada (-18 ºC), para posterior uso na elaboração do fermentado.

4.1.2 Toucinho

O toucinho utilizado foi de suínos, com peso de aproximadamente 90 Kg,

abatidos no CEFET de Petrolina. Selecionou-se o toucinho da região dorso lombar.

4.1.3 Ingredientes não-cárnicos

Para formulação base foram utilizados cloreto de sódio, sal de cura

(nitrato e nitrito), anti-oxidante (eritorbato de sódio), cultura “starter”  contendo

Staphylococcus xylosus e Pseudococcus pentosaceus, pimenta branca, noz

moscada e alho em  pó, tripolifosfado de sódio e sacarose. As concentrações de

tripolifostato e sacarose variaram conforme o ensaio.
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                Para o embutimento foi utilizado envoltório artificial  constituído de  fibra

de colágeno, calibre 50 mm.

4.2 Métodos

4.2.1 Delineamento experimental

Utilizou-se um planejamento fatorial 22 com duas variáveis independentes

(fatores) e sete variáveis dependentes (resposta), acidez, pH, umidade, proteína,

gordura, teor de nitrito e rendimento final.

A definição das faixas de interesse experimental (níveis) de cada um dos

fatores foi baseada em resultados obtidos da literatura, estabelecendo–se limite

inferior e superior para cada faixa, representando, respectivamente, os níveis

codificados –1 e 1 (Tabela 04).

Em seguida, foi elaborada, a partir de combinação entre os fatores supra

citados, a matriz de planejamento que compreendeu  sete ensaios, dos quais os

três últimos foram repetições do ponto central (0,0,0), conforme evidenciado na

tabela 05.

Tabela 04 - Níveis decodificados das variáveis
Níveis codificados Tripolifosfato de sódio Sacarose

-1 0,0% 0,5 %

0 0,2% 0,7%

1 0,4% 0,9%

Tabela 05 - Níveis codificados das variáveis dos ensaio
Ensaio Tripolifosfato de sódio Sacarose

1 - -

2 + -

3 - +

4 + +

5 0 0

6 0 0

7 0 0
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4.2.2 Elaboração do salame

O salame foi processado no Laboratório de Tecnologia de Carnes do

CEFET de Petrolina, obedecendo às seguintes etapas: Foi realizado o

descongelamento da carne e toucinho em câmara de refrigeração (5ºC) num

período de 24 horas; em seguida, procedeu-se à limpeza da carne,  à retirada do

excesso de gordura, tecido conectivo, coágulos de sangue etc... A carne

selecionada foi cortada em pequenos pedaços,  pesada e moída juntamente com o

toucinho em moedor elétrico, com disco de  8 mm.  Foram  obtidos 21 kg de massa

[18,75 Kg de carne (85%) +  3,15 Kg de toucinho (15%)], misturados em  misturador

de pás por 2 minutos para homogeneização.  Para os 7 ensaios, foram separados 3

Kg de massa, que receberam a formulação base: Cloreto de sódio 25 g/Kg, sal de

cura 3 g/Kg,  antioxidante 3 g/Kg, pimenta do reino branca 1 g/Kg, alho em pó 0,5

g/Kg, noz-moscada 0,5 g/Kg, cultura “starter” 0,25 g/Kg e mais a dosagem

específica de tripolifosfato de sódio e sacarose para cada ensaio, conforme tabela

06 .

Tabela 06 – Quantidade de uso de ingredientes nas formulações dos ensaios (g/Kg)
Ensaios
Ingrediente 01 02 03 04 05 06 07
Tripolifosfato de sódio 0 4 0 4 2 2 2

Sacarose 5 5 9 9 7 7 7

Os ingredientes foram adicionados à massa cárnea,  em seguida, foi feita

a mistura em misturadora mecânica durante três minutos

As culturas “starter”, da marca comercial  “T-SPX”, doadas pela Christian

Hansen, em embalagens herméticas, com 25g  de culturas liofilizadas, contendo

5.1011 células viáveis de Staphylococus xylosus e mais o mesmo número de células

viáveis de Pseudococus pentosaceus, foram dissolvidas em água esterilizada,

deixadas em repouso por 30 minutos e, em seguida, adicionadas aos ensaios,

conforme dosagem definida pelo fabricante.

Após a mistura dos ingredientes à massa cárnea, foi realizado o

embutimento, em envoltório constituído de fibra de colágeno,  calibre 50 mm de
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diâmetro. O embutidor utilizado foi o do tipo canhão manual, com capacidade para

até 8 Kg por batelada.

Em seguida ao embutimento, o produto foi levado  para uma câmara

climatizada, onde se obedeceu ao programa de controle de umidade relativa e

temperatura, apresentado na tabela 07, para efetivação da maturação e secagem

do embutido.

Tabela 07 – Programa de controle de umidade e temperatura na câmara durante o
período de maturação do embutido fermentado

DIAS U. R. (%) TEMPERATURA ºC
1-7 90 22

8-12 85 20

13-20 80 17

21-30 75 15

4.2.3 Análises

4.2.3.1 Físico-químicas

As análises físico-químicas foram realizadas no 30° dia após a fabricação.

As amostras foram embaladas a vácuo, acondicionadas em caixa de isopor e

enviadas, via aérea, para o LEAAL – Laboratório de Experimentação e  Análises de

Alimentos - Departamento de Nutrição  da UFPE - Universidade Federal de

Pernambuco onde foram realizadas  as análises, conforme descritas:

- Acidez em ácido láctico (g/100g), utilizado método AOAC, 2002 Ref.

947.05;

- pH , pelo método AOAC, 2002 Ref. 943.02;

- Umidade e Substâncias Voláteis (g/100g), método AOAC Ref. 935.29;

- Gordura Total (g/100g), utilizado método AOAC, 2002 Ref. 963.15;

- Proteína (Nx6,25) (g/100g), método AOAC, 2002 Ref. 991.20 e,

- Teor de nitrito (ppm), método Araújo, Mídio 1989.
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A determinação da perda de peso foi procedida  em balança semi-

analítica marca Coleman –JB-600, no CEFET de Petrolina, ao 10 e 300 dias de

armazenamento.

4.2.3.2 Análises Microbiológicas

As análises microbiológicas foram realizadas no 1º, 15º e 30º após a

fabricação.  Os métodos utilizados foram: Contagem padrão de coliformes a 45 °C

segundo AOAC 2002 Reg.986.33 – presença ou ausência de Salmonella spp

método imunoenzimático (Enzyme Linked Imunofuorescent Assay) através do Kit

Mini Vidas AOAC 2002 Ref. 996.08 – Estafilococos coagulase positiva  AOAC 2002.

4.2.4 Análise sensorial

As características sensoriais dos salames, ao término de 30 dias de

maturação, foram avaliadas por meio de teste afetivo de preferência por ordenação

conforme YOTSUY ANAGI, 2002, com 14 provadores devidamente treinados.

4.2.4.1 Preparo e apresentação das amostras

      Blocos completos das amostras foram servidas aos provadores à

temperatura ambiente, em pratos plásticos, codificadas com números de três dígitos,

acompanhados de um copo de água e 03 fatias de pão francês para serem

utilizadas pelo julgador, entre as amostras, com a finalidade de neutralizar o sabor

da amostra provada anteriormente. Foram realizadas 02 sessões de testes, uma

pela manhã onde foram avaliados os atributos acidez, aroma oxidado e sabor

oxidado e, à tarde,  foram avaliados a dureza, coesividade, intensidade da cor

vermelha e brilho.
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4.2.4.2  Métodos Estatísticos

Os dados da análise sensorial foram avaliados através do teste de

Friedman, com nível de significância de 5%.

As respostas obtidas para todos os ensaios foram avaliadas quanto aos

efeitos principais e às interações entre fatores, através do programa “Statistica for

windows”, versão 6.0.
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5  RESULTADOS E DISCUSSÂO

5.1 Análises físico-químicas

5.1.1  Acidez  e  pH

Na tabela 08 observa-se que o Tripolifosfato de Sódio e sacarose não

exerceram influência significativa sobre o pH.  Embora os dados (não significativos)

da tabela 09, demostrarem que, com maior dosagem de sacarose e sem STP o valor

de pH é menor,  ao contrário é observado no ensaio 01, onde a dose de sacarose

foi menor e o pH foi maior. Segundo Terra (1998) a queda do pH é resultante da

utilização do carboidrato pelas bactérias ácido-láticas.

Tabela 08 - Efeitos dos Fatores Principais (tripolifosfato de sódio e sacarose) e de
suas interações sobre as respostas obtidas.

Efeitos Acidez pH Umidade Gordura Proteína Nitrito Rendimento

Tripolifosfato

de Sódio (1)

0,26 0,00 -1,50 1,44 2,29 -0,04 1,00

Sacarose (2) 0,09 -0,07 -0,39 1,37 -1,42 1,01 0,00

1 e 2 -0,08 0,30 0,13 0,42 -1,71 -0,04 1,00
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Tabela 09 - Valores obtidos para os produtos confeccionados a partir dos
experimentos realizados, após 30 dias de maturação.

Ensaio Acidez

(g/100g)

pH Umidade

(g/100g)

Gordura

(g/100g)

Proteína

(g/100g)

Nitrito

(ppm)

Rendimento

(%)

1 1,07 5,72 35,28 26,80 27,49 0,5 55

2 1,42 5,42 33,64 27,82 31,49 0,5 55

3 1,25 5,35 34,75 27,75 27,78 1,56 54

4 1,43 5,65 33,38 29,61 28,36 1,47 56

5 1,25 5,49 36,65 28,95 29,50 0,5 54

6 1,24 5,45 33,49 30,73 32,86 1,06 56

7 1,38 5,60 33,70 28,15 29,22 1,26 53

Chagas et al (2000), estudando a influência de diferentes concentrações

de sacarose (0,5 e 1%) observaram significância no pH final dos salames (p<0,05).

Os salames fabricados com 0,5% de sacarose apresentaram um pH final de 4,82;

enquanto os fabricados com 1% de sacarose apresentaram um pH final de 4,59 e

menor aceitação pelo consumidor.

A cultura iniciadora utilizada “T-SPX” apresentou características menos

acidificantes comparadas a outras culturas usadas em produtos cárneos, o que está

em conformidade com os dados da literatura. Observou-se, em todos os ensaios, o

pH ser maior ao encontrado por outros autores que utilizaram diferentes culturas;

Nassu, 1999, em estudo realizado com fermentado caprino, relata que, no decorrer

do tempo, para os embutidos formulados com 0,02% de diferentes culturas, há

indicação de queda de pH para todos os tratamentos, porém em caráter menos

acentuado para o tratamento com cultura “T-SPX”. Fonseca (1999), utilizando

Lactobacilus plantarum e Pseudococcus pentosaceus, determinou nas amostras de

salame italiano na fase final de maturação pH 4,40 a 4,45. Utilizando a mesma

cultura “starter”  Chamoun (1995), determinou pH 4,7 para as amostras de salame.

Quanto ao comportamento da acidez dos salames, através da

determinação do ácido lático, verificou-se na tabela 08 que  esse parâmetro não foi
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influenciado pelo STP e sacarose. Durante o processo de maturação, há um

aumento de ácido lático  devido à ação das bactérias ácido-láticas  e à  perda de

umidade que reflete em uma maior concentração final deste ácido.

O ácido lático é o mais importante produto metabólico gerado no processo

fermentativo,  o que conseqüentemente propicia a queda do pH. Observando os

resultados na tabela 08, não há uma relação direta em todos os ensaios na

quantidade de ácido lático produzido e pH;  no ensaio 02, foi produzido 1,42g de

ácido lático, resultando o pH de 5,42. Já no ensaio 03, a produção do ácido foi de

1,25 e o pH resultante foi de 5,35. O esperado seria obter valores inversamente

proporcionais: quanto maior quantidade de ácido lático menor o pH, o que não

aconteceu nestes ensaios. Pressupoem-se estes resultados à produção de outros

ácidos que não foram mensurados neste estudo. Johansson et al (1994),  em estudo

sobre lipólise, proteólise e formação de compostos voláteis durante o processamento

de embutido fermentado com uma cultura contendo Pediococcus pentosaseus e

Sthaphylococcus xylosus, relataram a formação de ácido acético durante a

maturação, como também atividade lipolítica.

5.1.2  Umidade

Após o embutimento, os salames apresentaram umidade, variando de

53,49% a 59,25%. Após 30 dias de maturação, a umidade verificada nos ensaios,

esteve entre 33,38% a 36,65%, conforme apresentado na tabela 08, estando em

conformidade com o que estabelece a Portaria nº 3, de 17 de janeiro de 2000, que

determina que a umidade máxima para salame seja de 40%, quando maturado.

Resultado similar foi observado por Kenneally et al (1998) (50-54% e 31-32%

respectivamente) em salames inoculados com culturas iniciadoras.

Analisando-se os resultados da tabela 08, verifica-se que a umidade

também não recebeu influência da Sacarose e STP. Este  foi utilizado com a

finalidade de aumentar CRA (Capacidade de retenção de água), como ocorre em

produtos cozidos sem maturação.

Pardi (2001) relata que os fosfatos e polifosfatos, ao alterarem pH, atuam

sobre a estrutura elástica aumentando a CRA, reduzindo a quebra de peso e o

retraimento do produto durante o cozimento e, dando ao corte, um aspecto mais

homogêneo, brilhante e suculento.
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5.1.3 Proteínas

As proteínas são importantes constituintes dos salames, tanto no aspecto

nutricional como no tecnológico. Entre suas propriedades estão a solubilidade,

viscosidade, ligação água-gordura e emulsificação (IBANES et al, 1997).

Os resultados relativos à da fração protéica apresentados na tabela 08,

mostraram-se na faixa de 27,49-32,86%, aos 30 dias de maturação, estando em

conformidade com  a Instrução Normativa Nº 20 de 31 de julho de 2000, que

estabelece o valor mínimo de 20% de valor protéico no produto maturado.

Na tabela 09, devido a mesma porcentagem de carne ter sido utilizada em

todos os ensaios, o STP e a sacarose não influenciaram as proteínas.

O teor de proteínas apresentou-se em níveis mais elevados aos

encontrados em embutidos fermentados de carne suína, devido às  próprias

características da carne caprina utilizada, que apresenta níveis mais baixos de

gordura localizada em regiões de fácil retirada.  A utilização de porcentagens

maiores de carne e menores de gordura que comumente são empregados em

embutidos fermentados também contribuiu para o maior nível protéico.

Nassu (1999) observou diferenças significativas (p<0,05) no teor protéico

em estudo, com salame caprino, quando da utilização de diferentes teores de

gordura.

Neste estudo foram utilizadas carnes de animais mais velhos que

apresentam teor de proteínas maior. Madruga et al (1999) relatam que a idade de

abate influenciou significativamente (p<0,05) nos conteúdos de proteína e umidade

nas carnes caprinas, demonstrando que à medida que os animais ficavam velhos, o

teor de proteína aumentava e de umidade diminuía.

5.1.4  Gordura

O teor de gordura não sofreu influência do STP e sacarose, salientando

que, em todos os ensaios, foi utilizada a mesma porcentagem de gordura. Os teores

de gordura encontrados, apresentados na tabela 08, estão em conformidade com

que estabelece a  legislação específica.
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Segundo Bacus (1988), é possível produzir salames com 15% de gordura

e  quantidades reduzidas de toucinho. A análise destes produtos demonstra que

estes atingem 20% de teor de gordura em duas semanas e 30% em 4 semanas,

sendo que os produtos comerciais apresentam, geralmente, um teor de gordura na

faixa de 35 a 55% .

Nassu (1999), em estudo com fermentado caprino, utilizando 20 % de

gordura, obteve maiores notas para  os atributos aceitação global e aparência e a

menor para  o atributo aroma .

Deve-se considerar o baixo teor de gordura final do produto, além do

baixo teor de gordura adicionado (15 %), e também o baixo conteúdo de gordura da

carne caprina.

5.1.5  Nitrito residual

Neste estudo, foi utilizado sal de cura, do fabricante Kraki, contendo

cloreto de sódio, nitrato e nitrito. Durante o processo de cura do salame, ocorre a

transformação do nitrato a nitritos por bactérias e este  ácido nitroso reduz-se,

finalmente, a óxido-nitroso, responsável pela coloração característica do produto

(TERRA,1988). Observou-se, durante o processo de cura e maturação do salame

(01-30 dias) uma gradativa queda do teor de nitrito, chegando ao final a níveis

baixíssimos, apresentados na tabela 08. Os níveis de nitrito em todos os ensaios

estão em conformidade com o que estabelece a Portaria Nº 1004 de 11 de

dezembro de 1998, estando o produto, desta forma, adequado para o consumo

humano.

Em certas situações, o nitrito residual poderá, junto às aminas

secundárias, naturalmente existentes na carne, originar as nitrosaminas, compostos

potencialmente cancerígenos, uma vez que geram o cátion nitrênio que ao reagir

com o DNA, provoca mutações nas células.(TERRA, 1998).

5.1.6 Rendimento

Durante o processo de maturação ocorre uma gradativa perda de

umidade do embutido fermentado. Esta perda de umidade é ocasionada pelas
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condições dadas ao ambiente de maturação temperatura e umidade. A secagem do

embutido propicia melhores condições de conservação, além de também apresentar

as características fisico-químicas e sensoriais próprias do produto. Como

conseqüência do processo de secagem, o percentual de rendimento é diminuído.

Constata-se, na tabela 08, que o percentual de  rendimento do embutido

formulado não sofreu influência do STP e nem da sacarose.

5.2 Avaliação microbiológica

Os resultados das análises microbiológicas, em todos os tempos e

tratamentos, apresentaram conformidade com o padrão estabelecido pela Resolução

12/01 (BRASIL, 2001). Estes resultados configuram-se como pressupostos de

eficiência do processamento (boas práticas de fabricação, uso de culturas

iniciadoras e aditivos) em relação aos microrganismos mencionados.

Nassu (1999), em estudo com salame a base de carne caprina, constatou

que o nível microbiológico do produto estava dentro dos padrões estabelecidos pela

legislação.  Os valores encontrados para contagem total e leveduras podem ser

atribuídos às características do próprio produto que possui valor baixo de pH,

presença de aditivos como nitrito e baixa atividade de água, o que torna as

condições desfavoráveis para o desenvolvimento da maioria dos microrganismos. A

utilização de culturas iniciadoras faz com que, no início da fermentação, seja

produzido ácido lático, o que diminui o pH e pode inibir microrganismos indesejáveis

como Salmonella spp e Escherichia coli (SMULDERS et al, 1986).

A fermentação lática ocorre não somente pelos Lactobacillus, mas

também por outras bactérias pertencentes aos gêneros Streptococcus e

pediococcus (TERRA, 1996).

A adição de bactérias ácido-láticas pode produzir substâncias

antimicrobianas, como bactericinas, conferindo aos produtos maturados e frescais,

melhor qualidade sanitária (MARTINIS, et al, 1997).
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5.3 Análise sensorial

Na tabela 10, observa-se a soma dos valores dados aos atributos

sensoriais do produto submetido a cada ensaio, confirmando as diferenças

significativas (p<0.05%) para  intensidade da cor vermelha, brilho e coesividade.

Tabela 10 - Somatório dos valores obtidos aos atributos sensoriais dos embutidos
fermentados formulados com diferentes níveis de STP e Sacarose

AMOSTRAS

ATRIBUTOS 01 02 03 04 05

ACIDEZ 46a 37a 50a 33a 44a

AROMA

OXIDADO

43a 46a 52a 33a 36a

SABOR

OXIDADO

40a 41a 54a 34a 41a

COR

VERMELHA

35b 37ab 38ab 58a 42ab

BRILHO 28b 36ab 54a 45ab 47ab

COESIVIDADE 23b 48ac 43ac 60a 36bc

DUREZA 30a 45a 42a 47a 46a

Medias seguidas na horizontal de letras iguais não diferem estatisticamente ao nível de 5%.

A cor do salame, avaliada no atributo intensidade da cor vermelha,

apresentou uma maior intensidade no ensaio 04, que recebeu  maior dose  STP

(tripolifosfato de sódio) e sacarose, 4 e 9g respectivamente, seguido dos ensaios 05,

03, 02 e 01 que  receberam as seguintes dosagens de STP e sacarose: 2 e 7g, 0 e

9g, 4 e 5g, 0 e 5g respectivamente.

A cor é determinada pela quantidade e pelo estado químico de seu

principal pigmento, a mioglobina. Geralmente, aos produtos fermentados são

adicionados sais de cura, constituídos de cloreto de sódio, nitrato e/ou nitrito, com

objetivo de atuar na conservação e conferir ao produto características de cor, sabor

e aroma (MULLER, 1991).

O que caracteriza a cor típica do fermentado é a formação do pigmento

nitrosomioglobina, cuja formação segundo Terra(1997) depende da velocidade e da

intesidade do processo de acidificação. Isto ocorre  através de uma molécula de  NO
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(óxido nítrico) formado a partir do  nitrato e/ou nitrito adicionado ao produto, que se

liga à mioglobina. Quando da utilização de nitrato, é necessário que esse se reduza

a nitrito, para que a reação de formação  da cor desejada ocorra (VOSGEN, 1992).

As bactérias láticas têm papel importante na redução  do nitrato em produtos

cárneos, e sua ação está em grande parte dependente da quantidade do substrato

disponível.

A acidificação promovida pelas bactérias láticas, além de impedir o

desenvolvimento de patogênicos, melhora a coloração dos produtos cárneos

fermentados..

A maior intensidade de cor e brilho nas amostras 03 e 04, provavelmente

ocorreu devido ao uso de maior concentração de sacarose, carboidrato responsável

pela ação das culturas láticas.

A coesividade, atributo importante em embutidos fermentados, que

determina a fatiabilidade dos mesmos, obteve maiores notas quando foram

utilizadas maiores concentrações do STP.

Após a morte do animal, segundo se sabe, o trifosfato de adenosina

(ATP), que é o fosfato natural do músculo, é hidrolisado progressivamente. Resulta,

então, um encurtamento do músculo pouco favorável à retenção de água e à

penetração do sal. A utilização de fosfatos comerciais substitui a função do ATP e

facilita solubilização de proteínas nas soluções salinas durante os processos

tecnológicos. Isto favorece a ligação da massa cárnea,  devido à ação coagulante e

gelatinizante dos fosfatos sobre as proteínas. Justificando, desta forma, nesse

trabalho uma maior coesividade, quando da utilização de concentrações maiores de

STP.



42

6  CONCLUSÕES

Os resultados obtidos, nas condições em que foi realizado o experimento,

permitem concluir que:

- As diferentes concentrações de STP e sacarose utilizadas nos

tratamentos, não interferiram nas características físico-químicas do embutido

fermentado;

- Nos ensaios com níveis mais elevados de  STP, os atributos sensoriais

intensidade da cor vermelha, brilho e coesividade apresentaram-se,

significativamente mais acentuados;

- Do ponto de vista microbiológico, o fermentado caprino apresentou

resultados  dentro dos padrões vigentes,   devido às boas condições higiênicas

mantidas durante o processamento  e ao uso de culturas iniciadoras;

- Sob o ponto de vista sensorial, a formulação contendo 0,4 g/Kg de STP

e 09 g/Kg de sacarose por suas características foi a preferida.
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ANEXO 01

Ficha sensorial para teste de ordenação, avaliação de acidez.

NOME........................................................................DATA:...../...../......

                Você está recebendo 05 amostras codificadas. Por favor, prove as
amostras da esquerda  para a direita. Ordene as amostras em ordem crescente em
relação à ACIDEZ.

                 _______        _______        _______       _______       _______

           Menos ácido                                                                           Mais ácido

 COMENTÁRIOS:...........................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

ANEXO 02

Ficha sensorial para teste de ordenação, avaliação de aroma Oxidado.

NOME........................................................................DATA:...../...../......

                Você está recebendo 05 amostras codificadas. Por favor, cheire as
amostras da esquerda  para a direita. Ordene as amostras em ordem crescente em
relação  AROMA OXIDADO (rancidez).

                 _______        _______        _______       _______       _______

           Menos oxidado                                                                           Mais oxidado
 COMENTÁRIOS: .........................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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ANEXO 03

Ficha sensorial para teste de ordenação, avaliação de  sabor Oxidado.

NOME........................................................................DATA:...../...../......

                Você está recebendo 05 amostras codificadas. Por favor, prove as
amostras da esquerda  para a direita. Ordene as amostras em ordem crescente em
relação à SABOR  OXIDADO (rancidez).

                 _______        _______        _______       _______       _______

           Menos  oxidado                                                                       Mais oxidado
COMENTÁRIOS: .........................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

ANEXO 04

Ficha sensorial para teste de ordenação, avaliação da cor   vermelha.

NOME........................................................................DATA:...../...../......

                Você está recebendo 05 amostras codificadas. Por favor, observe as
amostras da esquerda  para a direita. Ordene as amostras em ordem crescente em
relação à  COR VERMELHA.

                 _______        _______        _______       _______       _______

           Menos intensa                                                                          Mais intensa
COMENTÁRIOS: .........................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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ANEXO 05

Ficha sensorial para teste de ordenação, avaliação do brilho.

NOME........................................................................DATA:...../...../......

                Você está recebendo 05 amostras codificadas. Por favor, observe as
amostras da esquerda  para a direita. Ordene as amostras em ordem crescente em
relação ao BRILHO.

                 _______        _______        _______       _______       _______

           Menos intenso                                                                   Mais intenso

COMENTÁRIOS: .........................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

ANEXO 06

Ficha sensorial para teste de ordenação, avaliação da coesividade.

NOME........................................................................DATA:...../...../......

                Você está recebendo 05 amostras codificadas. Por favor observe a
elasticidade das amostras da esquerda  para a direita. Ordene as amostras em
ordem crescente em  relação à COESIVIDADE.

                 _______        _______        _______       _______       _______

           Menos coeso                                                                           Mais coeso
COMENTÁRIOS: .........................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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ANEXO 07

Ficha sensorial para teste de ordenação, avaliação da dureza

NOME........................................................................DATA:...../...../......

                Você está recebendo 05 amostras codificadas. Por favor prove às
amostras da esquerda  para a direita. Ordene as amostras em ordem crescente em
relação à DUREZA.

                 _______        _______        _______       _______       _______

           Menos macio                                                                           Mais macio

COMENTÁRIOS: .........................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


