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RESUMO

A produção de alimentos seguros é um desafio para as indústrias 
alimentícias, em razão da população com crescente expectativa de vida, e com 
consumidores ávidos por alimentos semi-prontos e de fácil preparo. Neste 
contexto, a esterilização comercial, por meio do uso de calor e pressão, torna-se 
uma alternativa tecnológica que conferem estabilidade microbiológica e 
independente de refrigeração. No entanto, as drásticas condições de processo 
promovem efeitos como desnaturação proteica, sinérese e hidrólise de lipídeos, 
o que resulta na redução da capacidade de retenção de água, rendimento, e 
prejuízo à aparência e maciez do produto. A fim de mitigar os problemas 
causados pela esterilização, este trabalhou utilizou de hidrocoloides, polímeros 
de cadeia longa, alto peso molecular e natureza hidrofílica, em conjunto com 
soluções salinas para melhoria da qualidade de produtos cárneos esterilizados. 
O trabalho consistiu em duas etapas: um delineamento fatorial em carne bovina 
cozida variando a concentração do hidrocoloide (0,5; 1,0 e 1,5%); tipo de 
hidrocoloide (carragena, proteína isolada de soja e colágeno); e volume de 
injeção de solução (água). A segunda etapa foi realizada em carne bovina 
esterilizada utilizando as condições ideais obtidas na primeira etapa, porém 
variando a concentração salina (2,5 e 5,0%) e os hidrocoloides que tiveram a 
melhor performance, junto com amido modificado. Os resultados da primeira 
etapa demonstraram que as melhores condições foram de 1,0% de 
concentração de hidrocoloides e 40% de injeção de solução. Para a segunda 
etapa, a concentração salina de 5,0% promoveu o melhor rendimento, perdas 
por cocção e capacidade de retenção de água, destacando-se o colágeno, 
surpreendentemente mesmo após esterilização. De forma geral, os 
hidrocoloides, em condições ótimas de processamento, aumentaram a retenção 
de água em todas as etapas de processamento, melhorando as propriedades 
físico-químicas da carne bovina esterilizada.

Palavras-chave: Delineamento fatorial. Otimização de processos. Oxidação 
lipídica. Pasteurização. Retenção de água.



ABSTRACT

Food safety is a challenge to food industries, overall, due to necessity to 
offer innocuous foodstuff for a population with increasing life expectancy and avid 
consumers of ready-to-eat and easy to prepare foods. On this context, the 
commercial sterilizationm combining heat and pressure, has become a 
technological alternative to be explored by the meat industry, offering microbial 
stability and independent of refrigeration. However, the harsh processing 
conditions promote structure alterations such as protein denaturation, lower 
water retention, yield, higher syneresis and hydrolysis of lipids, impairing 
appearance and softness. In order to reduce the complications caused by 
sterilization, this work aimed to use hydrocolloids, which are long chain polymers 
of high molecular weight and hydrophilic nature, used along with brine to enhance 
quality of sterilized meat products. The experimental procedure consisted in two 
stages: A factorial design on cooked beef varying hydrocolloid type (carrageenan, 
soy protein isolate and collagen); hydrocolloid concentration (0.5; 1.0 and 1.5%) 
and solution (water) injection volume (20, 40 and 60%). The second stage was 
performed on sterilized beef with the optimal conditions for hydrocolloid 
concentration and solution volume resulted from the first stage but varying brine 
concentration (2.5 and 5.0%) and the hydrocolloids which had the best 
performance, along with modified starch. The results from the first stage showed 
that the best conditions for hydrocolloid concentration and solution volume were
1.0 and 40%, respectively. For the second stage, 5.0% salt concentrations had 
the best outcomes for yield, cooking loss and water holding capacity. Collagen 
bested all hydrocolloids even after sterilization. For all treatments, lipid oxidation 
remained low, below the threshold for human perception. Overall, hydrocolloids 
at optimum conditions were able to improve water retention for all processing 
steps, enhancing the physico-chemical properties of sterilized beef.

Key words: Factorial design. Lipid oxidation. Pasteurization. Process 
optimization. Water retention.
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1 INTRODUÇÃO

Avanços tecnológicos permitiram que o Brasil alcançasse posição de 

destaque dentre os produtores mundiais de carne. Segundo a EMBRAPA, foram 

produzidas 26,35 milhões de toneladas de carnes (bovina, suína e aves) no 

Brasil em 2016 (EMBRAPA, 2017), e neste mesmo ano, o país exportou 1351027 

toneladas de carne ao total. Porém, somente 11% são 

industrializadas/processadas (ABIEC, 2016).

A evolução nas exportações de cortes de maior valor comercial gera 

aumento no volume de subprodutos que se tornam matérias-primas para 

elaboração de derivados cárneos de maior valor agregado. Diante deste cenário, 

a evolução da indústria cárnea nos próximos anos deverá focar, além do 

continuo crescimento dos volumes exportados, o estímulo à industrialização 

como alternativa capaz de agregar valor ao setor de produtos de origem animal.

A segurança microbiológica em derivados cárneos tem alcançado 

destaque junto à indústria, agências regulatórias e consumidores. Segundo o 

Centro de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, a bactéria Listeria 

monocytogenes é responsável por 2500 surtos alimentares anualmente (SELBY 

et al., 2006, p. 1). Em alimentos prontos para consumo, como derivados cozidos 

e embalados, o agente da listeriose é capaz de proliferar mesmo sob 

temperaturas de refrigeração, porém, o mesmo pode ser inativado sob 

tratamento térmico (LIEVERLOO et al., 2013, p. 1). Quanto à carne bovina, a 

atenção está voltada principalmente para a contaminação por Escherichia coli, 

em razão da facilidade de dispersão deste micro-organismo (FERRIER e 

BUZBY, 2014, p. 2-3).

O desenvolvimento de derivados cárneos está pautado na elaboração de 

produtos capazes de satisfazer as expectativas do mercado e agregar valor à 

indústria. Produzir alimentos seguros é um desafio para indústria cárnea, 

sobretudo, em razão do continuo envelhecimento populacional e aumento no 

número de indivíduos imunossuprimidos. A contaminação das carnes e 

derivados ainda é um contínuo desafio a ser superado pelas indústrias cárneas 

e cada vez mais a redução de surtos alimentares tem se tornado meta para as 

agências regulatórias (MÀESAAR et al., 2014, p. 1-2).

O processamento térmico constitui uma alternativa capaz de controlar a 

contaminação significativa parcela dos micro-organismos responsáveis por
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surtos alimentares, além de ser um método de baixo custo e sustentável quando 

comparado a outras técnicas, capaz ainda de prover estabilidade independente 

do uso de conservantes (SILVA e GIBBS, 2009, p. 2). Além disso, os produtos 

cárneos esterilizados são prontos para consumo, uma vez que o 

termoprocessamento sob autoclave é suficiente para cozimento (DROTZ, 2012; 

PALKA, DAUN, 1999), tornando assim um produto mais prático e acessível para 

o consumidor.

No entanto, o uso do calor é acompanhado de efeitos indesejados nos 

produtos cárneos. As drásticas condições de temperatura e pressão utilizadas 

no processo de autoclavagem resultam na desnaturação proteica e consequente 

perda da capacidade de retenção de água, resultando em sinérese ao término 

do processo e durante a vida de prateleira, comportamento que compromete a 

aceitação sensória! do produto. Outro inconveniente que acompanha o 

tratamento térmico dos produtos cárneos refere-se ao desenvolvimento da 

oxidação lipídica e o surgimento de substâncias tóxicas e desagradáveis 

segundo o aspecto sensorial (LAWRIE, 2005).

Os hidrocoloides são polímeros de cadeia longa, alto peso molecular e 

natureza hidrofílica, utilizados como aditivos na indústria de alimentos em razão 

das diversas funções tecnológicas como geleificantes, espessantes, 

estabilizantes, inibidores da cristalização e sinérese, encapsulação e formação 

de filmes (FENNEMA, 2000). Neste contexto, o uso de hidrocoloides tem sido 

uma ferramenta amplamente utilizada pela indústria alimentícia, pois permite a 

elaboração de produtos com maior umidade e reduzido conteúdo de gordura, 

provendo aumento da capacidade de retenção de água (CRA), mantendo a 

textura do alimento semelhante ao produto original e proporcionando melhores 

rendimentos aos processos (DZIEZAK, 1991).

Estudos sobre as interações entre cloreto de sódio, proteínas cárneas e 

hidrocoloides permitiria a identificação dos aditivos e condições de 

processamento capazes de proporcionar melhoria na qualidade de produtos 

cárneos com reduzido teor de gordura, promover maior rendimento dos 

processos além de racionar custos e a ingestão de aditivos. Pesquisas sobre o 

uso de aditivos e o desenvolvimento de formulações para produtos cárneos em 

Universidades e Instituições Públicas são de relevante importância social, pois
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permitem a difusão de novas tecnologias à micro e pequenas empresas que não 

possuem capacidade de investir no desenvolvimento de produtos cárneos.

De todos os produtos cárneos reconhecidos pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), somente 1 é regulamentado como produto 

esterilizado e embalado de forma hermética: a carne bovina em conserva, ou 

corned beef. Esse derivado cárneo é definido como o “produto cárneo 

industrializado, obtido exclusivamente de carne bovina, curado, cozido, 

embalado hermeticamente, submetido à esterilização comercial e resfriado 

rapidamente” (BRASIL, 2003a).

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 CARNE E PRODUTOS CÁRNEOS

O consumo de carne no Brasil data desde antes da colonização 

portuguesa. No entanto, a novidade trazida pelos europeus foi a criação de gado 

a partir do século XVII quando os primeiros colonizadores portugueses adentram 

em solo nordestino (RIBEIRO e CORÇÃO, 2013, p. 4). As necessidades dos 

habitantes portugueses pela carne bovina ao longo do tempo trouxeram a 

expansão da criação de gado por todo o território brasileiro. No século XIX, a 

vinda da família real exigiu sofisticação nas refeições. A carne, que era 

consumida somente como charque, passou a ser influenciada pela culinária 

francesa da época e foi incorporada de forma assada ou frita nas refeições dos 

extratos superiores da sociedade. Conforme o aumento da população e 

urbanização, a carne passou a ser consumida entre as classes médias uma vez 

que o acesso se tornou facilitado (RIBEIRO e CORÇÃO, 2013, p. 6).

A carne bovina ganha destaque como um dos alimentos mais consumidos 

pelo brasileiro (IBGE, 2010) com consumo per capta de aproximadamente 30 

kg/ano (VALOR ECONÔMICO, 2017). A evolução da tecnologia, com 

rastreamento do animal, capacitação profissional e políticas públicas voltadas 

para a área são alguns dos fatores que contribuem para o crescimento o 

consumo e produção de carne bovina (CAMARGO et al., 2006, pp. 96-98). O 

Brasil se enquadra no 2o país com maior rebanho e produção de carne bovina 

no mundo, abatendo 24 milhões de bovinos em 2016 (MAPA, 2016a).
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O grande histórico sociocultural do brasileiro com a carne levou ao 

surgimento do processamento da carne, que traz como objetivo prolongar a vida 

útil, desenvolver diferentes sabores e utilizar partes do animal de difícil 

comercialização quando no estado fresco (TERRA, 1998, p.53-54). O MAPA 

estabelece, na forma das instruções normativas (IN), o regulamento técnico de 

identidade e qualidade de aproximadamente 30 diferentes produtos cárneos no 

Brasil, sejam de origem bovina, suína e/ou de aves (MAPA, 2016b).

Os produtos cárneos no Brasil são produzidos basicamente através da 

desidratação (salga, cocção, defumação), cura, fermentação, além do 

embutimento. A cura utiliza sais de cura (nitrato e nitrito de sódio ou potássio) e 

cloreto de sódio; embutimento - envoltórios naturais (tripas) ou artificiais (tripa de 

celulose); desidratação - por salga (uso de desidratação osmótica com cloreto 

de sódio), exposição ao sol, estufa com calor úmido ou seco ou defumação; 

fermentação -  utilização de culturas não patogênicas (comumente chamadas de 

culturas starter) (TERRA, 1998, p. 51-173). Assim, são encontrados desde 

produtos cárneos salgados (charque e jerked beef, embutidos (linguiças, 

salsichas, morcelhas etc) até produtos prontos para consumo (presuntos, 

salames), inclusive com adição de temperos (MAPA, 2016b).

2.2 PROCESSAMENTO DE PRODUTOS CÁRNEOS

A carne é uma matriz rica em nutrientes que fornecem um ambiente para 

proliferação e contaminação por micro-organismos e alguns patógenos de 

origem alimentar. Portanto, métodos adequados precisam ser aplicados em 

ordem para preservar a segurança e qualidade dos alimentos (AYMERICH, 

PICOUET e MONFORT, 2008, p. 1).

A segurança alimentar é prioridade para agências regulatórias, 

autoridades e consumidores. A alta prevalência de casos e surtos de doenças 

veiculadas por alimentos gera grande impacto às pessoas, empresas e geração 

de negócios (CHEN et al., 2012, p. 119). Em toda a comunidade europeia, mais 

de 60 casos a cada 100 mil pessoas e 11 mil hospitalizações foram relacionadas 

a surtos alimentares, somente em 2013. Os maiores números foram causados 

pela contaminação por Campylobactere Salmonella, com 214779 e 82694 casos 

respectivamente. Esses dois micro-organismos são intimamente relacionados 

com carne bovina, de aves, suína ou ovos (EFSA, 2015, p. 3-5).
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Os métodos tradicionais de preservação dos produtos cárneos envolvem 

cura, salga, defumação, cocção ou fermentação. São técnicas históricas que 

foram desenvolvidas a partir da necessidade de preservar a carne quando não 

existia refrigeração ou aditivos sintéticos. Os produtos cárneos eram 

conservados pelo conjunto de obstáculos, conhecido como hurdle technology4 

que impediam a proliferação de micro-organismos, seja pela redução de 

umidade, atividade de água, pH e/ou barreira física contra esses agentes 

(ROCHA GARCIA et al., 2013, p. 1-2).

A demanda por carne de qualidade, de fácil manuseio, segura, com 

aditivos naturais de cor e sabor e ainda com vida útil prolongado persiste na 

sociedade como um todo. Além disso, produtos com teor reduzido de sal, pouca 

acidez e menor preservação com uso de aditivos sintéticos estão ganhando 

destaque entre a população (CHEN et al., 2012, p. 119). Um dos desafios mais 

significativos da indústria cárnea é desenvolver tecnologias aplicáveis na 

produção em linha, viável economicamente e que satisfaçam essas exigências 

dos consumidores. Nesse contexto, diversas pesquisas foram elaboradas 

buscando tecnologias de esterilização térmica mais rápida ou sem utilização de 

calor. No entanto, poucas dessas inovações são implementadas em larga escala 

na indústria alimentícia (BARBOSA-CÁNOVAS et al., 2014, p. 421-423; CHEN 

et al., 2012, p. 119).

2.3 PROCESSAMENTO TÉRMICO

O objetivo do processamento térmico em produtos alimentícios, que 

envolve aquecimento e resfriamento, é produzir um produto estável disponível 

nas prateleiras, livres de organismos patogênicos e que não vão deteriorar o 

alimento. A necessidade primária é obter uma embalagem que auxilie na 

destruição de micro-organismos contidos no alimento e que possam 

recontaminá-los futuramente. O enlatamento (canning) convencional consiste de 

latas de alumínio, vidro ou embalagens plásticas, as quais são preenchidas com 

produtos alimentícios e então submetidas a aquecimento e posterior 

resfriamento (HOLDSWORTH; SIMPSON, 2007, p. 3).

Alternativamente, o alimento previamente esterilizado pode ser embalado 

em um sistema defluxo contínuo, em um processo denominado “processamento 

asséptico”. O regime de aquecimento e resfriamento utilizado para esterilizar o
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produto é chamado de processo, e o meio utilizado para aquecimento (isto é, 

para transferir o calor) pode envolver ar, vapor, vapor/ar, água quente e até 

mesmo o próprio conteúdo do alimento (HOLDSWORTH; SIMPSON, 2007, p. 

3).
2.3.1 Métodos alternativos com emprego de calor

O processamento com uso de calor é o método mais comum para 

aumentar a vida de prateleira dor produtos, possibilitando a inativação ou inibição 

do desenvolvimento de micro-organismos e enzimas (ELES-MARTÍNEZ e 

MARTÍN-BELLOSO, 2007 p. 2).

Diversos métodos alternativos foram elaborados atualmente. Entre eles, 

o aquecimento por alta frequência {high frequency heating) é um método que 

inclui energia por micro-ondas e radiofreqüência em bandas de 13,56; 27,12 e 

50,68 MHz (radiofreqüência) e 433; 915, 2450 e 5800 MHz (micro-ondas) 

(INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGISTS, 2000, p. 1-2). Quando o alimento é 

submetido à essas frequências é gerado o calor que inativa os micro-organismos 

(INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGISTS, 2000, p. 2-3). O aquecimento 

necessário é atingido rapidamente, gerando vantagens nutricionais e sensoriais 

em relação à autoclave (AYMERICH, PICOUET e MONFORT, 2008, p. 122-123).

O trabalho de Houben et al. (1991, p. 202-205) usando radiofreqüência de

27,12 MHz obteve aumento de temperatura no ponto central de salsichas de 

15°C para 80°C em 2 min. Yilmaz et al. (2005, p. 281-283) observou maiores 

taxas de inativação em almôndegas inoculadas com S. aureus e E. co//0157:H7 

quando submetidas ao micro-ondas em relação ao forno convencional. No 

entanto, o emprego de micro-ondas ou radiofreqüência leva à falta de 

uniformidade no aquecimento, resultando em pontos frios que dependem da 

geometria, composição, propriedades dielétricas e embalagem do alimento 

(AYMERICH, PICOUET e MONFORT, 2008, p. 123).

O aquecimento ôhmico (ohmic heating) é o processo que converte a 

resistência de um produto líquido ou sólido na conversão de energia em calor. 

Quanto maior é o campo elétrico e a condução elétrica do alimento, mais calor é 

gerado (RUAN et al., 2004, p. 294).

Piette et al. (2004, p. 74-76) descreveu inativação em 9,06 logio CFU/g de 

Enterococcus faecalis para linguiças tipo Bologna ao sofrerem aquecimento 

ôhmico por 3,78 min, chegando a 80°C de temperatura interna. O aquecimento
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ôhmico também reduziu significativamente o número total de bactérias aeróbias 

mesófilas, bolores, leveduras, Staphylococcus aureus e Salmonella spp em 

almôndegas bovinas semicozidas no trabalho de Sengun et al. (2014, p. 238). 

Entretanto, o aquecimento ôhmico não foi inativou totalmente Listeria 

monocytogenes. Em relação à análise sensorial, a aceitação geral das amostras 

recebeu nota 4, a partir de uma escala de 1 a 5, considerado “bom” pelos 

panelistas (SENGUN et. al., 2014, p. 238). Icier et. al. (2010, p. 362-364) 

verificaram os efeitos do descongelamento de amostras de carne bovina, 

verificando-se que os cortes se apresentaram mais duros e elásticos que os 

descongelados pelo tratamento convencional.

Embora o aquecimento ôhmico seja considerado uma alternativa para um 

processo de cocção, aquecimento e/ou esterilização de um produto cárneo, os 

fatores como a natureza elétrica do alimento, maior tamanho da partícula e 

acidez reduzem eficiência desse tipo de processo. Principalmente nos produtos 

cárneos com pouca condutividade, como os que apresentam teor de gordura, 

não há geração de calor suficiente, resultando em pontos frios de não inativação 

microbiológica (SHIRSAT et al., 2004, p. 510-512; AYMERICH; PICOUET e 

MONFORT, 2008, p. 124).

Quando um produto cárneo é submetido ao vapor a 82-97°C dentro de 

uma câmara atmosférica, chama-se esse tipo de esterilização de pasteurização 

por vapor. Esse processo é geralmente utilizado para descontaminação de 

superfície, e tem curta duração, entre 6 e 12 segundos. Após o vapor, que pode 

ser combinado com pressão para aumentar a eficiência, a amostra é 

rapidamente resfriada. O processo industrial é reconhecido pelo Food and Drug 

Admnistration (FDA) desde 1995, sendo sua utilização focada em carcaças 

bovinas inteiras ou suas partes (AYMERICH, PICOUET e MONFORT, 2008, p.

124).

Trivedi, Reynolds e Chen (2008, p. 298) verificaram a redução de 4,38 log 

CFU/cm em pele suína inoculada com Listeria monocytogenes usando vapor 

por30s. Hassan et al. (2014, p. 35-37) observou a redução de 1,10 log CFU/cm2 

de E. coli em carcaças de ovelha e carneiro pasteurizados em vapor por 10 

segundos a 82-95°C. Musavian et al. (2014, p. 25-26) descreveu a inativação de 

2,35 log CFU para 1,40 log CFU de Campylobacter em frangos submetidos ao 

vapor.
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O uso do vapor é uma solução barata e pode ser realizada de forma 

contínua para esterilizar principalmente peças pequenas ou grandes de carne 

em muito pouco tempo. No entanto, tempos superiores de 10 segundos geram 

uma aparência superficial de cocção (McCANN et al., 2006). Além disso, a falta 

de homogeneidade na distribuição de temperatura, causada pela alta dispersão 

de vapor, necessita de constante monitoramento da temperatura, revelando um 

viés nesse tipo de esterilização (AYMERICH, PICOUET e MONFORT, 2008, p.

125).

2.3.2 Esterilização comercial ou autoclave

A esterilização comercial (ou canning, retorting, still retorting, static 

retorting ou autoclaving) (IBÁRZ e BARBOSA-CANÓVAS, 2013) é o 

procedimento mais popular e é frequentemente utilizado para produtos estáveis 

sob temperatura de prateleira (BARBOSA-CÁNOVAS et al., 2014, p. 421).

Segundo o Codex Alimentarus um produto esterilizado comercialmente é 

aquele obtido por “condições alcançadas pela aplicação do calor que gera um 

alimento livre de micro-organismos capazes de crescimento em temperaturas 

em que o alimento é geralmente mantido durante distribuição e armazenamento” 

(JECFA, 1993).

Os produtos a serem esterilizados são dispostos em prateleiras (racks) 

dentro de autoclaves, onde são aquecidos por meio de água, ar ou mistura ar- 

água (AWUAH et al., 2007). As temperaturas em que o produto é aquecido 

podem variar de 100°C a 134°C (BOCA et al., 2002), sendo mais comum utilizar 

121°C durante o processo (DROTZ, 2012, p. 11; TRIBUZI et al., 2015, p. 614

616).

Os principais mecanismos de transferência de calor na são por condução, 

convecção e radiação. O primeiro se refere ao calor transferido de uma partícula 

para outra em linhas consideradas retas. Esse é o caso em produtos sólidos ou 

imóveis. Quanto à convecção, o aquecimento de certas partes do alimento se 

movem devido à mudança de densidade, causando circulação dentro do 

produto, auxiliando, assim, na mobilização do calor (DROTZ, 2012, p. 11).

O último modo de transferência de calor, a radiação, ocorre através da 

parede da embalagem para o alimento. Alimentos fluidos ou sólidos cobertos 

com quantidade suficiente de fluido são aquecidos e resfriados por convecção,
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enquanto outros produtos de consistência mais sólida são aquecidos 

principalmente por condução (HOIDSWORTH; SIMPSON, 2007, p. 15). A 

TABELA 1 indica os principais modos de condução de calor envolvidos em um 

processo de esterilização.

TABELA 1 -  MODOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR EM EMBALAGENS AQUECIDAS OU
RESFRIADAS

Meio Modo principal Resistência à transferência de calor

Vapor (livre de ar) Condensação Quase nenhum
Mistura ar-vapor Convecção Aumenta conforme conteúdo de ar
Ar Convecção Alto
Água, ebulição Convecção Baixo

Diminui com aumento da velocidadeÁgua, aquecida Convecção
da água

Água, fria Convecção Médio
Chama/infravermelho Radiação Baixo

Leito fluidizado Convecção Médio, dependendo do grau de 
agitação

Micro-ondas Radiação Nenhum
Fonte: Adaptado de HOLDSWORTH; SIMPSON (2007, p. 15)

Dependendo do tipo da autoclave e alimento utilizado (FIGURAS 1 e 2), 

o modo de transferência de calor varia, porém, assume-se que produtos 

esterilizados por autoclave serão envoltos pela água adicionada ou a própria 

água do alimento, e serão aquecidos por uma mistura de vapor/ar e água 

aquecida. Portanto, o mecanismo de transferência de calor seria de convecção 

(HOLDSWORTH; SIMPSON, 2007, pp. 14-16; DROTZ, 2012, p. 11).

FIGURA 1 - TIPOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR EM AUTOCLAVE

DE CALOR POR DE CALOR POR
CONVECÇÃO CONDUÇÃO

FONTE: garante.br.tripod.com/esterilizacao.html
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Como na esterilização estática há um gradiente de calor da superfície para 

o interior do produto, necessita-se maior tempo para atingir o pico de 

temperatura. Portanto, foram elaborados outros tipos de autoclave com objetivo 

de reduzir o tempo de esterilização ao melhorar a distribuição de calor nos 

alimentos esterilizados. Esses mecanismos são variados, sendo os de maior 

distribuição comercial: autoclave estática, autoclave rotativa, cascata d’água ou 

spray de água/vapor. Cada tipo de aparelho tem características definidas que 

variam conforme a decisão do fabricante, tipo de produto e processo, além de 

características intrínsecas do processamento que devem ser ajustadas conforme 

o alimento a ser esterilizado (DROTZ, 2012, p. 8-12).

FIGURA 2 - TIPOS DE AUTOCLAVE

Flow of H eating Medium

A u to c la v e  e stá tic a

Autoclave por spray ou 
cascata d'agua

Autoclave rotativa

FONTE: Adaptado de http://www.retorts.com (2016)

Os diferentes modos de processamento da autoclave refletem 

diretamente nos chamados “pontos frios” (tradução de cold spots) que são 

encontrados em qualquer processo de esterilização. Quando o calor é aplicado

http://www.retorts.com
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de fora para dentro do alimento, a primeira parte a atingir a temperatura final 

desejada é a superfície (POTTER e HOTCHKISS, 1998). O último ponto a 

alcançar a temperatura de esterilização é chamado de ponto frio, ou ponto mais 

lento de aquecimento. Para que a esterilidade comercial seja plenamente obtida 

em um alimento, é preciso que o ponto de aquecimento alcance e mantenha a 

temperatura de esterilização por determinado tempo que permita a inativação 

microbiológica (DROTZ, 2012, p. 12).

Esse tipo convencional de operação apresenta uma tendência de induzir 

alterações nos atributos nutricionais e sensoriais dos alimentos. Um fator que 

contribuía com essa característica era a utilização de latas de alumínio ou 

garrafas para embalar os produtos, as quais foram negativamente criticadas pela 

limitação na otimização do processo e falta de transferência de calor por 

convecção. Por isso é recomendado, na esterilização comercial, o 

processamento de alimentos contendo líquidos ou produtos semissólidos, uma 

vez que torna o processo de aquecimento mais rápido (BARBOSA-CÁNOVAS 

et al., 2014, p. 421-422). No entanto, o desenvolvimento tanto de tecnologias de 

processo, como autoclave rotativa, quanto as embalagens flexíveis, trouxeram 

nova luz a esse tipo de esterilização (AWUAH, RAMASWAMY e ECONOMIDES, 

2007, p. 585).

Enquanto pesquisadores buscam sempre o progresso de novas 

tecnologias, consumidores abordam as inovações de forma mais conservadora, 

e nem sempre veem prontamente o benefício de novos métodos de 

processamento (NIELSEN et al., 2009, p. 116). Uma das razões da diferença 

entre os especialistas e a população em geral é o modo de pensamento, pois os 

recursos disponíveis que cada um utiliza para elaborar uma avaliação acerca 

das tecnologias emergentes é diferente. Enquanto o primeiro procura qualidade 

e segurança alimentar ou variedade no processo de produção, o último avalia o 

benefício (BEARTH; SIEGRIST, 2016, p. 15). Preocupações acerca do meio 

ambiente, aspectos éticos e sociais são alguns dos fatores que contribuem para 

o ceticismo da população em relação às novas tecnologias. (DE BARCELLOS et 

al., 2010, p. 722).

O consumidor não se pergunta pela tecnologia envolvida, ao invés disso, 

ele procura produtos com alegações específicas de relevância pessoal (BRUHN, 

2007, pp. 555-557), que podem ser preço, aspectos sensoriais (textura,
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aparência, sabor etc), alegações de saúde, conveniência (como produtos 

prontos-para-consumo) e por último, como esse alimento é processado e as 

implicações sociais e tecnológicas (DE BARCELLOS et al., 2010, p. 722).

FIGURA 3 - AUTOCLAVE VERTICAL DE PEQUENA ESCALA

FONTE: Adaptado de FAO (2015)

FIGURA 4 - AUTOCLAVE DE ESCALA INDUSTRIAL, HORIZONTAL

FONTE: Adaptado de FAO (2015)

A esterilização comercial por autoclave, mesmo que seja utilizada há 

muitos anos e que existam alternativas para seu uso, é favorecida por ser 

reconhecida no meio popular, apresenta um grande número de possibilidades 

de processamento e também envolve produtos já presentes no mercado, além
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de poder incorporar novas tecnologias que auxiliam na inovação de alimentos 

(JAFRI et ah, 2015, p. 5709-5710).

2.3.2.1 Características do alimento e processo por autoclave: Inativação 

microbiológica

Geralmente, o processo de esterilização dos alimentos não remove 

organismos termofílicos que não apresentam importância para a saúde pública. 

No entanto, é necessário resfriamento logo após a esterilização, pois o 

armazenamento de alimentos em temperaturas acima de 32°C podem causar 

proliferação dos micro-organismos não sensíveis à temperatura. Caso a 

temperatura ambiente supere esse patamar, então é necessário um 

procedimento mais severo de esterilização (HOLDSWORTH; SIMPSON, 2007, 

p. 27).

A total esterilização de um alimento traria grande prejuízo ao produto final 

(DROTZ, 2012, p. 9). A fim de impedir o crescimento de organismos termófilos 

após a inativação, os produtos são resfriados rapidamente com uso de água 

corrente (SINGH et ah, 2012; TRIBUZI et ah, 2015). No entanto, um produto 

esterilizado é obtido, segundo o Codex Alimentarius, de forma que as “condições 

alcançadas pela aplicação do calor que gera um tal alimento livre de micro

organismos capazes de crescimento em temperaturas em que o alimento é 

geralmente mantido durante distribuição e armazenamento” (JECFA, 1993). 

Deve-se ressaltar que o critério de um produto esterilizado é o crescimento e não 

a presença de micro-organismos que possam deteriorar o alimento e/ou causar 

danos à saúde (FAO, 2016).

A forma de garantir a esterilidade do processo é mensurar a temperatura 

atingida no ponto mais frio. Esse local depende das características do produto e 

também da geometria da autoclave (RICHARDSON, 2004). Nos produtos 

aquecidos somente por condução, o ponto frio fica no centro geométrico do 

produto. De forma oposta, de acordo com a quantidade de movimento aplicada 

esse ponto muda no aquecimento por convecção. Quando se utiliza embalagens 

rígidas, como as latas, o ponto mais lento de aquecimento é fixado ao longo do 

eixo vertical, o que não se confere para embalagens flexíveis ou então produtos 

sólidos contendo líquidos, sendo mais difícil predizer o ponto frio (DROTZ, 2012,

p. 12).
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FIGURA 5 - PONTOS FRIOS EM LATAS CONTENDO SÓLIDOS (A) OU LÍQUIDOS (B)

»  (b)
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FONTE: FAO (2016)

Choi et al. (2011, p. 96-97) avaliou hambúrgueres de costela bovina 

esterilizados a 121°C em autoclave rotativa com cascata d’água ou spray, e 

observou o ponto mais frio como o centro geométrico das amostras na posição 

central superior da autoclave. Para tal, é necessário verificar vários pontos da 

autoclave e do produto, permitindo identificar diferentes temperaturas do 

processo (DROTZ, 2012, p. 12).

A forma de identificar as temperaturas existentes durante a esterilização 

é colocar sensores de temperatura (pares elétricos ou termocouples4 em inglês), 

tanto no alimento a ser esterilizado, quanto na autoclave, para assim poder 

verificar a esterilidade do processo (HOLDSWORTH, 2009, p. 30).

O estudo de Tribuzi et al. (2015, p. 613-615) utilizou de 5 pares 

termoelétricos em autoclaves horizontais estáticas, além de um par termoelétrico 

colocado dentro do produto, para verificar os pontos frios do processo. Contudo, 

o posicionamento dos pares elétricos é por tentativa e erro e deve ser avaliado 

em cada equipamento/processo, levando sempre em consideração que o ponto 

central, tanto da câmara da autoclave, quanto do alimento, é a tendência do 

ponto mais frio e, portanto, um sensor deve ser estabelecido pra seu 

monitoramento (TRIBUZI et al., 2015, pp. 613-615). Outra questão a se 

considerar é que, mesmo que o centro geométrico seja o de aquecimento mais 

lento, este pode não ser durante a etapa de resfriamento após a esterilização. A 

soma dos pontos geométricos, tanto no aquecimento quanto no resfriamento, 

resulta em uma zona circular ou triangular sobre o eixo vertical de baixas 

temperaturas (HOLDSWORTH e SIMPSON, 2007, p.148-149).
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2.3.2.2 Características do alimento e processo por autoclave: taxa de letalidade 

(L), valor-F ou F-value; valor-D ou D-value e z

A necessidade de uma esterilização térmica segura, mas não excessiva, 

de um produto, requer um método de mensuração exata quantidade de calor 

recebida. Para o desenvolvimento de tal métodos devem ser considerados 

principalmente a quantidade aquecimento, ou seja, o tempo e a temperatura de 

aquecimento, medida pelo valor-F (FAO; REGIONAL OFFICE FOR ASIA AND 

THE PACIFIC, 2015, p. 12-17).

O valor F (ou F-value, em inglês) que é o cálculo da letalidade de um 

processo expresso em minutos, utilizado para mensurar a quantidade de calor 

empregado para inativação de micro-organismos, tomando como referência em 

um micro-organismo específico (MICHELE; BERTELI, 2013, p. 2). O termo 

genérico Fo é utilizado como referência quando a temperatura de 121,1°C e 

z=10°C são aplicadas (HOLDSWORTH; SIMPSON, 2007, p. 124). 

Resumidamente, o valor-F é a medida de quantidade de calor tratado em um 

produto. Esse termo foi criado em 1920 por Bigelow et al. e depois desenvolvido 

por Bali e Olson em 1957. O valor-F é a soma de valores de valores L em três 

estágios da operação de esterilização (HOLDSWORTH; SIMPSON, 2007, p. 

123-130):

Ftota l aquecimento Fmanutenção v 'resfriamento
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FIGURA 6 - FASES DE PENETRAÇÃO DE CALOR EM UM PRODUTO E NA CÂMARA DA 
AUTOCLAVE

FONTE: Adaptado de Holdsworth; Simpson (2007, p. 151).

Conforme pode ser observado pela FIGURA 6, a temperatura dentro da 

câmara da autoclave tende a aumentar e se estabilizar rapidamente, enquanto 

a temperatura interna, medida pelos pares elétricos no cold spot do alimento, 

apresenta um andamento mais lento. Entende-se também pela FIGURA 6 que a 

etapa de resfriamento é de grande impacto na esterilização do produto, uma vez 

que esta etapa é lenta e a temperatura interna do produto demora a cair.

A equação que determina os valores de L ou taxa de letalidade (L), em 

cada tempo em que esse termo é medido, é dada pela equação incialmente 

proposta por de Bigelow et al. (1920):
T~Tref  j

L =  10 /z

Essa taxa de letalidade é medida em um tempo “t”, por um intervalo de 

tempo determinado de acordo com as especificidades do produto a ser 

esterilizado e o micro-organismo alvo. De acordo com a temperatura e tempo 

utilizados, o valor total de F-value (F0), que é a compilação ou integração de L 

em cada tempo em que esses foram medidos, dá a quantidade de calor recebida 

em produto durante um intervalo de tempo determinado (HOLDSWORTH; 

SIMPSON, 2007, p. 125):

T-Tref,
F va lue  = 1 0  /z

Jq
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Ou, para uma esterilização usando como Tref=121.1°C e z=10°C, dá-se:

ç t  T - T 12l , l /
F v a lu e  = 1 0  ; 10

Jq

Essas equações determinam o quanto de calor foi recebido em um 

produto em que a sua temperatura foi mensurada no ponto mais frio de 

aquecimento (cold spots, FIGURA 5), baseando-se numa temperatura de 

referência 121,1°C. Significa que, para qualquer temperatura utilizada no 

processo de esterilização, qual a quantidade de calor, em minutos, o produto 

receberia se estivesse na temperatura de 121,1°C. Por exemplo, um produto 

esterilizado a 130°C tem valor-F 7,74, o que significa que é como se esterilizasse 

a 121,1 °C por 7,74 minutos. De forma oposta, quando se esteriliza a 100°C, o F- 

value é 0,0077, ou esterilização a 121,1 °C por 0,0077 minutos (FAO; REGIONAL 

OFFICE FOR ASIA AND THE PACIFIC, 2015, p. 12-17).

Contudo, para o cálculo do valor-F são necessários mais dois conceitos: 

valor-D ou D-value, e z (FAO; REGIONAL OFFICE FOR ASIA AND THE 

PACIFIC, 2015, p. 12-17; HOLDSWORTH; SIMPSON, 2007, p. 123-130).

O valor-D é o tempo necessário para a redução logarítmica decimal de um 

micro-organismo (FAO; REGIONAL OFFICE FOR ASIA AND THE PACIFIC, 

2015, p. 12-17). Por exemplo, para que uma população de 10000 UFC de C. 

botulinum (log 4) caia 90% ou para 1000 UFC (log 3), são necessários 0,2 min a 

121,1°C. Dependendo de cada micro-organismo estudado, para realizar a 

esterilização e também da concentração inicial desse espécime, será necessário 

maior ou menor tempo de esterilização:

TABELA 2 -  VALORES MÉDIOS DE D12i ,i E z PARA MICRO-ORGANISMOS TÍPICOS

M icro-organism o D i2i,i (m inutos) z(°C )

Clostridium botulinum 0,25 10

Geobacillus stearothermophilus 2,0 6

Bacilus subtilis 0,5 10

Bacillus megaterium 0,04 7

Clostridium sporogenes 0,1-1,4 13

Clostridium histolyticum 0,01 10

FONTE: Adaptado de PISTOLESI; MASCHERPA (2014, p. 11)



27

Considera-se a espécie C. botulinum como referência nos processos de 

esterilização, pela sua alta resistência ao calor, principalmente em produtos de 

baixa acidez (pH>4,6), que não inibem a proliferação desse micro-organismo e 

são passíveis de conter a toxina botulínica (AWUAH et al., 2007). O conceito do 

valor-D pode ser ampliado e tomado como uma probabilidade estatística: 

utilizando-se dos valores na TABELA 1, leva-se 0,25 minutos a 121,1°C para 

reduzir uma unidade decimal logarítmica de C. botulinum. Supondo-se que um 

dado produto contenha inicialmente 10000 (log 4) UFC C. botulinum, e queira- 

se reduzir em 7 logs, se levaria 7*0,25=1,75 minutos a 121,1 °C. Significa, então, 

que cada unidade (embalagem) do alimento teria log 7 (ou 107) UFC C. 

botulinum, ou que 1 em cada 107 unidades de embalagem do produto estariam 

contaminadas com C. botulinum (PISTOLESI; MASCHERPA, 2014, p. 11-18).

Estima-se que para uma esterilização completa de C. botulinum, um 

processo deve ter como alvo a taca de sobrevivência deve ser de um esporo a 

cada 10'2, correspondendo à 12 reduções decimais logarítmicas ou 12D. 

Considerando Di2i,i =0,25, pelo menos F-value=3 min serão necessários para 

atingir essa redução. Um processo que alcança esse patamar é chamado de 

“cocção botulínica” (HOLDSWORTH; SIMPSON, 2007, p. 137). Porém, 

conforme indicado anteriormente, o valor total de F deve considerar as fases de 

aquecimento, manutenção e resfriamento da esterilização, as quais, juntas, 

superam facilmente 3 minutos a 121,1°C. O valor F=3 min para se obter 12D é 

considerado um padrão que pode ser seguido como segurança microbiológica 

do produto final quando se tem como micro-organismo alvo C. botulinum.

O z é o coeficiente de temperatura de destruição microbiana, ou seja, o 

número em graus de temperatura que causa e a variação em 10 vezes o valor- 

D (PISTOLESI; MASCHERPA, 2014, p. 11).



FIGURA 7 -  DECAIMENTO DE valor-D DE ACORDO COM A TEMPERATURA PARA C. 
botulinum

Number of microorganism per unit
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FONTE: Adaptado de PISTOLESI; MASCHERPA (2014, p. 10)

Observa-se na FIGURA 7 que o incremento de temperatura diminui os 

valores de D, e consequentemente os valores de L e valor-F serão menores. 

Para C. botulinum, somente os intervalos de 10°C modificam o valor-D. Por 

exemplo, C. botulinum apresenta Di2i,i=0,25 min, então uma redução 12D 

levaria 3 min, e F121 ,i=3 min, enquanto que Dm,i=2,5 min, então redução 12D 

resultaria em Fm,i=30 min. O fator z é importante para saber o quanto varia o D 

e F de acordo com a temperatura alcançada no alimento durante a esterilização 

(FAO; REGIONAL OFFICE FOR ASIA AND THE PACIFIC, 2015, 12-17).

Cálculo do F-value pelo método geral

Um método mais descomplicado do cálculo do valor-F, chamado de 

método geral, é utilizado em trabalhos experimentais principalmente por sua 

simplicidade (HOLDSWORTH; SIMPSON, 2007, p. 176).

No processo de esterilização, obtém-se um gráfico da temperatura da 

câmara da autoclave e do produto (FIGURA 8). No entanto, a letalidade (L)
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calculada apresenta um valor de acordo com a temperatura observada no ponto 

mais frio de aquecimento (TABELA 3) gerando uma curva letal e sua uma área 

embaixo da curva, ao ser calculada, dá o valor-F, representada pela FIGURA 8:

FIGURA 8 -  TEMPERATURA OBSERVADA NO PONTO MAIS FRIO DE AQUECIMENTO DO 
ALIMENTO E CURVA LETAL COM VALOR F

FONTE: HOLDSWORTH; SIMPSON (2007, p. 177)

Esse método converte o tempo-temperatura em um gráfico de taxa letal e 

a área embaixo da curva. Esse gráfico ilustra o poder relativo da morte 

microbiana em diferentes partes do processo, e como a curva de aquecimento 

contribui pouco para a total letalidade do processo de esterilização 

(HOLDSWORTH; SIMPSON, 2007, pp. 176-178). A área embaixo da curva 

pode ser determinada ao contar quadrados definidos (como representado na 

figura) ou com auxílio de um planímetro. No entanto, para se achar a área 

irregular de uma figura geométrica, pode-se utilizar da regra trapezoidal, 

utilizando do método de Patashnik (1953) ou regra de Simpson, em que é 

realizada uma integração dos valores de F0 obtidos ao longo do tempo de 

processamento térmico (HOLDSWORTH; SIMPSON, 2007, pp. 176-178).

Uma forma simplificada para o cálculo a área embaixo da curva e 
consequentemente o valor-F utilizando a regra trapezoidal foi criada por 

Patashnik (1953), usando intervalo de tempo de 1 min e tabulando a temperatura
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e o valor L de acordo com os dados da TABELA 2. Ao somar os valores de L 

durante todo o registro do processo, obtêm-se o valor-F, como na equação: 

(HOLDSWORTH; SIMPSON, 2007, pp. 176-178)
u

F0 = A t x  ^ ( L - l  + L2 +  L3 +  — I- Ln)

Onde:

F0: valor F

At: variação de tempo (= 1 minuto)

L: taxa de letalidade observada para a temperatura em cada intervalo de 1 

minuto.

TABELA 3 -  TAXAS DE LETALIDADE (L) (Tref=121,1°C e z=10°C)

T

(°C)
0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

90 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

91 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

92 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002

93 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

94 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

95 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

96 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004

97 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005

98 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 0,006

99 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,008

100 0,008 0,008 0,008 0,008 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,010

101 0,010 0,010 0,010 0,010 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012

102 0,012 0,013 0,013 0,013 0,013 0,014 0,014 0,014 0,015 0,015

103 0,015 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019

104 0,019 0,020 0,020 0,021 0,021 0,022 0,022 0,023 0,023 0,024

105 0,025 0,025 0,026 0,026 0,027 0,028 0,028 0,028 0,029 0,030

106 0,031 0,032 0,032 0,033 0,034 0,035 0,035 0,036 0,037 0,038

107 0,039 0,040 0,041 0,042 0,043 0,044 0,045 0,046 0,047 0,048

108 0,049 0,050 0,051 0,052 0,054 0,055 0,056 0,058 0,059 0,060

109 0,062 0,063 0,065 0,066 0,068 0,069 0,071 0,072 0,074 0,076

110 0,078 0,079 0,081 0,083 0,085 0,087 0,089 0,091 0,093 0,095

111 0,098 0,100 0,102 0,105 0,107 0,110 0,112 0,115 0,117 0,120

112 0,123 0,126 0,129 0,132 0,135 0,148 0,141 0,145 0,148 0,151
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T

(°c)
0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

113 0,155 0,158 0,162 0,166 0,170 0,174 0,178 0,182 0,186 0,191

114 0,195 0,200 0,204 0,209 0,214 0,219 0,224 0,229 0,234 0,240

115 0,245 0,251 0,257 0,263 0,269 0,275 0,282 0,288 0,295 0,302

116 0,309 0,316 0,324 0,331 0,339 0,347 0,355 0,363 0,372 0,380

117 0,389 0,398 0,407 0,417 0,427 0,437 0,447 0,457 0,468 0,479

118 0,490 0,501 0,513 0,525 0,537 0,550 0,562 0,575 0,589 0,603

119 0,617 0,631 0,646 0,661 0,676 0,692 0,708 0,724 0,741 0,759

120 0,776 0,794 0,813 0,832 0,851 0,871 0,891 0,912 0,933 0,955

121 0,977 1,000 1,023 1,047 1,072 1,096 1,122 1,148 1,175 1,202

122 1,230 1,259 1,288 1,318 1,349 1,380 1,413 1,445 1,479 1,514

123 1,549 1,585 1,622 1,660 1,698 1,738 1,778 1,820 1,682 1,905

124 1,950 1,995 2,042 2,089 2,138 2,188 2,239 2,291 2,234 2,399

125 2,455 2,512 2,570 2,630 2,692 2,754 2,818 2,884 2,952 3,020

126 3,090 3,162 3,236 3,331 3,388 3,467 3,548 3,631 3,715 3,802

127 3,890 3,981 4,074 4,169 4,266 4,365 4,467 4,571 4,677 4,786

128 4,898 5,012 5,129 5,248 5,370 5,495 5,623 5,754 5,888 6,026

129 6,166 6,310 6,457 6,607 6,761 6,918 7,079 7,244 7,413 7,586

130 7,762 7,943 8,128 8,318 8,511 8,710 8,913 9,120 9,333 9,550

Outros valores podem ser calculados por meio da fórmula

FONTE: Adaptado de HOLDSWORTH; SIMPSON (2007, p. 125)

2.3.2.3 Características do alimento e processo por autoclave: Tipos de produtos 

esterilizados

Outro fator norteador na decisão do tipo de esterilização é o pH do 

produto, que geralmente pode variar para em torno de 7 até a 2,8. Por exemplo, 

Clostridium botulinum não apresenta crescimento em produtos com pH abaixo 

de 4,5. A rigidez no processo de esterilização é dada pelo tipo de pH, em que 

podem necessitar de temperaturas entre 118-125 °C, ou exigir temperaturas 

amenas, em torno de 100 °C, como no caso da pasteurização (HOLDSWORTH, 

2009, p 27-28).

Segundo o pH, há a divisão de 4 categorias de produtos (HOLDSWORTH, 

2009, p. 28-29):

I. Produtos de baixa acidez (pH<5,0): produtos cárneos, frutos do mar, leite e 

a maioria dos vegetais
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II. Produtos de média-acidez (4,5<pH<5,0): carne, misturas de vegetais, 

massas, sopas e peras

III. Produtos ácidos (3,7<pH<4,5): tomates, peras, figos, abacaxi e outras frutas 

ácidas

IV. Produtos altamente ácidos (pH<3.7): produtos em conserva, sucos cítricos e 

toranja

O pH afeta também os valores de F na esterilização, uma vez que cada 

micro-organismo alvo tem seu crescimento influenciado pelo pH 

(HOLDSWORTH; SIMPSON, 2007, p. 138):

TABELA 4 -  RELAÇÃO ENTRE pH E valor-F MÍNIMOS, EM MINUTOS

pH 7\Õ 6^0 5J  5^5 5^2 5$  4^6

valor-F 3,0 3,0 2,6 2,3 1,9 1,6 1,2
FONTE: Adaptado de Holdsworth; Simpson (2007, p. 138)

Além do pH, também deve ser levado em conta outras características 

físico-químicas, como a atividade de água ou nutrientes termolábeis, por 

exemplo as vitaminas. Também deve ser considerado o tipo embalagem, outras 

tecnologias envolvidas no processo (tecnologia de obstáculos, aditivos, 

temperos com alguma atividade conservante e etc.) e ainda a carga bacteriana 

do próprio produto, como nas carnes, que passam por um processo de 

manipulação e vários pontos críticos de risco microbiológico (HOLDSWORTFI, 

2009, p. 26; BARBOSA-CÁNOVAS etal., 2014, p. 421-422).

Apesar da esterilização por autoclave prover segurança por meio da 

inativação microbiológica, o uso de altas temperaturas e longos períodos de 

tempo influenciam negativamente os atributos de qualidade considerados pelo 

consumidor, atingindo não só a textura, mas também nutrientes (BINDU; 

GOPAL; NAIR, 2004, p 115-116).

2.3.2.4 Alterações decorrentes do processamento térmico: proteína e lipídeos

Durante o processamento térmico, as proteínas passam por alterações 

nas estruturas secundárias, terciárias e quaternárias, aumentando a 

disponibilidade e a absorção dos aminoácidos (BARBOSA-CÁNOVAS et al., 

2014, p. 421). No entanto, o aquecimento também provoca alterações
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estruturais, como a desnaturação (perda da conformação helicoidal original), 

desdobramento e agregação. Esta última é o resultado da perda das ligações 

ponte de hidrogênio, Van der Waals, etc. que mantêm a conformação das 

proteínas, restando as interações proteína-proteína (TORNBERG, 2005, p. 496). 

Carne e produtos cárneos são geralmente consumidos após determinado 

processamento térmico tanto como forma de inativar micro-organismos como 

para o desenvolvimento de atributos sensoriais (PROMEYRAT et al., 2011).

O emprego do calor aumenta a produção de radicais livres e pode tanto 

induzir danos oxidativos em todos os componentes bioquímicos da carne 

(lipídios, proteínas, carboidratos e vitaminas) (PROMEYRAT; DAUDIN; 

GATELLIER, 2013, p. 581), assim como atenuar sistemas de defesa antioxidante 

não enzimáticos, a citar vitamina E, polifoenóis, ubiquinóis, tióis celulares além 

de enzimas como superóxido dismutase, catalase e glutationa perioxidase 

(SERPEN et al., 2012, p. 60). Traore et al. (2012) avaliaram amostras de peças 

cárneas de duas raças de suínos (Carelie e Tiameslan) quanto à oxidação 

proteica. Após cocção por 10 e 30 min por 100°C, os níveis de oxidação proteica 

aumentaram 45% e 83%, demonstrando claro efeito do tratamento térmico sobre 

esse parâmetro.

A oxidação proteica pode ser definida como “modificação covalente de 

uma proteína induzida seja pela reação direta de espécies reativas do oxigênio 

ou indiretamente por produtos secundários do estresse oxidativo” (SHACTER, 

2000, p. 309). Portanto, as proteínas podem ser modificadas tanto pelos lipídios 

oxidados como pela catalisação metálica ou enzimática, formando compostos 

carbonilas (aldeídos e cetonas) (ESTÉVEZ, 2011, p. 263).

A presença de metais como Ferro e Cobre em suas formas reduzidas e 

oxidadas (Fe+2 e Fe+3 e Cu+, Cu+2), as quais coexistem na maioria dos sistemas 

biológicos e podem formar carbonilas da oxidação por meio de reações 

mediadas com espécies reativas do oxigênio. As formas oxidativas de ambos 

metais atuam como doadores ou receptores de elétrons em um ciclo redox de 

propriedades catalíticas importantes, levando à formação de ânion superóxido 

radical e após sucessivas reações ao radical hidroxila e clivagem do radicais 

lipídicos hidroperóxidos (ESTÉVEZ, 2011, p. 263).

Xiao et al. (2011, p. 1353) demonstraram que a carne de ave sofreu 

oxidação proteica armazenada por 7 dias sob refrigeração. A oxidação lipídica
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evoluiu da mesma forma que a oxidação proteica, e ambas foram 

significativamente influenciadas pela concentração de PUFA (ácidos graxos poli- 

insaturados), dieta das aves, processamento (moagem), incorporação de 

oxigênio e armazenamento.

Há uma forte conexão entre a oxidação proteica e lipídica, embora ambos 

processos sejam governados por diferentes fatores e mecanismos, é evidente 

que a formação desses compostos trazem perdas sensoriais e físico-químicas 

na carne e produtos cárneos (ESTÉVEZ, 2011, pp. 270-273; UTRERA et al., 

2014, p. 812).

2.3.2.5 Alterações decorrentes do processamento térmico: lipídeos

Os ácidos graxos estão envolvidos em diversos aspectos tecnológicos da 

qualidade da carne. A diferença no ponto de fusão e composição irão ditar a 

firmeza e maciez da gordura e da carne. A habilidade dos ácidos graxos 

insaturados, especialmente os com mais de duas duplas ligações, em se oxidar, 

é importante para regular o vida útil da carne pelo efeito da rancidez oxidativa. 

No entanto, a propensão da oxidação é importante para formação de aroma 

durante a cocção (WOOD et al., 2004). O aquecimento favorece a oxidação 

lipídica também por romper a célula muscular e inativar enzimas naturais 

antioxidantes presentes na matriz cárnea (MIN; AHN, 2005, pp. 158-159).

O processamento térmico de produtos cárneos, principalmente em 

temperaturas mais altas como na esterilização por autoclave, pode interferir na 

composição e perfil lipídico desses alimentos, sendo influenciados pelo tempo 

de cocção e a quantidade de calor imposta durante o processamento (BINDU et 

al, 2007, p. 997-999; RAJAN et al., 2014, p. 175). Muhlisin et al. (2013, p. 738

741) avaliou Chuncheon Dakgalbi, um produto koreano feito de frango grelhado 

e adicionado de molhos com vegetais, foi esterilizado a 110°C por 10, 20 e 30 

minutos. Os autores observaram que os valores de TBARS aumentaram 

conforme o maior tempo de cocção.

A alta temperatura de aquecimento durante a esterilização favorece a 

hidrólise de ácidos graxos, resultando na produção de ácidos graxos livres, e sua 

concentração pode aumentar conforme o armazenamento (BINDU; 
RAVISHANKAR; SRINIVASA GOPAL, 2007, p. 998). Da mesma forma, a 

oxidação lipídica ocorre com o processo de autoclave. Bindu et al. (2007, p. 998-
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999) demonstraram que os valores de TBA aumentaram ao longo de 12 meses 

para ostras esterilizadas a 121 °C. No entanto, O armazenamento de produtos 

cárneos esterilizados parece exercer efeito diferentes sobre a oxidação lipídica.

Deve-se levar em consideração que valores de oxidação lipídica tendem 

a ser menores quando se utilizam meios líquidos nos produtos cárneos, pois os 

produtos de oxidação lipídica ficam diluídos ou migram para os meios líquidos 

em que os derivados cárneos estão contidos (AUBOURG et al., 1997, pp. 429

430).

Estudo de Dhanapal et al. (2010, p. 351-352) sugeriu possível 

intercâmbio de lipídios entre a carne de tilápia e molho curry acondicionados na 

embalagem durante esterilização e armazenamento, apresentando atividade 

termoprotetora por parte do molho, uma vez que pelo processo de condução e 

convecção, no molho há menor exposição ao calor.

Rajan et al. (2014, p. 175) detectou aumento significativo nos valores de 

TBARS ao longo de 6 meses de armazenamento a 25°C em amostras 

esterilizadas de frango tipo chettinad, um produto cárneo tradicional da índia. Da 

mesma forma, o trabalho de Rajkumar et al. (2010, p. 377), descreveu aumento 

dos valores de oxidação lipídica em carne de carneiro de 0,4 para 0,97 mg 

malonaldeído/kg de produto após esterilização a 121,1 °C com Fo de 12,1 min.

A carne de carneiro esterilizada a 118°C com Fode 7,5 min, realizada por 

Wattanachant, Sornprasitt e Polpara (2008, p. 47) apresentou aumento dos 

valores de malonaldeído/kg de produto até os 20 dias de armazenamento a 28- 

30°C, e depois decaíram entre os 30 a 50 dias. O trabalho de Muhlisin et al. 

(2013, p. 740-741) descreveu aumento nos valores de TBARS de um produto 

cárneo derivado de frango esterilizado entre 1 e 3 semanas de armazenamento. 

Contudo, os mesmos autores não verificaram efeito significativo do o tempo de 

cocção (10, 20 ou 30 minutos) ou armazenamento (4°C ou 25°C) sobre a 

oxidação lipídica.

Um dos fatores que podem interferir no aumento da rancidez é a presença 

ou não do vácuo. Embora as embalagens retort apresentem baixa 

permeabilidade ao oxigênio, ao longo do armazenamento o conteúdo residual de 

oxigênio pode aumentar lentamente os valores de TBARS (BYUN et al., 2010, p. 
554; RAJAN et al., 2014, p. 175).
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Guntensperger e Escher (1994, p. 690-691) observaram, para carne 

suína moída e esterilizada a 121 ou 131°C com Fo de 8-9 min que a associação 

de vácuo (200 mbar) e incorporação de nitrogênio (1 bar) nas embalagens 

reduziu em até 80% os valores de TBARS após 62 dias de armazenamento a 

20°C quando comparados aos produtos embalados sem a associação de vácuo 

e nitrogênio. Além da temperatura, o oxigênio, luz em sinergia com foto 

sensibilizadores como hemoproteínas e catalizadores como ferro, todos 

presentes em produtos cárneos, induzem ou elevam a rancidez oxidativa, 

tornando importante a remoção de ar residual e proteção da luz (LOVE; 

PEARSON, 1970; JAKOBSEN; BERTELSEN, 2000; MIN; AHN, 2005).

O perfil e quantidade lipídica também exercem efeitos no produto final. 

Wattanachant, Sornprasitt e Polpara (2008, p. 47-48) observou que a carne de 

carneiro de duas espécies e diferentes idades, com o conteúdo de gordura entre

1,14 a 316%, apresentaram maior rancidez oxidativa quanto maior foi o teor 

lipídico nos produtos cárneos esterilizados a partir desses animais. A maior 

concentração de lipídios insaturados em tilápias promoveu efeito protetor à 

oxidação lipídica e consequentemente menores valores de TBARS foram 

detectados por (DHANAPAL et al., 2010, p. 352).

A esterilização também pode interferir na produção de ácidos graxos 

livres, uma vez que esses são formados a partir da lipólise enzimática ou 

microbiana. O efeito da esterilização reduziu os teores de ácidos graxos livres 

em frango tipo chettinad e também em ostras durante armazenamento entre 6 e 

12 meses, respectivamente (BINDU et al., 2004, p. 116; RAJAN et al., 2014, p. 

175). Outros produtos, como grãos de soja com curry, desenvolvido por Abhishek 

et al. (2014, p. 1556), também apresentaram aumento de ácidos graxos livres de 

1% para 2,6% (expressos em porcentagem comparados ao ácido oleico) quando 

processados a 121,1°C e Fo de 5,4 min e armazenados a 25°C por 9 meses.

2.3.2.6 Alterações decorrentes do processamento térmico: textura

A indústria alimentícia passa por grande pressão para oferecer alimentos 

saudáveis que atendam às necessidades de grupos específicos de 

consumidores: população obesa e de sobrepeso e idosos. O surgimento de 
produtos com menor densidade energética e também maior segurança são 

prioridade para esses consumidores. Nesse contexto, a textura influencia
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grandemente no design a manufatura de alimentos de qualidade para ambos 

grupos (CHEN; ROSENTHAL, 2015, p. 3).

Diversas definições para textura foram estabelecidas, entre elas cita-se a 

da Organização Internacional de Padronização (1992): “Todos os atributos 

mecânicos, geométricos e de superfícies de um produto perceptível por meios 

mecânicos, táteis e, quando apropriados, visual e audível”. Baseado no 

consenso geral, textura é sobre a constituição, estrutura de qualquer coisa 

relacionadas com seus constituintes e elementos formativos (CHEN; 

ROSENTHAL, 2015, p. 4).

A textura é o parâmetro chave para estabelecer a qualidade de alimentos 

frescos e processados e avaliar a aceitação do consumidor. A fim de mensurar 

a textura de produtos cárneos, dos 9 itens definidos por Smith (1947), destaca- 

se os 4 mais importantes: elasticidade, coesividade, aderência e gomosidade. 

Esses atributos podem ser avaliados tanto por análises instrumentais quanto por 

testes sensoriais (CHEN; OPARA, 2013, pp. 498-499).

A estrutura de tecido biológicos, a citar a carne e os produtos cárneos, 

influencia a textura de acordo com as diferentes quantidades de proteínas no 

músculo, condições de abate e rigor mortis (CHEN; ROSENTHAL, 2015, p. 5). A 

esterilização sob altas temperaturas por determinados períodos de tempo, 

enquanto provém segurança por eliminação dos micro-organismos, afetam 

principalmente as proteínas cárneas, influenciando a textura, sabor, cor e valor 

nutricional do produto (BARBOSA-CÁNOVAS et al., 2014, p. 421).

Um dos principais efeitos da temperatura é o efeito sobre a proteína 

cárnea ao impedir que esta mantenha suas funções biológicas originais, 

causando mudanças estruturais (TORNBERG, 2005, pp. 496-498). As 

mudanças nas estruturas secundárias, terciárias e quaternárias nas proteínas 

levam também à redução da capacidade de retenção de água da carne 

(BARBOSA-CÁNOVAS et al., 2014). A desnaturação proteica é um dos 

principais mecanismos na alteração da textura (CHEN; ROSENTHAL, 2015, p. 

118).

O tratamento térmico, ao desnaturar as proteínas, também provocam a 

quebra de pontes de hidrogênio e eletrostáticas e exposição de aminoácidos 

hidrofóbicos, os quais são principalmente aminoácidos aromáticos e de alifáticos 

de cadeia longa (PROMEYRAT; DAUDIN; GATELLIER, 2013). Promeyrat et al.
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(2011, p. 1123) verificou aumento da hidrofobicidade de superfície em carne 

suína moída conforme o maior tempo e temperatura de cocção. Observou-se 

aumento entre 35% e 110% na hidrofobicidade com temperaturas de 45°C e 

90°C por até 120 minutos.

A desnaturação das proteínas miofibrilares que ocorrem entre 

temperaturas de 40 e 50°C, e a desidratação e encolhimento do complexo 

actomiosina sob temperaturas de 70-90°C coincidem com aumento da dureza 

do produto final (TORNBERG, 2005, p.501). O aquecimento de 20°C para 70°C 

no músculo bovino Longissimus dorsi promoveu aumento da dureza e 

coesividade quando cozidos por 20 minutos em pressão ambiente (MA; 

LEDWARD, 2004, p. 351). Músculo bubalino Semitendinosus assado apresentou 

evolução da dureza de aproximadamente 4 Newtons para 54N entre a amostra 

crua e assada a 90°C. Os valores de mastigabilidade e forca de cisalhamento 

também aumentaram conforme maior temperatura, que variou de 50-90°C 

(PALKA, 2003, p. 197).

Outros componentes da carne também influenciam a textura, como o 

tecido conectivo intramuscular, constituído pelo colágeno e elastina nas 

proporções de 1-15% e 0,6-3,7%, respectivamente. O conteúdo de colágeno 

varia muito entre os músculos bovino, Light et al., (1985, p. 143) detectou teor 

de colágeno entre 1,4 a 7,0% em base seca, em seis diferentes músculos 

bovinos (Psoas major, longissimus dorsi, semitendinosus, pectoralis profundis, 

gastrocnemius e sternomandibularis).

O estudo com 14 músculos realizado por Purslow (1999, p. 210-219) 

relatou quantidade de colágeno por matéria seca entre 0,45-4,76%. Além da 

localização e tipos de músculo, as taxas de colágeno existentes nos diferentes 

cortes variam principalmente quanto à raça, idade e sexo do animal (PURSLOW, 

2005, pp. 439-441), o que reflete a importância da seleção de um músculo com 

teores homogêneos de tecido conectivo.

Quando em aquecimento, as fibras do perimísio e endomísio, formadas 

principalmente por colágeno tipo I e III, separam-se facilmente da fáscia do 

músculo, porém as camadas individuais de perimísio são mais resistentes e 

contribuem para a dureza da carne (PURSLOW, 2005, pp. 437-438).

As forças das fibras de colágeno do perimísio aumentam a partir de 50°C, 

sendo reduzida a partir desse ponto. A cocção dos tecidos conectivos
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intramusculares aumenta a dureza entre 20-50°C, enquanto a contribuição das 

miofibrilas é proeminente acima de 60°C (PURSLOW, 2005, p. 442). Esse 

comportamento pode ser evidenciado nas FIGURAS 9 e 10. Considerando-se 

todo o músculo, a partir de 60°C a dureza aumenta (FIGURA 9), enquanto que 

ao se isolar as fibras de colágeno perdem a rigidez a partir de aproximadamente 

50°C.

FIGURA 9 - MUDANÇAS DE DUREZA NO MUSCULO INTEIRO BOVINO SEMITENDINOSUS 
DE ACORDO COM A TEMPERATURA DE COCÇÃO, MEDIDA USANDO SENSOR 
DE FORÇA DE CISALHAMENTO WARNER-BRATZLER.
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FIGURA 10 - MUDANÇAS NA TENSÃO DE CISALHAMENTO DE TECIDO CONECTIVO DO 
PERMÍSIO DE MÚSCULO BOVINO SEMITENDINOSUS DE ACORDO COM 
TEMPERATURA DE COCÇÃO
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O processo de esterilização pode causar diferentes efeitos sobre a carne 

e produtos cárneos, uma vez que a temperatura interna na embalagem 

ultrapassa os 100°C (TRIBUZI et al., 2015, p. 616). Músculo semitendinosus 

esterilizado até que a temperatura alcançasse 50, 60, 70, 80, 90, 100 e 121°C 

foi avaliado quanto à textura por Palka (1999). Observou-se que o aumento de 

temperatura, especificamente a partir de 80°C, houve intensa compressão da 

estrutura cárnea, sendo relacionadas, segundo os autores, à gelatinização e 

perda de colágeno do perimísio intramuscular. Também foi detectado perda de 

colágeno solúvel na faixa de 80-121 °C, enquanto houve aumento na faixa de 60- 

70°C. Essa perda é explicada possivelmente devido à gelatinização, o que levou 

à redução no diâmetro das fibras e encurtamento do sarcômero (PALKA, 1999, 

pp. 190-193).

Palka; Daun (1999, p. 238-239) relataram para músculo semitendinosus 

que os valores de elasticidade, coesividade e mastigabilidade aumentaram até 

a faixa de 70-80°C, reduzindo a partir das temperaturas mais altas (90-121 °C). 

Um fator que parece estar ligado ao perfil de textura é a perda de água por 

cocção, que no trabalho dos autores foi maior entre 60-70°C, demonstrando as
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mudanças que ocorrem nos dois principais sistemas cárneos: complexo 

actomiosina e colágeno. Quando temperaturas em torno de 70-80°C foram 

atingidas, a desnaturação da miosina (40-60°C) e actina (66-73°C) e 

encurtamento do colágeno (56-62°C) causaram as mudanças, enquanto que 

acima de 80°C a gelatinização do colágeno predominou as alterações 

observadas nos parâmetros de textura (PALKA; DAUN, 1999).

2.4 HIDROCOLOIDES

2.4.1 Mecanismo de geleificação dos hidrocoloides

Os atributos de qualidade que o consumidor observa nos produtos 

cárneos são as características sensoriais, como textura, sabor, aroma, forma 

entre outros. Portanto, o objetivo contínuo dos fabricantes de alimentos é buscar 

melhoras no processamento que retenham ou criem qualidades sensoriais 

desejáveis ou reduzam danos causados pelo processamento (FELIOWS, 2006, 

p. 65). Esses são alguns dos fatores que conduzem o desenvolvimento de 

hidrocoloides no mercado. A projeção global do mercado de hidrocoloides para 

2018 é de U$7 bilhões, sendo os EUA o maior consumidor de alimentos com 

hidrocoloides (LI; NIE, 2015, p. 1).

Hidrocoloides pertencem a um grupo diverso de polímeros de cadeia 

longa de fácil dispersão e tendem a inchar quando em contato com água. Suas 

propriedades físicas se alteram na solução para formar géis, promover 

espessamento, emulsificação, encapsulação, formar filmes ou estabilização 

(WILLIAMS; PHILLIPS, 2000). A presença de grupos hidroxilas nesses 

compostos aumenta a afinidade com a água, tornando-os hidrofílicos. Como os 

hidrocoloides produzem uma dispersão, a qual é intermediária entre uma 

solução propriamente dita e suspensão, exibindo assim propriedades de 

coloides. Portanto, é utilizado o termo “hidrocoloide” para esses aditivos (LI; NIE, 

2015, p. 1-2).

A formação típica de um hidrocoloide se dá a um rearranjo molecular 

como pré-requisito para formação de um gel. Sob condições termodinâmicas 

favoráveis, o sistema reduz a energia livre para ordenar uma molécula do estado 

de “mola aleatória” para “helicoidal”, o qual é obtido geralmente ao reduzir a 

temperatura (FIGURA 11). As hélices ordenadas do estado helicoidal então se
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agregam para formar redes poliméricas. Essas estruturas criadas estão sob 

controle cinético e a razão em que a geleificação é formada se dá pela 

temperatura e nível de sal (em sistemas em que a geleificação é mediada por 

íons), e determinam as propriedades finais do gel (NORTON; FOSTER, 2002, p. 

189).

FIGURA 11 - EXEMPLO DO PROCESSO DE GELEIFICAÇÃO TOMANDO COMO EXEMPLO 
A K-CARRAGENA

FONTE: Adaptado de de VRIES, (2004, p. 27)

O “modelo de percolação” estipulado por DJABOUROV (1991) descreve 

que a transição sol-gel do processo de geleificação se dá por formação de 

aglomerados (clusters) em que as substâncias (ex.: hidrocoloides) estão 

dissolvidas ou dispersas. Inicialmente as moléculas estão disponíveis para 

formar ligações aleatórias de caráter físico ou químico e aglomerados são 

formados de diferentes, porém de tamanho finito. Ao passo em que novas 

ligações são formadas, os aglomerados aumentam de tamanho até ocupar todo 

o espaço (i.é. espaço físico/solução em que estão as moléculas de gel) formando 

assim uma rede tridimensional.

No caso dos polissacarídeos, as moléculas em soluções aquosas estão 

em estado de mola aleatória ou desordenada sob aquecimento e se transformam
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em estado hélice dupla ordenada quando resfriadas, seguindo assim ligações 

inter-helicoidais por meio de ligações fracas, como pontes de hidrogênio e forças 

van der Walls, levando formação do gel termo-reversível (FUNAMI, 2011, p. 

1905).

O mecanismo de formação de gel dos hidrocoloides podem envolver uma 

hierarquia de estruturas, sendo a mais comum a agregação de ligações inter- 

cadeia em “zonas de junção”, o que formam a base para as características da 

rede tridimensional de um gel (FIGURA 12) (BUREY et al., 2008, p. 362). O termo 

“zona de junção” é mais utilizado na ligação cruzada de polissacarídeos porque 

cada ligação cruzada envolve agregação de cadeias moleculares ordenadas, 

como hélices (NISHINARI et al., 2000, p. 195).

Durante a geleificação, as zonas de junção são formadas (geralmente) 

por 3 moléculas por meio de ligações de hidrogênio, no entanto varia conforme 

o biopolímero: K-carragena apresenta 6 a 10 moléculas na zona de junção 

enquanto que i-carragena, 2. Quanto mais moléculas envolvidas na zona de 

junção, mais rígido será o gel, porém menos flexível. Por exemplo, o gel de k -  

carragena é mais rígido, porém mais quebradiço, enquanto que o gel de i- 

carragena é mais flexível e menos susceptível a forças de cisalhamento. O 

número de zonas de junção, moléculas na zona de junção e a flexibilidade dos 

segmentos ininterruptos são importantes para a característica do gel, como 

resistência, termo estabilidade, flexibilidade etc. (FIGURA 12) (SAHA; 

BHATTACHARYA, 2010, p. 591).

A geleificação dos hidrocoloides ocorre principalmente por 3 mecanismos: 

geleificação ionotrópica; geleificação a frio e geleificação ao calor. Geleificação 

ionotrópica ocorre pela ligação cruzada das cadeias de hidrocoloides com íons, 

tipicamente a geleificação é mediada por cátions e polissacarídeos carregados 

negativamente, como carragena (BUREY et al., 2008, p. 362). O segundo modo 

de geleificação, a frio, é quando soluções de hidrocoloides são resfriadas a partir 

de temperaturas elevadas. As hélices intermoleculares são estabilizadas 

entalpicamente para formar segmentos de cadeias individuais, levando a uma 

rede tridimensional. Esse tipo de geleificação ocorre com gelatinas. Por último, 

a geleificação por calor é a aplicação de calor ao gel que ocorre ao desdobrar as 

estruturas nativas e depois um rearranjo a uma rede, como observado em 

amidos (DJABOUROV, 1991; BUREY et al., 2008, p. 362).
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FIGURA 12 - ILUSTRAÇÃO DA LIGAÇÃO CRUZADA DOS GÉIS DE HIDROCOLOIDES

Ex. Ágar/amilose &c. Carragena

FONTE: Adaptado de BUREY et al. (2008, p. 363)

2.4.2 Propriedade espessante dos hidrocoloides

Os hidrocoloides podem influenciar a textura e reologia dos meios ao qual 

são inseridos por meio da propriedade de espessamento. Embora seja comum 

o aquecimento para transformar o estado de mola aleatória em helicoidal desses 

polímeros (Norton; Foster, 2002, p. 189); a simples adição dos hidrocoloides a 

uma dispersão leva ao aumento da viscosidade (SWORN, 2004, p. 12).

A principal característica, comum entre todos os hidrocoloides, é a 

propriedade de espessante em uma dispersão, enquanto alguns biopolímeros 

podem também formar géis. A presença de grupos hidroxila os permitem 

hidrofilia e espessamento de dispersões, alterando as propriedades de 

viscosidade e textura em concentrações altas ou até menores que 1% (SAHA;



45

BHATTACHARYA, 2010, p. 587). As concentrações típicas utilizadas para 

formação de géis de alguns hidrocoloides estão dispostas na TABELA 5:

TABELA 5 -  CONCENTRAÇÕES DE AGENTES GELEIFICANTES UTILIZADOS EM 
DIFERENTES FORMULAÇÕES

Concentração do agente 

geleificante % p/p
ReferênciaHidrocoloide

Agar 1-2 Stanley (2006)
Alginato 1-2 Liu eta l. (2003)
Carragena 0,5-3 Nussinovitch (1997)
Pectina de alta 2-4 May (2000)metoxilação
Pectina de baixa 0.1-4 May (2000)metoxilação
Gelatina 1-5 Tosh et al. (2003)
Goma gelana 0,5-1,5 Sworn (1996)

FONTE: Adaptado de SAHA; BHATTACHARYA (2010, p. 592)

O processo de espessamento dos hidrocoloides envolvem o 

entrelaçamento específico das cadeias desordenadas dos polímeros, sendo 

essencialmente uma interação polímero-solvente. O espessamento ocorre 

quando uma concentração crítica conhecida é superada, conhecida como 

concentração de sobreposição (C*) (do inglês, overlap concentration). Abaixo de 

C*, as dispersões dos polímeros exibem comportamento Newtoniano, mas 

acima dessa concentração há um comportamento não-Newtoniano (SAHA; 

BHATTACHARYA, 2010, p. 588).

Em uma solução diluída, as moléculas individuais (as quais estão em 

estado mola aleatória) estão livres para se mover independentemente e não 

contribuem significativamente para a viscosidade. Quando a concentração 

aumenta, as moléculas começam a entrar em contato entre si, e o movimento é 

restrito. O aumento da viscosidade é proporcional ao número de moléculas 

presentes (SWORN, 2004, p. 12).

O efeito de espessante produzido pelos hidrocoloides dependem do tipo 

do hidrocoloide utilizado, sua concentração, a matriz alimentícia no qual é usado, 

o pH da matriz e temperatura (SAHA; BHATTACHARYA, 2010, p. 588)
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2.4.3 Aplicações e melhorias dos hidrocoloides em alimentos

Geralmente os hidrocoloides são compostos de polissacarídeos, porém, 

proteínas também se enquadram, devido às características de hidrofilicidade e 

dispersão. Outras proteínas, como proteínas do soro de leite, não são 

tradicionalmente classificadas como hidrocoloides mesmo que exibam 

agregação e gelatinização, dependendo assim das características que são 

levadas em consideração para formar o grupo dos hidrocoloides (LI; NIE, 2015,

p. 2).

Os coloides alimentícios fazem parte de uma gama de alimentos utilizados 

cotidianamente, por exemplo, iogurtes, maionese, molhos, sorvetes etc. A 

atribuição dessas substâncias não se restringe ao uso como espessantes, 

estabilizantes entre outras, mas também modificam as propriedades sensoriais 

dos alimentos (MlLANI; MALEKI, 2012, p. 2).

A textura tem grande impacto na aceitação do consumidor pelos produtos 

uma vez que as pessoas obtêm grande satisfação em comer alimentos com 

mudanças perceptíveis na textura, a qual também promove liberação do perfil de 

sabor através da via retronasal. Liberação molecular, difusão e detecção são os 

mecanismos dominantes de sabor e aroma. No entanto, sensação de textura é 

essencialmente mecânica, onde mecanoreceptores são os principais detectores 

dessas sensações (CHEN; ROSENTHAL, 2015, p. 5).

Especialmente nas recentes sociedades com aumento do 

envelhecimento, produtos que favoreçam a maciez e mastigação por meio da 

textura são alvos de desenvolvimento (FUNAMI, 2011). Alimentos sólidos, como 

os produtos cárneos, são mais influenciados pelos parâmetros de textura, pois 

além da mastigação, também devem ser lubrificados para quebrar a estrutura e 

formar um bolo coeso que facilita a deglutição. Além disso, propriedades 

mecânicas, geométricas e sensoriais, a exemplo o tempo que o alimento reside 

na boca, são mais consideradas para produtos sólidos do que líquidos 

(NISHINARI, 2004).

A escolha de um hidrocoloide para uso em produtos cárneos está 

associada a custos e segurança (BRANEN et al., 1990). As características de 

cada hidrocoloide dependem das características químicas típicas de cada 
hidrocoloide, mecanismo de formação da rede tridimensional e método de
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processamento para formação de partículas responsáveis por sua estabilidade 

frente às condições de uso (MILANI; MALEKI, 2012).

Estudos têm apontado a influência da concentração salina sobre a 

capacidade de retenção de água em produtos cárneos elaborados com 

hidrocoloides (DeFREITAS et a l 1997). As interações entre estes aditivos e 

proteínas, promotoras da retenção de água nos produtos cárneos, ainda 

requerem maiores pesquisas para sua compreensão (TRIUS e SEBRANEK, 

1996).

Carragena, proteína isolada de soja e colágeno destacam-se dentre os 

hidrocoloides utilizados na indústria cárnea, na forma individual ou combinados, 

para assegurar a qualidade dos produtos (DZIEZAK, 1991). As características 

de cada hidrocoloide, as concentrações ideais e adequação frente às condições 

de processamento têm sido investigadas em diversos produtos cárneos como 

salsichas, hambúrgueres, almôndegas e até mesmo em produtos desidratados 

como o charque (ROCHA GARCIA et al., 2013). A eficiência dos hidrocoloides 

na melhoria da maciez e rendimento dos produtos cárneos é dependente da 

natureza da matéria-prima, tipo de fibra muscular, concentração salina e 

condições de processamento (TRIUS e SEBRANEK, 1996).

BERNAL et al. (1987) sugerem que a maior umidade nos produtos 

cárneos processados com hidrocoloides é resultado principalmente da retenção 

de água nos espaços intersticiais do gel proteico formado sob tratamento térmico 

(FIGURA 13). No entanto, o uso destes aditivos sem uso de calor e, 

consequentemente, sem formação de gel, tem sido investigado e os resultados 

demonstram CRA mesmo a frio (DeFREITAS et al., 1997). Os hidrocoloides 

apresentam elevada capacidade de interação com a água devida sua habilidade 

de realizar ligações de hidrogênio e interações iônicas (FENNEMA, 2000).

As proteínas miofibrilares, principalmente actina e miosina, caracterizam- 

se pela solubilidade em soluções salinas, capacidade de geleificação e retenção 

de água influenciando a textura e o rendimento dos produtos cárneos (VEGA- 

WARNER et al., 1999). A produção de uma emulsão cárnea estável deve conter 

proteínas cárneas circundando as partículas de gordura antes da cocção. 

Miosina é a proteína estrutural para emulsificação da gordura e capacidade de 

retenção de água. Os resíduos de aminoácidos não-polares da cauda miosina 

ficam associados à superfície da célula adiposa, enquanto os resíduos de
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aminoácidos polares da cabeça da miosina se ligam à fase aquosa (AMINI 

SARTESHNIZI et alM 2015, p. 872).

Estudos demonstraram que a capacidade dos hidrocoloides reter água 

nos produtos cárneos é influenciada pela presença de íons (BERNAL et al., 

1987). Baixas concentrações salinas aumentam a solubilidade das proteínas, 

dependendo da temperatura e pH, originando o efeito salting-in, resultante da 

ação do sal sobre as atrações eletrostáticas, estabilizando os grupos com cargas 

na superfície das proteínas (SAMEJIMA et al., 1992).

A solubilidade ao sal das proteínas miofibrilares formam um exsudado 

adesivo útil na reestruturação de produtos cárneos, os quais necessitam pelo 

menos 1% de NaCI para promover agregação e consequentemente manter as 

propriedades mecânicas e sensoriais (RAMÍREZ etal., 2011, p. 1845).

O sal também contribui para controle da atividade de água e aumento do 

vida útil. Contudo, a relação direta entre consumo de sal e hipertensão se faz 

necessário reduzir o conteúdo salino nos produtos cárneos. Af im de compensar 

os efeitos negativos da redução de sal, outros ingredientes devem ser 

adicionados para melhorar os parâmetros de textura e propriedades de ligação 

de água (FIGURA 13) (AMINI SARTESHNIZI; HOSSEINI, H., MOUSAVI 

KHANEGHAH, A. AND KARIMI, 2015)
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FIGURA 1 3 -  MECANISMO PROPOSTO POR RAMÍREZ ET A L , (2011, P. 1845) DAS 
INTERAÇÕES MOLECULARES ENTRE HIDROCOLOIDES E PROTEÍNAS

Totosaus et al. (2005) avaliando o efeito dos sais na textura de géis 

obtidos com o aquecimento da mistura de hidrocoloides com albumina bovina 

verificou que a adição de NaCI em baixas concentrações promove maior firmeza 

na textura do gel formado. Verbeken et al. (2005) verificaram que o uso de 

carragena fortalece os géis e aumentam a CRA, porém, estas propriedades 

foram influenciadas principalmente pela concentração das proteínas cárneas sal- 

solúveis. A avaliação da influência dos hidrocoloides sobre a estabilidade térmica 

das proteínas miofibrilares sugere uma interação entre estes componentes, 

influenciada pela concentração salina (DONATUS e XIONG, 2001).

2.4.4 Carragenas

A carragena é um nome genérico para uma família de polissacarídeos 

obtidos de algumas espécies de algas vermelhas (Rhodophyta). As carragena
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são utilizadas como espessantes, geleificantes e estabilizantes para uma série 

de produtos, por exemplo melhorar a textura de queijo cottage, controlar a textura 

de pudins e doces lácteos e agentes ligantes ou estabilizantes na produção de 

carne moída reestruturada, salsichas ou hambúrgueres com teor reduzido de 

gordura (CAMPO et al., 2009, p. 167).

As algas são geralmente extraídas com álcali sob altas temperaturas para 

transformar as p e v-carragenas em k  e i-carragenas. A A-carragena é obida de 

diferentes espécies do gênero Gigartina e Chondrus (CAMPO et al., 2009, p. 

168). As carragenas comerciais mais importantes são a kappa ( k ) ,  lambda (A) e 

iota (i), as quais recebem essa nomenclatura de acordo com a lUPAC (FIGURA 

14). Todas as frações de carragena são solúveis em água, mas insolúveis em 

óleos e gorduras. No entanto, a hidrossolubilidade depende essencialmente da 

quantidade de grupos sulfato (altamente hidrofílicos) e seus cátios associados. 

Os principais cátions ionizáveis encontrados nas carragena são sódio, potássio, 

cálcio e magnésio (CAMPO et al., 2009, p. 169).

Carragena é um polímero aniônico sulfatado de galactose e 

anhidrogalactose; as suas frações principais são a kappa (gel termoreversível 

quebradiço), iota (gel termoreversível elástico) e lambda (não forma gel mas 

apresenta função espessante), essa diferenças se dão na forma como essas 

moléculas se agrupa na zona de junção, conforme discutido anteriormente 

(CAMPO et al., 2009, p. 168; SAHA; BHATTACHARYA, 2010, p. 591). São 

amplamente utilizados em produtos cárneos enlatados e linguiças (GIESE, 1992, 

CANDOGAN e KOLSARICI, 2003). Pesquisas demonstraram uma interação 

positiva entre carragenas e proteínas solúveis em soluções salinas aumentando 

a umidade em produtos cárneos (DeFREITAS et al., 1997).
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FIGURA 14 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DAS DIFERENTES ESTRUTURAS DE 
UNIDADES DIMÉRICAS REPETIDAS DE CARRAGENAS COMERCIAIS E SUAS 
ESTRUTURAS RELACIONADAS

G4S DA

Kappa-carragena

1
G4S D6S

Mu-carragena

o h -
enzima

G4S D2S,6S

Nu-carragena

enzima

G4S DA2S

lota-carragena

G2S D2S,G$ G2S DA2S
La mbd a-carrag en a Th eta-ca rra ge n a

enzima

FONTE: Adaptado de CAMPO et al,, (2009, p. 168)

Diferentes carragenas apresentam efeitos diversos nos produtos cárneos. 

Lambda-carregana pode aumentar a capacidade de retenção de água, mas 

reduzir a força do gel em produtos cozidos. A kappa-carragena pode aumentar 

a dureza de produtos cárneos emulsificados (conteúdo lipídico de 4%) sem 

adição de gordura e água, enquanto que iota-carregana tende a aumentar a 

dureza de produtos adicionados de água e gordura em um gel cárneo de 

reduzido conteúdo lipídico (conteúdo lipídico de 8%) (HSU; CHUNG, 2001, p. 

115; TRIUS et al., 1994a, b; BARBUT E MITTAL, 1992). Zipprin et al. (1994) 

reportou que carragena pode não só melhorar a textura de salsichas como 

também elevar a oxidação lipídica.

Bater, Descamps e Maurer (1993) descreveram que a adição de 0,5% de 

kappa-carragena melhorou o rendimento pós-cocção, cor, fatiabilidade,
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coesividade, estabilidade pós degelo e aceitabilidade sensorial geral de presunto 

de peru. Huffman et al. (1992) demonstrou que salsichas feitas de 0.5% 

carragena, 15% gordura e 20-30% água apresentaram a mesma aceitabilidade 

do que o controle com 40% de gordura.

2.4.5 Proteína isolada de soja

Proteína isolada de soja (PIS), obtida a partir da remoção da parte oleosa 

da soja em baixas temperaturas, é amplamente utilizada na indústria de 

alimentos devido às suas propriedades de geleificação, emulsificação e 

capacidade de retenção de água (NISHINARI et al., 2014, p. 302).

A PIS é um conjunto de várias proteínas globulares utilizadas como um 

todo nos alimentos. No entanto, as proteínas da PIS podem ser classificadas de 

acordo com seu coeficiente de sedimentação (2S, 7S, 11S e 15S), sendo que 

80% das proteínas são: 7S ((3-conglicinina) e 11S (glicinina) (NISHINARI et al., 

2014, pp. 302-303).

Quando aquecidas, as proteínas da soja são dissociadas, se rearranjam 

e formam agregados de variadas massas moleculares formados pelas 

subunidades 7S e 11S (NISHINARI et al., 2014, p. 302), as quais se ligam 

primariamente por pontes dissulfeto e pontes de hidrogênio. A capacidade de 

emulsificação da PIS se dá pela redução da tensão entre as fases água e óleo e 

ajudando a estabilizar a emulsão ao formar uma barreira física na interfase 

água/óleo (MOLINA et al., 2001, p. 263). As propriedades de emulsificação 

parecem estar ligadas ao seu grau de solubilidade e hidrofobocidade das 

subunidades principais 7S e 11S: quando essas subunidades são expostas, os 

domínios hidrofóbicos que estavam fechados no interior das regiões estão agora 

expostos pela desnaturação (NIR et al., 1994, p. 609).

Embora o processo de gelatinização de macromoléculas lineares, como 

polissacarídeos e fibras, seja bem entendido; o mesmo não ocorre para 

proteínas globulares por causa da sua complexidade. Quando as proteínas 

globulares são desnaturadas, elas são convertidas em vários estados 

intermediários, como glóbulo pré-moldado, glóbulo moldado e fibrila, sendo 

esses estágios ainda são objeto de discussão (NISHINARI et al., 2014, p. 304).
O poder emulsificante da PIS pode ser aplicada fim de estabilizar 

emulsões cárneas principalmente na substituição de gordura animal por outra
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que resulte em um perfil lipídico mais saudável. (YOUSSEF; BARBUT, 2011a, p. 

358) substituiu 10% ou 17,5% de óleo de canola pré-emulsificado por PIS por 

gordura animal em emulsão cárnea bovina e observou um produto mais estável 

com menor perdas por cocção quando comparado ao controle (somente gordura 

animal).

No entanto, os resultados podem variar de acordo com o tipo de PIS, 

como observado que a 1,5% PIS de alta geleificação em emulsão cárnea de 

21,5% de óleo de canola e 12-14% proteína cárnea bovina apresentou menor 

perda lipídica do que 1,5% PIS baixa geleificação, provavelmente devido a 

melhor capacidade emulsificante da PIS de baixa geleificação (YOUSSEF; 

BARBUT, 2011b, p. 56).

As diferenças nas PIS comerciais podem influenciar as características 

tanto sensoriais comofísico-químicas, por exemplo as lipo-oxigenases presentes 

na soja catalisam a hidroperoxidação dos ácidos graxos poli-insaturados que 

resultam na formação de off-flavors, como n-hexanal e n-hexanol (MATOBA et 

al., 1985, p. 858). Williams e Zabik (1975) observaram que a proteína de soja em 

produtos cárneos podem resultar em off-flavors de gosto de “cereal”, enquanto 

Brewer, Mckeith e Britt (1992) reportaram que PIS reduziu o sabor de carne e 

aumentou as notas de off-flavors em hambúrgueres de carne bovina.

2.4.6 Colágeno

O colágeno, amplamente comercializado na formulação de gelatinas, é 

uma proteína obtida pela hidrolisação de ossos, cartilagens e peles, sendo a 

principal proteína fibrosa desses componentes. Embora sejam reconhecidos 

pelo menos 27 tipos de colágenos, o mais presente é o tipo I, ocorrendo em 

tecidos conectivos (GOMEZ-GUILLEN et al., 2011). O colágeno intersticial é 

composto de 3 cadeias a entrelaçadas no que é conhecida como a tripla hélice 

(HENRIKSEN & KARSDAL et al., 2016) (FIGURA 15).
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FIGURA 15 - FORMAÇÃO E ESTRUTURA DA FIBRA DE COLAGENO

Pró-peptídeo
N -te rm in a l
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Pró-peptídeo
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i"- “ i

Pró-peptídeo C-terminal inicia 
formação hélice tripla no retí
culo endoplasmãtico rugoso

Pró-colágeno

Pró-colágeno é secretado 
no espaço extracelular

Colágeno

Enzimas clivam pró-peptídeo 
para formar colágeno

FONTE: Adaptado de MOUW; OU; WEAVER, (2014, p. 772) 
Gly -  glicina; X -  prolina; Y -  hidroxiprolina

A estrutura tripla hélice do colágeno tipo I é estabilizada principalmente 

por pontes de hidrogênio intra e intermoleculares na cadeia, sendo o produto de 

uma repetição quase constante de Gly-X-Y; ou seja, aminoácidos glicina-prolina- 

hydroxiprolina (ASGHAR; HENRICKSON, 1982). Somente nas regiões N- 

terminal e C-terminal é que não é formada a tripla hélice, uma vez que são 

constituídas de resíduos de lisina e hidroxilisina assim como seus derivados de 

aldeído (BATEMAN; LAMANDÉ; RAMSHAW, 1996).
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O colágeno nativo insolúvel deve ser pré-tratado antes de estar pronto 

para extração, o que é realizada ao aquecer água sob temperaturas de 45°C. A 

hidrólise química (geralmente tratamentos alcalino com uso de hidróxido de 

cálcio) irá quebrar as pontes não covalentes a fim de desorganizar a estrutura 

proteica, resultando em inchaço e solubilização do colágeno (então há remoção 

de lipídios e desidratação com baixas temperaturas) (STAINSBY, 1987; 

PRESTES et al., 2014, p. 1651). Um novo tratamento térmico é realizado para 

que as pontes de hidrogênio e ligações covalentes sejam clivadas e então a 

tripla-hélice será desestabilizada, resultando na transição hélice-mola e 

conversão a gelatina solúvel (DJABOUROV; LECHAIRE; GAILL, 1993; GÓMEZ- 

GUILLÉN et al., 2002).

Devido às suas propriedades de baixa viscosidade em soluções aquosas, 

odor neutro, isento de cor e ainda ter propriedades de emulsificação, 

estabilizante, espumante entre outras, o colágeno apresenta numerosas 

aplicações industriais (GOMEZ-GUILLEN et al., 2011; PRESTES et al., 2014).

Usualmente o colágeno é adicionado em produtos cárneos como 

substituto da gordura, pois contribui para a estabilidade de emulsões e textura, 

além de melhorar o encolhimento dos produtos por sua grande propriedade de 

ligação com a água (HAM et al., 2016, p. 97). Estudo de Prestes et al. (2014, p. 

1653-1655) com diferentes tipos de colágeno bovino (fibra e pó) aplicado a 

mortadelas como substitutos de gordura encontrou maiores valores de retenção 

de água e estatisticamente iguais às formulações controle.

A habilidade de se ligar a água foi evidenciada em Schilling et al. (2003, 

p. 549-552) com presunto cozido utilizando carne e colágeno suíno. O 

hidrocoloide não teve interação com carnes PSE (sigla em inglês para carnes de 

baixo pH, o que significa pálida, macia e exsudativa) pois as proteínas 

miofibrilares estão desnaturadas. No entanto, 3% colágeno e carne suína padrão 

tiveram menores perdas por cocção e maior retenção de água e um produto final 

mais firme e flexível. A aplicação do colágeno e sua propriedade em melhorar o 

rendimento e parâmetros de textura foram também observadas em presunto 

(SCHILLING et al., 2003); almôndegas (HSU; SUN, 2006); presunto 

reestruturado (PRABHU et al., 2004) e linguiças (PEREIRA et al., 2011)

De acordo com Schilling et al. (2003, p. 549-552), a adição de colágeno 

proveu maiores valores de luminosidade, porém, no estudo de SONG et al.
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(2014, p. 732) com jerked de frango, não houveram diferenças de luminosidade 

entre os tratamentos com 0, 1,2 ou 3% de colágeno suíno e controle. Quando o 

colágeno é adicionado aos produtos cárneos, as características de cor do 

produto final podem diferenciar-se das propriedades de cor entre a matéria-prima 

e colágeno utilizado (SONG et al., 2014, p. 732).

Apesar da melhoria nas propriedades de ligação com a água Prestes et 

ah, (2014, p. 1655) indicaram que há maior tendência de encolhimento da fibra 

natural colágeno natural em comparação ao colágeno em pó, como 

consequência perda maior de fluidos pela estrutura. Apesar de terem a mesma 

constituição, as diferenças entre a fibra de colágeno e colágeno em pó se dá na 

microestrutura, solubilidade e resistência, variáveis de acordo com o pH, em que 

a fibra de colágeno se apresenta mais ramificada, menos solúvel e mais 

resistente ao calor (temperatura de desnaturação 41.6°C) em pH neutro do que 

o colágeno em pó (WOLF et ah, 2009, p. 1889). Com o processo de moagem, o 

colágeno em pó perde a ramificação mais aumenta sua solubilidade, com ampla 

tendência de formar agregados; contudo, a fibra de colágeno mesmo com 

reduzida solubilidade exibe grande capacidade de interação com a matriz em 

que está dispersa (WOLF et ah, 2009, pp. 1889-1891).

O colágeno quando adicionado a certas concentrações pode exercer um 

efeito negativo por causar encolhimento, especialmente em produtos submetidos 

a altas temperaturas, devido a sua relativa baixa estabilidade ao calor (KARIM; 

BHAT, 2 0 0 8 , p. 6 4 5 ).

2.4.7 Amido modificado

Amido é amplamente utilizado para controlar as propriedades reológicas 

de alimentos, e é a maior fonte de carboidratos na dieta humana. Está presente 

em muitos tecidos de plantas na forma de grânulos de geralmente 1-100 pm 

dependendo da espécie. Quimicamente, os amidos são polissacarídos 

compostos de unidades de a-D-glucopiranosil ligadas por a-D-(1-4) e/ou a-D-(1- 

6), e são compostas de dois tipos moleculares: amilose, uma cadeia linear de 

poliglucanos com aproximadamente 1000 glucoses ligadas por a-D-(1-4); e 

amilopectina, com 4000 unidades de glucose com ramificações ligadas por 
ligações a-D-(1-6) (FUENTES-ZARAGOZA et ah, 2010, p. 932) (FIGURA 16).
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Duas formas cristalinas do amido foram identificadas, A e B, os quais se 

diferem pelas proporções de amilopectina. O tipo A é encontrado em cereais, 

enquanto tipo B é observado em tubérculos e amidos ricos em amilopectina 

(FUENTES-ZARAGOZA et al., 2010, p. 932). A quantidade de amilose presente 

no grânulo afeta significativamente as propriedades físico-químicas e 

propriedades funcionais do amido (ALCÁZAR-ALAY; MEIRELES, 2015, p. 216).

FIGURA 16 -  ESTRUTURA BÁSICA DE (A) UNIDADES DE GLUCOSE, (B) AMILOSE E (C) 
AMILOPECTINA, JUNTO COM DESCRIÇÃO DOS ÁTOMOS E ÂNGULOS DE 
TORSÃO.

FONTE: Adaptado de ALCÁZAR-ALAY; MEIRELES (2015, p. 216); PÉREZ; BERTOFT (2010)

Durante a geleificação, os grânulos de amido incham em várias vezes em 

relação ao tamanho inicial, se rompem e simultaneamente a amilose é lixiviada 

do grânulo, formando a rede tridimensional; a gelatinização dos amidos se inicia 

no hilo do grão e incha rapidamente para a periferia. A capacidade de inchaço 

do amido é diretamente associada a quantidade de amilopectina pois a amilose 

atua como diluente e inibidor do inchaço (SINGH et al., 2003, p. 226). O inchaço 

é dependente da estrutura da amilopectina (tamanho da cadeia, massa 

molecular), composição do amido e arquitetura do grão (SINGH et al., 2003, p. 

225), enquanto a quantidade de amilose auxilia na viscosidade e formação da 

rede tridimensional (FIGURA 17) (XIE et al., 2009, p. 375).

A gelatinização ocorre quando a água entra no grânulo e faz a hidratação 

na fase amorfa (região com ligações de hidrogênio mais fracas) levando à perda 
de cristalinidade e ordem molecular. A amilose presente reduz o ponto de fusão 

da região cristalina e a quantidade de energia necessária para iniciar a
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gelatinização. A interação molecular que é produzida após gelatinização e 

resfriamento do que é chamado agora de pasta de amido é conhecida por 

retrogradação. Nessa etapa, as moléculas de amilose se associam com outras 

unidades de glucose para formar a dupla hélice, enquanto que as moléculas de 

amilopectina re-cristalizam por meio da associação de pequenas cadeias 

(ALCÁZAR-ALAY; MEIRELES, 2015, p. 219).

FIGURA 17 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA MICROESTRUTURA DO AMIDO 
DURANTE GELATINIZAÇÃO

Esfera de gel

FONTE: Adaptado de XIE et al. (2009, p. 375)

Há várias formas modificar o amido nativo a fim de melhorar suas 

características para uso industrial, podendo ser modificados a fim de 

desenvolver propriedades de solubilidade, textura, adesão e tolerância a altas 

temperaturas. Os métodos de modificação do amido podem ser físicos, químicos 

e enzimáticos. Os métodos físicos envolvem o uso de calor e umidade, e 

alterações químicas introduzem grupos funcionais dentro da molécula de amido 

usando reações de derivativações (ex.: eterificação, esterificação, ligação 

cruzada) ou então reações de clivagem (ex.: hidrólise e oxidação) (ALCÁZAR- 

ALAY; MEIRELES, 2015, p. 221).

Amido modificado vem sendo utilizado como substituto de gordura em 

produtos cárneo com teor reduzido lipídios como emulsões cárneas, nuggets 

súino, presunto, hambúrgueres e linguiças (MOHAMMADI; OGHABI, 2012, p. 

1291).

Aktaç e Gençcelep (2006, p. 406-407) utilizaram amido de batata em 

salsicha ovina tipo Bologna e observou melhor controle da separação da
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gelatina/gordura do que amido de milho, devido a melhor propriedade de ligação 

e maior quantidade de amilopectina. Pietrasik (1999, p. 19-21) observou que 

adição de amido de batata modificado melhorou a CRA, rendimento após cocção 

e dureza de salsichas cozidas com teor reduzido de gordura. Mohammadi e 

Oghabi (2012, p. 1294-1295) descreveu efeitos similares para salsichas bovinas 

contendo amido de milho modificado, o qual promoveu aumento da CRA, perdas 

por cocção e diminuiu perdas por purga.

2.5 HIDROCOLOIDES COM USO SIMULTÂNEO DE CALOR E PRESSÃO

As vantagens da autoclavagem em relação à inibição microbiológica 

associadas também ao efeito térmico promotor da formação de géis podem ser 

utilizadas para prover melhoria da qualidade dos produtos cárneos 

(RODRIGUEZ FURLÁN et al., 2014). Amidos modificados aquecidos a 140 ou 

145 °C por 30 minutos e mantidos em repouso por 24 horas, apresentaram 

aumento da solubilidade e maior capacidade de emulsão (DUNDAR; GOCMEN, 

2013).

O trabalho de APARICIO-SAGUILÁN et al. (2005) com amido resistente 

de banana obtido por consecutivas etapas de esterilização/resfriamento 

demonstrou maiores quantidades de amido resistente do que amostras controle 

(obtida por tratamento ácido), podendo ser útil na formulação de alimentos 

funcionais.

Houve melhorias na formação do gel e aumento de viscosidade de 

diferentes amidos modificados de mandioca na concentração entre 1-4% após 

autoclavagem por 1 hora a 130°C, oferecendo textura mais cremosa e mais 

pegajosa quando comparados sem tratamento por esterilização (NAUTIYAL,

2011, p. 2).

Gel de surimi adicionado de amido modificado e esterilizado a 90°C ou 

120°C apresentou maior força de cisalhamento, deformação e também força do 

gel quando comparados ao controle sem adição dos hidrocoloides (KONG et al., 

2016, p. 23). A capacidade de retenção de água também foi reduzida quando as 

amostras foram submetidas a temperaturas de 120°C, uma vez que altas 

temperaturas debilitam a estrutura tridimensional do gel, reduzindo a retenção 

de água (KONG et al., 2016, p. 27)



60

As ocorrências mais comuns em alimentos quando aquecidos, 

especialmente emulsões, é a coalescência ou coagulação das gotículas durante 

a esterilização e formação de gel ou sedimentação durante armazenamento 

(SRINIVASAN et al., 2003). De forma geral, a textura e estabilidade dos 

alimentos dependem, além das proteínas e polissacarídeos, da natureza e força 

da ligação proteína-hidrocoloide (IBANOGLU; ERÇELEBI, 2007).

A coagulação da proteína pode ser inibida com uso de um polissacarídeo 

não interativo que atua como um espaçador (BOYE et al., 1997, pp. 1119-1121). 

A interação com um polissacarídeo pode promover complexos estáveis de alta 

massa molecular que aumentam a solubilidade das proteínas e inibem 

agregação proteína-proteína (KATO et al., 1989, pp. 2148-2151). A formação de 

agregados de proteína pode levar a redução da digestibilidade e 

biodisponibilidade de aminoácidos, formando produtos de menor valor nutricional 

(PROMEYRAT et al., 2010, pp. 412-413).

O tratamento térmico que assegura estabilidade microbiológica e aumenta 

vida útil altera não somente as propriedades físicas e funcionais das proteínas, 

mas também a natureza das interações proteína-polissacarídeos (IBANOGLU, 

2005). Por exemplo, certas proteínas que foram parcialmente desnaturadas pelo 

calor têm diferentes interações com outras macromoléculas (ex. polissacarídeos) 

quando comparadas à interação com a proteína nativa sem tratamento térmico 

(IBANOGLU; ERÇELEBI, 2007)

Observou-se que o incremente de temperatura a 120°C reduziu as 

quantidades de cadeias de cadeia pesada da miosina (estrutura quaternária) e 

actina, levando a polimerização de pontes covalentes não-dissulfeto das 

proteínas, o que determina a formação de gel proteico. Adicionalmente, o 

aquecimento a altas temperaturas afeta a interação não-covalente das proteínas 

durante a formação do gel, onde as pontes iônicas e interações hidrofóbicas são 

reduzidas, enquanto que pontes de hidrogênio e dissulfeto aumentam (KONG et 

al., 2016, p. 24)

Biopolímeros, como as proteínas, sofrem mudanças na sua estrutura 

nativa quando submetidos a pressão (altas pressões) de modo similar ao 

observado pelo aquecimento. No entanto, a desnaturação causada pelo calor 

frequentemente desdobra completamente as proteínas devido à quebra de
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ligações covalentes e/ou agregação, enquanto a alta pressão pode deixar partes 

da molécula inalterada (KNORR et al., 2006, p. 620).

2.6 EMBALAGEM

A instabilidade dos alimentos quando selados dentro das embalagens é 

causada pela presença de micro-organismos que, se não forem destruídos, irão 

se multiplicar e produzir enzimas que decompõem o alimento, além de produzir 

toxinas. Estabilidade, a qual promove produtos estáveis sob temperatura de 

prateleira, é obtida pela ação do calor que inativa os micro-organismos contidos 

dentro do alimento encerrado pela embalagem (HOLDSWORTH; SIMPSON, 

2007, p. 3).

O material da embalagem e sua habilidade de prevenir recontaminação 

(isto é, integridade) são de sumária importância na indústria. Diversas 

tecnologias, como latas com dupla costura e revestimento de tampa, foram 

desenvolvidas a fim de impedir o selamento incorreto e consequente vazamento 

do produto e exposição ao ambiente (HOLDSWORTH; SIMPSON, 2007, p. 4).

Inicialmente, as embalagens retort metálicas, ou latas, foram 

desenvolvidas para uso militar durante a segunda guerra mundial pelos Estados 

Unidos, atingindo o varejo nos anos 70 com a empresa canadense Swan Valley 

Foods Ltd. Esse novo conceito de embalagem foi considerado uma alternativa 

ao congelamento e preservação dos alimentos, se espalhando na Europa, Ásia 

e América do norte com as vantagens não limitadas à inovação, mas também ao 

custo-benefício energético (DAL BELLO, 2007, p. 3).

Os materiais tradicionalmente utilizados para o empacotamento dos 

alimentos incluem vidro, metal (alumínio, latão, aço), papel e plásticos. A seleção 

correta dos materiais atuam na manutenção da qualidade e frescor durante 

distribuição e armazenamento (RAMOS etal., 2015, pp. 248-249). As diferenças 

e vantagens dos materiais podem ser melhor visualizados na TABELA 6:



62

TABELA 6 -  VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS MATERIAIS UTILIZADOS EM 
EMBALAGENS

Material Vantagens Desvantagens
Reutilizável e reciclável Limitação quanto ao peso
Inerte quimicamente e sem absorção de 
odores Custo de transporte

Vidro
Impermeável a gases e vapores Susceptível à quebra ou choque 

térmico
Manutenção de frescor por longos
períodos
Rígido
Diversificação na forma 
Variações de cor com proteção à luz

Versátil Alumínio: altos custos em
comparação à materiais como aço 
inabilidade de ser soldado, sendo

Metal Proteção física

Propriedades de barreira 
Moldável e potencial decorativo

útil somente para contêineres sem 
emenda

Leve Baixa barreira à luz e umidade
Econômico quando comparado aos outros Pouca proteção para produtos
sistemas de embalagem com longos períodos de validade 

Se utilizado como embalagem 
primária, deve ser laminado ou

Papel Reciclável revestido para melhorar
propriedades de proteção e 
funcionais

Disponível em diversas formas Combinação de outros materiais 
dificulta a reciclagem

Facilmente manipulável pelos 
consumidores Facilmente rompido

Permeabilidade variável a gases,
Fluido e moldável vapores e moléculas de baixa 

massa molecular
Feito em diferentes formas, podendo dar
sustentação, estrutura além de padrão Reciclagem limitada
estético
Resistente à ataques químicos

Plástico Baixo custo
Leve
Selável pela ação de calor
Integração com formação, preenchimento,
e selamento na linha de produção
Facilidade na impressão
Amplo espectro de funcionalidades físicas e
ópticas

FONTE: Adaptado de RAMOS et al. (2015, p. 249)

O uso de plásticos para embalar produtos cresce continuamente, devido 

ao baixo custo e vantagens funcionais (TABELA 6) e incorporação de outras 

tecnologias, como uso de calor de irradiação e esterilização. A combinação de 

materiais, por meio da laminação ou co-extrusão, serve como vantagem
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adicional nas propriedades finais da embalagem plástica e também reduz o total 

de material utilizado (RAMOS et al., 2015, p. 250).

A crescente demanda por produtos com alta qualidade no gosto, 

aparência, aspecto nutricional e, se possível, com menor tempo de preparação 

fez surgir uma ampla gama de produtos ofertados em diferentes cores, sabores, 

odores e texturas, procurando atender as necessidades dos consumidores, 

aliando saúde e satisfação (MARTINS et al., 2016, p. 3). A indústria cárnea deve 

se adaptar à essas condições, uma vez que muitos cortes comerciais dependem 

de tempos prolongados de cocção (JUN et al., 2006, p. 1).

A embalagem retort, flexível, laminada e que resiste a processamento 

térmico severo (acima de 100°C) é considerada uma alternativa inovadora às 

tradicionais latas. A geometria é mais favorável à transferência de calor pela 

pequena espessura e extensa área superficial, permitindo um alimento pouch 

tenha até 40% menos tempo de cozimento do que a lata, melhorando 

sensivelmente o sabor do alimento e seu valor nutricional (JUN et al., 2006, pp. 

2-3; DAL BELLO, 2007, p. 5).

A maioria das embalagens retort são construídas em 4 camadas 

laminadas: a mais externa de poliéster, seguida de nylon; a terceira camada de 

alumínio (opcional) e finalmente a camada mais interna de polipropileno, material 

que tem ponto de derretimento em torno de 138°C, superando temperaturas 

tipicamente utilizadas na esterilização (121,1-127°C). Algumas embalagens 

podem conter cloreto de polivilideno ou etileno vinil álcool ou nylon em 

substituição da camada de alumínio. As camadas são presas umas às outras por 

meio de adesivos, os quais são filmes poliois modificados, como acetato de vinil 

etileno (JUN et al., 2006, p. 2).

Os laminados das embalagens retort resultam em barreiras contra 

oxigênio, umidade e vapores. A camada de poliéster fornece força e resistência, 

enquanto o nylon aumenta a durabilidade, principalmente nas embalagens que 

não são acondicionadas individualmente nas embalagens secundárias. A 

camada mais interna de polipropileno provém propriedades de termoselamento, 

força, fleixibilidade e compatibilidade com os alimentos. A opção de metalização 

com alumínio permite adicional barreira contra luz. A espessura típica desse tipo 
de embalagem é: poliéster 12 pm; nylon (poliamida) 15-25 pm; alumínio 7-9 pm;
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polipropileno 70-100 pm (COLES; KIRWAN, 2011, pp. 198-199). A TABELA 7 

demonstra tipos de embalagem retort e suas aplicações:

TABELA 7 -  EXEMPLOS DE EMBALAGENS RETORT E USOS MAIS COMUNS

Tipo de embalagem retort Aplicações
Com alumínio

Poliéster/alumínio/polipropileno
Utilizado para versões pequenas decoradas 

para molhos e pratos de uso domiciliar

Poliéster/nylon/alumínio/polipropileno Embalagens fortes, muito utilizadas (até 3 kg)

Transparentes

Poliéster/nylon/polipropileno Arroz, hambúrgueres, pescados

Transparentes com barreira

Poliéster com silício/nylon/polipropileno
Mais alta barreira para embalagens 

transparentes

Nylon/cloreto de polivinilideno/polipropileno Vácuo

Nylon/álcool etileno de vinila/polipropileno Alta barreira, apropriado para vácuo

FONTE: Adaptado de COLES; KIRWAN (2011, p. 199)

As tecnologias envolvidas nas embalagens retort em sinergismo com 

processamento térmico de estilização fornecem um produto final com 

características positivas quanto ao aspecto nutricional, qualidade e segurança 

alimentar, sendo incluído como um tratamento de pasteurização favorável para 

o mercado global (BELCHER, 2006, pp. 147-148), oferecendo vantagens como: 

economia energética pela não necessidade de refrigeração; conveniência; 

incorporação de molhos; economia de transporte (até 85% menos espaço 

utilizado em comparação com latas); melhor penetração e distribuição do calor; 

facilidade no reaquecimento; ideal para pequenas porções entre outras (COLES; 

KIRWAN, 2011, pp. 199-201).

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Este trabalho tem como objetivo investigar o uso de soluções 

salinas de hidrocoloides para melhoria da qualidade de produtos cárneos 

esterilizados.
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Determinar o efeito do tratamento térmico sob pressão sobre a 

contaminação microbiológica durante a vida de prateleira dos produtos 

cárneos estéreis;

• Caracterizar o efeito das soluções salinas dos hidrocoloides 

(carragena, proteína isolada de soja, colágeno e amido modificado 

INGREDION Brasil Snow Flake® 068901) sobre o ganho de massa 

em amostras cárneas;

• Identificar as concentrações de hidrocoloides e cloreto de sódio que 

proporcionam maior rendimento aos produtos cárneos esterilizados;

• Determinar as condições de uso das soluções salinas de hidrocoloides 

que proporcionem maior capacidade de retenção de água nos 

produtos cárneos esterilizados;

• Identificar condições de uso dos hidrocoloides que proporcionem 

menor atividade de água;

• Avaliar a sinérese durante a vida de prateleira dos produtos cárneos 

esterilizados;

• Mensurar os níveis de oxidação lipídica decorrentes do processo de 

esterilização em produtos cárneos formulados com hidrocoloides;

• Analisar o efeito das soluções salinas de hidrocoloides sobre a textura 

provida pelo processo de esterilização;

• Melhorar a qualidade sensorial dos produtos cárneos esterilizados por 

meio do uso de soluções salinas de hidrocoloides;
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4 MATERIAL E MÉTODOS

O projeto consistiu de 3 etapas:

Etapa 1. Seleção das condições de processo -  melhor concentração de 

hidrocoloide (C) e volume de solução (W)

Etapa 2. Performance sob esterilização

i. Estágio 1: seleção dos melhores hidrocoloides e solução 

salina

ii. Estágio 2: análise de vida útil 

Etapa 3. Análise sensorial e instrumental

As etapas seguiram um fluxo (FIGURA 18) a fim de investigar, 

principalmente as melhores condições de processamento e formulação (ETAPA

1). Então, para elencar o melhor hidrocoloide e concentração salina, a ETAPA 2 

consistiu em um primeiro estágio, em que se avaliou a performance dos 

hidrocoloides conforme a concentração salina frente à esterilização. Após, o 

segundo estágio da ETAPA 2 foi realizado para verificar o efeito do vida útil. Aas 

metodologias estão descritas a seguir (itens 4.1-4.3).
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FIGURA 18 -  SISTEMÁTICA DAS ETAPAS DO PROJETO

investigar o uso de soluções 
^  salinas de hidrocoloides para
n o  r o l  melhoria da qualidade de
y  t í  I Ca  I produtos cárneos esterilizados

Determinar o efeito do tratamento 
térmico sob press 
contaminação mi' 
vida de prateleira

térmico sob pressão sobre a ifon«; 4 1 1Q RR
contaminação microbiológica durante a 4. I .  I» ,  o.o

Caracterizar o efeito das soluções
salinas dos hidrocoloides sobre o ganho j te n s  4  1 9  5  2  5  3  
de massa ■ ■ > ■ > ■

Objetivos 
específicos

Identificar as concentrações de 
hidrocoloides e cloreto de sódio que 
proporcionam maior rendimento aos 
produtos cárneos esterilizados;

items 4.1.9, 4.1.10, 4.1.11, 
4.1.12, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3

Determinar as condições de uso das _
soluções salinas de hidrocoloides que itens 4.1.12, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3
proporcionem maior capacidade de 
retenção de água

Avaliar a sinérese durante a vida de 
prateleira itens 4.1.13, 5.3.3.1

Identificar condições de uso dos 
hidrocoloides que proporcionem menor 
atividade de água

itens 4.1.14, 5.2, 5.3.3.2

Analisar o efeito das soluções salinas
de hidrocoloides sobre a textura Itens 4 .4 ,  O.O, 0 .4

Mensurar os níveis de oxidação lipídica itens 4.1.15, 5.3.3.3

Melhorar a qualidade sensorial itens 4.1.17, 4.1.18, 4.1.19, 
5.5
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Avaliação instrumental 
textura e sensorial: 
ETAPA 3

Avaliação vida útil: 
ETAPA 2, estágio 2

Seleção dos 
melhores 
hidrocoloides e 
concentração salina: 
ETAPA 2 , estágio 1

Seleção das 
condições de 
processo (melhor H 
e W):
ETAPA 1

FONTE: O autor (2018).

4.1 MATÉRIA-PRIMA, INSUMOS E METODOLOGIAS DE ANÁLISE

4.1.1 Matérias-primas cárneas

As carnes utilizadas neste trabalho foram adquiridas no varejo da cidade 

de Curitiba~Pr. A carne bovina utilizada foi constituída de cortes comerciais de 

patinho bovino (Vastus lateralis), e permaneceu sob refrigeração (4°C) até o 

processamento (itens 4.1; 4.2 e 4.3). A matéria-prima utilizada para todas as 

etapas foi caracterizada quanto aos parâmetros físico-químicos: pH (item 4.1.4), 

umidade (item 4.1.5), proteína (item 4.1.6), lipídeos (item 4.1.7) e resíduo mineral 

fixo (item 4.1.8).

4.1.2 Hidrocoloides

Os hidrocoloides utilizados neste trabalho foram: carragena (CGN), 

proteína isolada de soja (PIS) (GLOBALFOOD, BRASIL), colágeno hidrolisado 

(COL) (LÍBEROQUIM, BRASIL) e amido modificado para suportar pressão, 

denominado SnowFlake® código INS E1414 (SFL) (INGREDION, BRASIL).
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4.1.3 Reagentes

Os reagentes utilizados nas análises foram de grau de pureza padrão 

analítico.

4.1.4 Determinação de pH

As medidas de pH, em triplicata, foram realizadas sob temperatura 

ambiente com o auxilio do potenciômetro Marca Tecnopon, dotado de sonda 

para produtos cárneos, após a calibração do aparelho em soluções tampão pH 

4,0 e 7,0. As análises foram realizadas na MP.

4.1.5 Umidade

A determinação de umidade foi realizada em estufa a 105°C, calculada 

pela diferença de massa antes e após desidratação até peso constante (AOAC, 

2005).

4.1.6 Proteínas

A determinação de proteínas foi realizada segundo o método de Kjeldahl 

adotando-se o fator 6,25 para conversão do nitrogênio (AOAC, 2005).

4.1.7 Lipídios

Para determinação de lipídios, empregou-se a extração em Soxhlet, 

utilizando-se éter de petróleo e determinando-se a quantidade de lipídios por 

diferença de massa (AOAC, 2005).

4.1.8 Resíduo Mineral Fixo

A determinação de resíduo mineral fixo foi realizada através de 

incineração em mufla a temperatura de 540-550°C, determinando-se a 

quantidade de resíduo mineral fixo por diferença de massa (AOAC, 2005).

4.1.9 Rendimento

O ganho de massa (ou rendimento, Y%) provido pelas soluções salinas 

de hidrocoloides foi expresso em porcentagem da massa obtida após injeção e 

manutenção das amostras nesses aditivos em relação à massa inicial da 

matéria-prima, conforme Song et al., (2014):
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massa produto pós injeção — massa inicial
x  1 00

4.1.10 Perda por cocção

As perdas por cocção (CL%) do processo neste experimento foram 

expressos em porcentagem da massa perdida após cocção em relação à massa 

inicial prévia ao processo térmico, conforme Honikel (1998):

*multiplicado por (-100) para que os valores permanecessem positivos

4.1.11 Perda total

O cálculo da perda total, baseado em McDonald (et al., 2001) foi realizado 

subtraindo-se o rendimento (Y%) pela perda por cocção (CL%), os quais já eram 

dados em porcentagem:

4.1.12 Capacidade de Retenção de Água

A capacidade de retenção de água (WHC%) seguiu os procedimentos de 

AYADI et al. (2009). Cerca de 10 g de cada cubo foi centrifugado a 10200xg por 

30’ a 4°C. A WHC% foi calculada pela percentagem de água ligada, usando a 

seguinte equação (VERBEKEN et al., 2005):

4.1.13 Perda por Sinérese

As perdas por sinérese foram realizadas baseando-se em Honikel (1998), 

e realizadas durante a vida de prateleira das amostras esterilizadas. Foram 

mensuradas por meio da pesagem dos produtos cárneos drenados, nos 0, 15°,

massa produto pós cocção — massa pré cocção
x  1 00

Perda total — Y%  — CL%

W H C ( % )  =
massa produto após centrifugação

massa in ic ia l do produto antes da centrifugação
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30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 150° e 180° dia de armazenamento (25°C). 

Os resultados foram expressos em percentual (%), conforme:

massa produto pós esterilização — massa pré esterilizaçãof  f  \ I "V l  l  J l  J -  v-y
Sinerese (%) =    x  100

massa produto pre esterilização

*multiplicado por (-100) para que os valores permanecessem positivos

4.1.14 Determinação da atividade de água (Aa)

A Aa foi determinada utilizando o aparelho Aqualab-Decagon Devices 

Inc., modelo CX- 2, com temperatura controlada à 25° (±1).

4.1.15 Oxidação lipídica

O método constituiu em determinar espectrofotometricamente à 532 nm o 

complexo de coloração rósea formado pela condensação de dois moles do ácido 

2-tiobarbitúrico (TBA) (J. T. BAKER, PA, EUA) com substâncias reativas a este 

composto, segundo Tarladgis; Pearson e Dugan (1964) e modificado por 

TORRES et al. (1989). As leituras obtidas foram transformadas em concentração 

de mol de TBARS por meio da equação de reta da curva previamente 

estabelecida e então multiplicadas pelo fator de conversão determinado 

experimentalmente, obtido a partir da curva padrão. Os resultados são 

expressos em mg de TBARS/kg de produto.

4.1.16 Avaliação da força de cisalhamento por Warner Bratzler e perfil de textura 

(TPA)
A força de cisalhamento e TPA foram avaliadas após a esterilização do 

produto cárneo elaborado com o aditivo e concentração salina que 

proporcionaram melhor resultado quanto aos parâmetros físico-químicos. A força 

de cisalhamento e TPA foram avaliadas com auxílio do texturômetro Brooksfield 

CT3 Texture Analyzer (AMETEK Brooksfield, EUA).

Para força de cisalhamento, os cubos foram seccionados, sob 

temperatura ambiente, em cilindros de 1,27 cm diâmetro, 2,5 cm de comprimento 

(WHEELER et al., 1997). As amostras foram analisadas em duplicata e para 

cada tratamento foram realizadas avaliações em 15 cubos. O texturômetro foi 

equipado com o acessório "Warner-Bratzler", lâmina com corte em V invertido,
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pressionado em direção transversal em relação à fibra do músculo (BOUTON et 

al., 1971; WHEELER et al., 1997). Os parâmetros adotados foram: 200 

mm/minuto, 0,01 N força pré-análise, distância igual ao diâmetro/comprimento 

da amostra (1,27 cm) (FIGURA 19). Os resultados foram expressos como força 

máxima de cisalhamento em Newtons (N) ou (WHEELER et al., 1997) kilograma 

força (kgf) (MOREY e OWENS, 2017).

FIGURA 19 - TEXTURÔMETRO EQUIPADO COM LÂMINA WARNER BRATZLER

Fonte: O autor (2018).

As análises de textura foram realizadas utilizando o texturômetro 

Brooksfield CT3 Texture Analyzer (AMETEK Brooksfield, EUA), conforme a 

metodologia descrita por PALKA e DAUN (1999, p. 238): 10 cubos de 30x20x30 

mm (comprimento, altura, largura) foram avaliados em temperatura ambiente,
o

com área de contato de probe cilíndrico de 113 mm , velocidade do probe de 5 

mm/s, força final de compressão (final strain) 50%, força de sensibilidade de 

superfície de 0,049 N, e intervalo entre primeira e segunda compressão de 1 s 

(FIGURA 20).

Foram avaliados os parâmetros de dureza (hardness), coesividade 

(cohesiviness), elasticidade (springness) e mastigabilidade (chewiness). Os



resultados foram calculados conforme Trinh e Glasgow (2012) e Morey e Owens 

(2017), a partir de um gráfico tempo (abcissa) vs força (coordenada):

FIGURA 20 -  EXEMPLO DE GRÁFICO DE TPA
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Exemplo gráfico TPA

- Força —• — Distância probe

Segundos

Fonte: O autor (2018)

• Dureza (Newtons, N): valor máximo de força do primeiro pico

• Coesividade (sem unidade): divisão entre A2/A1

• Mastigabilidade (Joules, J): dureza x coesividade x elasticidade

• Elasticidade (milímetros, mm): distância percorrida pelo probe 

entre o início da A2 até o pico de A2
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FIGURA 21 - ANÁLISE DE TPA COM PROBE CILÍNDRICO

Fonte: O autor (2018)

4.1.17 Teste Triangular

A influência das soluções salinas de hidrocoloides sobre as características 

sensoriais dos produtos cárneos esterilizados foi avaliada por meio de um teste 

triangular com objetivo de caracterizar a capacidade dos provadores em detectar 

a presença do aditivo de melhor desempenho. O teste foi realizado por meio de 

um painel formado por 30 provadores (Aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos do Setor de Ciências da Saúde/UFPR - Parecer 

CEP/SD -  PB n. 1145632) não treinados que receberam 3 amostras cada, 

servidas de forma aleatorizada AAB/ABA/BAA/BBA/BAB/ABB, sendo duas de 

composição idêntica e uma diferente (TABELA 8). As análises foram conduzidas 

em cabines individuais, sob luz branca, em recipiente codificado e os provadores 

apontaram a amostra que se diferencia quanto à presença ou não dos 

hidrocoloides (DUTKOSKY, 2015; MEILGAARD et al. 2016).

A análise sensorial foi realizada após 7 dias do termoprocessamento, 

tempo necessário para confirmação de esterilidade e segurança alimentar (item

4.19).

As amostras foram padronizadas em formato de cubos de 3x3x3 cm com 

peso aproximado de 45 g. Previamente a análise sensorial, as amostras, 

contidas em sua embalagem original de processamento, foram aquecidas em 

banho-maria a 100°C por 10 minutos, permitindo assim que as amostras
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estivessem atingissem 72°C em sua temperatura interna, conforme IN MAPA 

711 (1995) e RDC ANVISA n° 216, 2004 (BRASIL, 2004). Os pacotes foram 

abertos ao ser servidos aos provadores.

TABELA 8 - MODELO DE FICHA DE ANÁLISE SENSORIAL TRIANGULAR

Avaliador: Data: / /

No grupo de amostras apresentado, duas são iguais e uma é diferente. 

Deguste cuidadosamente cada uma das amostras, na ordem em que são 

apresentadas, e faça um círculo em volta da amostra diferente

628 309 173

Comentários:

FONTE: Adaptado de Dutkosky (2015, p. 98).

4.1.18 Preferência do Consumidor por Amostras Formuladas com Solução 

Salina de Hidrocoloides

A eventual melhoria dos produtos cárneos esterilizados foi avaliada por 

meio da realização de testes de comparação pareada (TABELA 9). Os testes 

foram realizados por meio de um painel formado por 30 provadores (Aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Setor de Ciências da 

Saúde/UFPR - Parecer CEP/SD -  PB n. 1145632) não treinados, onde cada 

indivíduo avaliou duas amostras, sendo um controle e outra elaborada com o 

hidrocoloide que proporcionou a melhor performance. A ordem das amostras foi 

aleatorizada (AB/BA) e cada provador indicou sua preferência por uma das 

amostras (DUTKOSKY, 2015; MEILGAARD et al. 2016).

A análise sensorial foi realizada após 7 dias do termoprocessamento, 

tempo necessário para confirmação de esterilidade e segurança alimentar (item

4.19).

As amostras foram padronizadas em formato de cubos de 3x3x3 cm com 

peso aproximado de 45 g. Previamente a análise sensorial, as amostras, 

contidas em sua embalagem original de processamento, foram aquecidas em
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banho-maria a 100°C por 10 minutos, permitindo assim que as amostras 

estivessem atingissem 72°C em sua temperatura interna, conforme IN MAPA 

711 (1995) e RDC ANVISA n° 216, 2004 (BRASIL, 2004). Os pacotes foram 

abertos ao ser servidos aos provadores.

TABELA 9 - MODELO DE FICHA DE ANÁLISE SENSORIAL POR PREFERÊNCIA PAREADA

Avaliador: Data: / /

Deguste cuidadosamente cada uma das amostras, na ordem em que são 

apresentadas, e faça um círculo em volta da amostra de sua preferência

628 173

Comentários:

FONTE: Adaptado de Dutkosky (2015, p. 133)

4.1.19 Análises Microbiológicas

Os ensaios da etapa 2, por não envolverem degustação e necessidade de 

segurança alimentar, tiveram a análise microbiológica de verificação de 

contaminação preliminar, conhecido como “teste de esterilização comercial”, 

conforme a metodologia da instrução normativa MAPA n° 62, de 26 de Agosto 

de 2003, capítulo XX (BRASIL, 2003b): Baseia-se na incubação das amostras 

nas temperaturas de 36°C (± 1) pelo período de 10 dias e a 55°C (± 1) pelo 

período de 5 a 7 dias, com objetivo da detecção de desenvolvimento bacteriano 

com formação de gás, evidenciado pelo tufamento (estufamento) da embalagem 

e na verificação de possíveis microfugas. As amostras prosseguiram para as 

análises físico-químicas (itens 4.2.1 e itens 4.2.2) quando não apresentaram 

tufamento.

A validação do processo de esterilização (item 4.3) para análise sensorial 

(ETAPA 3) consistiu em submeter as amostras formuladas e esterilizadas (item

4.3.2) com hidrocoloides aos parâmetros microbiológicos preconizados na RDC 
ANVISA n° 12, de 02 de janeiro de 2001 a fim de avaliar a segurança alimentar 

do produto esterilizado. Os ensaios foram realizados em laboratório terceirizado,
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com emissão de laudo de acordo com a metodologia oficial para produtos 

cárneos:

• Contagem de Coliformes Termotolerantes - AFNOR Certificate 

Number 3M 01/2-09/89C.

• Contagem de Clostridium Sulfito Redutores - ISO 15213:2003 

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the 

enumeration of sulfite-reducing bacteria growing under anaerobic 

conditions.

• Pesquisa de Salmonella spp - AOAC Official Methods of Analysis. 

Microbiological Methods. 2011.03 - 20ed. 2016.

• Contagem de Staphylococcus coagulase positiva - AOAC Official 

Methods of Analysis. Microbiological Methods. 2003.11. 20ed. 2016.

4.2 ETAPA 1: ANÁLISE VOLUME IDEAL DE INJEÇÃO DE SOLUÇÃO E 

CONCENTRAÇÃO IDEAL DE HIDROCOLOIDE

Uma análise de superfície de resposta utilizando o Statistica 10.0 (Tulsa, 

EUA) foi realizada a fim de obter as quantidades ideais de concentração do 

hidrocoloides, volume de injeção de solução.

Amostras do músculo Vastus lateralis em cubos (3x3x3 cm) de 45 g a fim 

de se obter um produto padronizado quanto tamanho, área superfície e de 

contato.

As amostras foram divididas de acordo com 9 condições de
o

processamento variável, utilizando um delineamento fatorial 3 com 9 pontos 

experimentais, e os resultados das variáveis dependentes obtidas de médias de 

3 replicatas. Segundo Calado e Montgomery (2003), o modelo 3l  é o mais 

simples que pode ser utilizado para se obter uma curvatura de superfície de
•j

resposta. Embora seja também possível utilizar o modelo 2 adicionado de 1 

ponto central para se obter uma indicação de curvatura (CALADO;
o

MONTGOMERY, 2003), o modelo 3 é melhor para se considerar a variável tipo 

de hidrocoloide, pois assim se tem a capacidade de avaliar o tipo de hidrocoloide 

com relação à sua concentração e volume de injeção; conforme descrito a seguir.
o

O desenho fatorial 3 foi elaborado com os fatores concentração de 

hidrocoloide (C) e tipo de hidrocoloide (H); cada um em 3 níveis: C - 0,5%; 1,0%
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e 1,5% (massa hidrocoloide/massa amostra); e H - carragena (CGN), proteína 

isolada de soja (PIS) e colágeno (COL) (TABELA 10 e 11). A variável H serviu 

para fundamentar a capacidade ou não dos hidrocoloides avaliados suportarem 

calor, porém todos foram avaliados quanto sua performance nos itens 4.3 e 4.4.
o

Um segundo experimento com desenho fatorial 3 foi realizado levando 

em consideração os fatores C (concentração de hidrocoloide, 0,5%; 1,0% e 

1,5%) e volume de injeção de solução (W) nos níveis 20, 40 ou 60% (volume 

injeção solução/massa amostra).
TABELA 10 -  MATRIZ DE VALORES CODIFICADOS PARA AS VARIÁVEIS

INDEPENDENTES

1 A  A  I A
Experimento H vs C Experimento W vs Ct  nsaio H c W C

1 -1 -1 -1 -1
2 -1 0 +1 0
3 -1 +1 0 +1
4 0 -1 +1 -1
5 0 0 0 0
6 0 +1 -1 +1
7 +1 -1 0 -1
8 +1 0 -1 0
9 +1 +1 + 1 +1

Fonte: O autor (2017).

TABELA 11 - VALORES CODIFICADOS E REAIS PARA O TIPO DE HIDROCOLOIDE, 
VOLUME DE INJEÇÃO DE SOLUÇÃO E CONCENTRAÇÃO DE HIDROCOLOIDE EM UM 
DELINAMENTO FATORIAL 32.

Série -
Variáveis

Tipo hidrocoloide
(H)

Volume injeção solução % 
(m/v) (W)

Concentração hidrocoloide % 
(m/m) (C)

1 -1 (CGN) -1 (20) -1 (0,5)
2 -1 (CGN) 0 (40) + 1 (1,5)
3 -1 (CGN) +1 (60) 0 (1,0)
4 0 (PIS) -1 (20) + 1 (1,5)
5 0 (PIS) 0 (40) 0 (1,0)
6 0 (PIS) +1 (60) -1 (0,5)
7 +1 (COL) -1 (20) 0 (1,0)
8 +1 (COL) 0 (40) -1 (0,5)
9 +1 (COL) +1 (60) +1 (1,5)

Fonte: O autor (2017).

Os hidrocoloides foram misturados com água (25 °C) foram por agitação 

em agitador magnético (CORNING, EUA) por 10 min., 1200 rpm, permitindo 

solubilização/suspensão dos hidrocoloides. Os cubos foram individualmente e
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manualmente injetados, com auxílio de seringa injetora, das soluções de 

hidrocoloides de acordo com as diferentes concentrações, e permaneceram por 

12 horas sob refrigeração (4°C) a fim de estimular a interação entre a solução de 

hidrocoloides e a matriz cárnea.

As amostras permanecerem lacradas a vácuo em embalagem de 

polipropileno, cozidas encerradas na embalagem em banho-maria a 100 °C por 

aproximadamente 30 minutos até que a temperatura interna, medida no centro 

geométrico dos cubos, atingisse 72°C, de acordo com o mínimo preconizado 

pela IN MAPA 711, de 01 de Novembro de 1995 (BRASIL, 1995) e RDC 

(resolução da diretoria colegiada) ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária) n° 216, de 15 de Setembro de 2004 (BRASIL, 2004).

Após cocção, as amostras, encerradas em embalagem de acordo com o 

tratamento, foram retiradas do banho-maria e prosseguiu-se com as análises de 

rendimento (item 4.1.9), perdas por cocção (item 4.1.10) e capacidade de 

retenção de água (item 4.1.12).

4.3 ETAPA 2: PERFORMANCE SOB ESTERILIZAÇÃO

O processo de esterilização foi realizado em duas autoclaves (ARDODE, 

Brasil; MOTRICE, Brasil) com cascata d'água e injeção de ar comprimido 

operada a 121°C, 1,5 bar. Para a etapa 2 foi utilizada a autoclave da ARDODE 

e para se obter as amostras para a etapa 3 foi utilizada a autoclave MOTRICE. 

O histórico da temperatura e esterilidade dos cubos foram monitorados com 

termopares (EXACTA, SP, Brasil). Foi utilizado 1 ou 2 termopares (sensor de 

temperatura) para identificação do ponto mais lento da câmara da autoclave, e 

2 para o produto. A esterilidade foi expressa com o valor F0 (do produto) por meio 

da regra de Simpson, calculado como (HOLDSWORTH; SIMPSON, 2007):

Onde:

Fo = F-value 
t = tempo 

T -  temperatura
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Tref = temperatura de referência 

z = valor Z

ô = variação de tempo

4.3.1 Estágio 1 - seleção dos melhores hidrocoloides e solução salina

Os resultados obtidos na ETAPA 1 (item 4.2) serviram de norte para se 

avaliar a performance dos hidrocoloides, em conjunto com diferentes 

concentrações salinas, sob condições de esterilização. Os hidrocoloides CGN, 

PIS, COL, SFL e controle (CTRL), além de duas concentrações salinas, 2,5% e 

5,0%, foram avaliados quanto à umidade (item 4.1.5), rendimento (item 4.1.9), 

perdas por cocção (item 4.1.10), perda total (item 4.1.11) e capacidade de 

retenção de água (item 4.1.12).

Como nesta etapa foram utilizadas duas concentrações salinas (2,5 e 

5,0%), foi realizada a análise de resíduo mineral fixo (item 4.1.8) no tratamento 

CTRL para verificar se o conteúdo de resíduo mineral aumenta 

proporcionalmente ao acréscimo de sal.

O preparo das soluções salinas ocorreu da seguinte forma: hidrocoloides 

(1%) e cloreto de sódio (2,5 ou 5,0%) em relação à massa dos cubos (m/m) foi 

pesado e misturado com o volume de água (40%) e então colocadas sob 

agitação (1200 rpm) em agitador magnético (CORNING, EUA) à temperatura 

ambiente (25°C) por 10 min, até que os hidrocoloides e o cloreto de sódio 

estivessem solubilizados e/ou suspensos.

Segundo Petracci et al., (2013) produtos que formam gel à frio são 

apropriados para uso em carnes cominuídas (hambúrgueres e salsichas), 

enquanto produtos que forma gel à quente são úteis em preparações salinas 

injetadas em partes cárneas inteiras, as quais serão subsequentemente cozidas.

Portanto, as soluções salinas de hidrocoloides foram injetadas nos cubos 

e permaneceram por 12 horas sob refrigeração 4°C (±2) a fim de estimular a 

interação entre a solução salina, os hidrocoloides e a matriz cárnea. Após o 

período estipulado, as amostras, de acordo com o tratamento, foram retiradas, 

embaladas (EMPAC, USA) (embalagem compostas de 4 camadas: poliéster, 

nylon, alumínio e polipropileno) a vácuo, com termoselamento e prosseguiu-se 

com o termoprocessamento (item 4.3).
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Após o termoprocessamento, as amostras foram armazenadas em 

incubadora B.O.D. (Biochemical Oxygen Demand) em temperatura controlada 

de 25°C.

4.3.2 Estágio 2 -  análise de vida útil

Após a seleção dos hidrocoloides e da concentração salina que tiveram a 

melhor performance nas condições do item 4.3.1, foram realizadas análises de 

vida útil por 180 dias (incubadora B.O.D. em temperatura controlada de 25°C), 

uma vez que se esperam alterações bioquímicas ao longo do tempo de tempo 

de armazenamento.

As amostras foram esterilizadas conforme item 4.3 e então avaliadas 

quanto à sinérese (item 4.1.13), atividade de água (item 4.1.14) e oxidação 

lipídica (item 4.1.15). As avaliações foram realizadas a cada 15 dias.

4.4 ETAPA 3 -  ANÁLISE DE TEXTURA INSTRUMENTAL E ANÁLISE 

SENSORIAL

A fim de se verificar o efeito dos hidrocoloides quanto à aceitação pelo 

consumidor, procedeu-se análise de textura instrumental, força de cisalhamento 

por meio do ensaio de Warner-Bratzler (item 4.1.16), assim como ensaios de 

análise sensorial com painel de provadores (itens 4.1.17 e 4.1.18).

Os resultados foram obtidos aos 7 dias de prateleira (amostras mantidas 

em incubadora B.O.D. sob temperatura controlada de 25°C), intervalo de tempo 

necessário para emissão de laudo e confirmação da segurança alimentar por 

meio de análise microbiológica em laboratório externo (item 4.1.19).

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise de superfície de resposta foi realizada utilizando o Statistica 10.0 

(Tulsa, OK, EUA) com um desenho fatorial de 32, totalizando 9 ensaios (item

4.2). Os termos lineares, quadráticos e efeitos e interação das variáveis foram 

avaliados quanto à: concentração de hidrocoloide (C -  0,5; 1,0 e 1,5% m/m), 

volume de injeção de água (W) -  20; 40 e 60% m/m) e tipo de hidrocoloide (H -  
CGN; PIS eCOL)
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A análise de superfície de resposta (RSM) foi utilizada esquematicamente 

para identificar as relações entre as variáveis independentes (C, W e H) e as 

variáveis dependentes: rendimento (Y%), perda por cocção (CL%) e capacidade 

de retenção de água (WHC%), a um nível de significância de 5%.

As respostas de performance sob esterilização (item 5.3) foram 

submetidas à análise de variância e comparação de médias utilizando o teste de 

Tukey ao nível de 5% de significância, empregando o módulo ANOVA do 

programa STATISTICA 10.0 (STATSOFT, 2011).

Os resultados das análises sensoriais foram verificados quanto à 

significância conforme Dutkosky (2015):

Para análise do teste de comparação pareada, foi verificada a 

significância de teste monocaudal uma vez que se esperava que um dos 

tratamentos superasse o outro. Foi observado um número de provadores e 

respostas conforme Dutkosky (2015, p. 134-135; tabela p. 465). Para o teste 

triangular, as respostas foram avaliadas conforme Dutkosky (2015, p. 98-99; 

tabela p. 453).

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA

Os valores observados para a matéria-prima (TABELA 12) utilizada em 

todos os experimentos seguiram médias similares a trabalhos anteriores que 

utilizaram o mesmo corte comercial (Vastus lateralis, popularmente conhecido 

como patinho) (YOUSSEF et al., 2007, p. 721).
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TABELA 12 - COMPOSIÇÃO QUÍMICA CENTESIMAL DA MATÉRIA-PRIMA CÁRNEA

Parâmetro Média±DP

Umidade (%) 73,00 (±1,14)

Lipídeos (%) 5,72 (±0,54)

Proteína (%) 21,63 (±0,75)

Matéria-prima 1,04 (±0,038)
Resíduo Mineral CTRL 2,5% NaCI 

Fixo (%) 1,47 (±0,28)
CTRL 5,0% NaCI 3,11 (±0,17)

Atividade de água (Aa) 0,99 (±0,01)

pH 6,09 (±0,16)

Resultados exibidos em médias (±DP) 

Fonte: O autor (2017).

A heterogeneidade da matéria-prima nunca pode ser excluída totalmente 

quando se trabalha com carne e produtos cárneos. Isso ocorre uma vez que os 

resultados são influenciados pela genética do animal, tipo de alimentação, 

preparação da amostra e procedimentos de análise. A baixa variabilidade dos 

resultados pode ser atingida quando esses fatores citados são rigorosamente 

controlados (GUNTENSPERGER; ESCHER, 1994, p. 690).

O termoprocessamento exerceu pouco efeito sobre os parâmetros físico- 

químicos. Destaca-se a redução da umidade, uma vez que a coagulação das 

proteínas forma exsudato (PROMEYRAT; DAUDIN; GATELLIER, 2013), levando 

a um teor de 63,31 % (±0,97), enquanto a atividade de água reduziu de 0,99 para 

0,97 (TABELA 12).

5.2 ETAPA 1: ANÁLISE VOLUME IDEAL DE INJEÇÃO DE SOLUÇÃO E 

CONCENTRAÇÃO IDEAL DE HIDROCOLOIDE

As relações entre as variáveis resposta e independentes foram 

identificadas com uso da superfície de resposta. Os gráficos de superfície de 

resposta, os quais expressam as mudanças nas variáveis dependentes (Y%; 

CL% e WHC%) de acordo com o H, W e C estão representados a seguir.

A TABELA 13 mostra os valores reais utilizados no delineamento fatorial 

3Z assim como as respostas das variáveis analisadas.
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TABELA 13 - ATRIBUTOS FÍSICO-QUÍMICOS DE AMOSTRAS DE VASTUS LATERALIS 

(RENDIMENTO, PERDAS POR COCÇÃO E CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE ÁGUA) 

AVALIADAS UTILIZANDO UM DELINEAMENTO FATORIAL 32

Variáveis independentes Variáveis resposta ■k

H W (%) C (%) Y% CL% WHC%

-1 (CGN) -1 (20) +1 (1,5)
6,47

(±1,48)
42,59

(±0,72)
68,06

(±0,19)

-1 (CGN) 0 (40) 0 (1,0)
9,37

(±1,83)
43,51

(±2,19)
62,85

(±2,26)

-1 (CGN) + 1 (60) -1 (0,5)
10,90

(±2,85)
46,22

(±1,26)
60,80

(±2,56)

0 (PIS) -1 (20) -1 (0,5)
3,80

(±1,31)
37,13

(±3,54)
64,40

(±0,91)

0 (PIS) 0 (40) +1 (1,5)
9,54

(±1,30)
39,37

(±0,68)
63,45

(±4,18)

0 (PIS) + 1 (60) 0 (1,0)
10,29

(±2,14)
44,60

(±1,75)
62,22

(±2,26)

+1 (COL) -1 (20) 0 (1,0)
6,36

(±1,62)
41,42

(±0,83)
67,27
(±1,03)

+1 (COL) 0 (40) -1 (0,5)
8,26

(±1,87)
44,14

(±1,17)
59,87

(±1,69)

+1 (COL) + 1 (60) +1 (1,5)
13,75

(±2,34)
43,75

(±1,73)
58,03

(±0,72)
Fonte: O autor (2017).
*Resultados exibidos em Média+DP
H: tipo de hidrocoloide; W: volume de solução; C: concentração de hidrocoloide 
Y: rendimento; CL: perdas por cocção; WFIC: capacidade de retenção de água

5.2.1 Rendimento

Houve grande diferença entre os tipos de hidrocoloide (FIGURA 22 e 23) 

e volume de injeção de água quanto ao rendimento.



85

FIGURA 22 - RSM DA CONCENTRAÇÃO E TIPO DO HIDROCOLOIDE SOBRE

RENDIMENTO

_o
O

Fonte: O autor (2017).

O modelo estipulado na FIGURA 22 é compatível com os dados obtidos, 

com R2 de 0,741 (Raj = 0,664). Estatisticamente, de acordo com o modelo da Fig. 

21, o tipo de hidrocoloide (H) teve efeito individual positivo (+14,51) sobre o 

rendimento, em que COL teve o maior valor sobre Y% (TABELA 13).

O COL demonstrou ter maior capacidade de ligação com a água em 

comparação com amidos ou carragenas na formulação de produtos, por 

apresentar características únicas de inchaço e solubilidade. O formato do gel 

dado pelo colágeno melhora a textura e a ligação com a água nos produtos 

cárneos. Além disso, o colágeno se transforma em gelatina sob aquecimento, a 

qual tem propriedades de geleificação, estabilização, formação de filme, 

texturização e capacidade de retenção de água (PETRACCI, 2013, p. 35-36).

Independentemente do tipo de hidrocoloide, as concentrações acima de 

1,0% tiveram maiores rendimentos, acima de 10%. Das interações, o efeito linear

Z = 11,06+14,51H-32,71HC+16,29HC2
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entre tipo de hidrocoloide, concentração do hidrocoloide e o efeito linear- 

quadrático HC2 foram significativos.

FIGURA 23 - RSM DA CONCENTRAÇÃO DE HIDROCOLOIDE E VOLUME DE INJEÇÃO DE

SOLUÇÃO SOBRE O RENDIMENTO

9 
T

■ > 12
■ I < 12

< 10
<8

■ <6
■ <4

‘Zr- iP

Fonte: O autor (2017).

Z = -6,35+0,19W+0,003W2+7,90C-0,49C2+0,52WC-0,47W2C-0015WC2+0,009W2C2

O modelo apresentado na FIGURA 23 aponta o maior Y% quanto maior o 

volume de água injetado, com ápice nos 60% de volume de solução. Para a 

concentração, observa-se que C a 1,5% e W a partir de 40%, houve aumento do 

Y%; no entanto, esses efeitos não foram significativos, com p>0,05.

5.2.2 Perdas por cocção

O modelo proposto para CL% na FIGURA 23 mostra, com R  ̂= 0,771 (Raj 

= 0,669), que o efeito do tipo de hidrocoloide foi positivo (+17,47FI), sendo que 

CGN teve as menores perdas (quanto maior CL%, mais perdas), portanto
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resultados melhores. As interações significativas foram os termos lineares de H, 

linear HC e linear-quadrático HC.

Os hidrocoloides apresentam comportamentos diferenciados em relação 

à sua interação com a matriz, o que explica a diferença significativas entre os 

hidrocoloides (FIGURA 24). A CGN, embora forme a rede tridimensional com 

retenção de água, não tem ou tem pouca interação com a matriz proteica, uma 

vez que foi observado que a natureza visco-elástica da rede tridimensional da 

mistura de proteína/carragena ou da proteína pura não tem diferença 

(VERBEKEN et al., 2005). A hipótese que explica esse falta de interação da 

carragena com as proteínas é que as carragenas se arranjam isoladamente nos 

espaços intersticiais da rede proteica (VERBEKEN et al., 2005).

Proteínas animais, como o COL, exercem seu efeito, além da formação 

da rede tridimensional, por se alinharem na superfície das partículas suspensas 

em sistemas coloidais, o que leva à melhorias na coesão e adesão e estabiliza 

os sistemas coloidais (CHENG; SUN, 2008; GOMEZ-GUILLEN et al., 2011). 

Além disso, o COL pode ser convertido em gel (gelatina) após aquecimento, o 

que apresenta propriedades funcionais excelentes, como geleificação, 

estabilização, formação de filme e etc. (PETRACCI et al., 2013). Quando o gel 

de proteínas miofibrilaresfoi autoclavado a 120°C, a presença do COL contribuiu 

para a estabilização da rede tridimensional; uma vez que em temperaturas acima 

de 90°C e submetido ao resfriamento, todo o COL foi convertido em gelatina 

(COMFORT; HOWELL, 2003, p. 154).

Outro efeito sobre as perdas por cocção está no teor proteico. Youssef e 

Barbut (2011, p. 56) observaram que menores perdas por cocção estavam 

relacionadas com o aumento de 12% para 14% do teor proteico em emulsões 

cárneas, o que explica os resultados melhores (menor CL%) para COL e PIS em 

concentrações mais altas, entre 1,0-1,5%, enquanto CGN apresentou resultados 

mais expressivos na concentração de 0,5% (FIGURA 24).

Embora o mecanismo de geleificação da PIS seja complexo e envolva 

etapas ainda não totalmente elucidadas, sabe-se que quando proteínas 

globulares (proteínas da PIS) são aquecidas, ocorre um desdobramento da 

cadeia molecular e exposição de grupos hidrofóbicos que estavam voltados para 
dentro da cadeia, para a superfície, com consequente agregação molecular por 

pontes de hidrogênio e então geleificação. Estudos demonstraram que esse
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fenômeno ocorreu entre 68,5 e 84,5°C para soluções de PIS na concentração de 

0,5% (NISHINARI et a!., 2014, p. 305-306).

A temperatura necessária para formação de gel para a PIS parece ser um 

limitante no produto final, conforme notado por Youssef e Barbut (2011, p. 56), 

em que solução de PIS na concentração de 15% aquecida a 72°C não foi capaz 

de formar gel. As diferenças na obtenção da PIS, como pré-denaturação com 

altas temperaturas ou tratamento alcalino resultam em diferentes propriedades 

de emulsificação e, consequentemente, geleificação (YOUSSEF; BARBUT, 

2001, p. 55). A performance da PIS teve melhorias quando submetidas à 

temperatura de esterilização (item 5.3). No entanto, a PIS não foi capaz de 

superar os outros hidrocoloides avaliados (TABELA 13), conforme discutido a 

seguir.

FIGURA 24 - RSM DA CONCENTRAÇÃO E TIPO DE HIDROCOLOIDE SOBRE AS PERDAS

POR COCÇÃO

9

Z = 50,73+17.47H-16,29H2-36,80HC+17,74HC2+27,04H2C

Fonte: O autor (2017).
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Quanto ao efeito do volume de injeção de água e concentração de 

hidrocoloide, observa-se que maiores quantidades de água injetada resultaram 

em maior perda por cocção, com picos de maior CL% quando W>40% para as 

três concentrações de hidrocoloides (0,5-1,5%) estudadas. As interações e 

termos lineares ou quadráticos não foram significativos (p>0,05) (FIGURA 25).

FIGURA 25 - RSM DO VOLUME DE INJEÇÃO DE SOLUÇÃO E CONCENTRAÇÃO DE 

HIDROCOLOIDE SOBRE AS PERDAS POR COCÇÃO

P.

>46
<46
<44
<42
<40
< 38

Z = 13,87+20,72C+3,75C2+0,89W-0,005W2+0,01 CW-0,007CW2-0,73C2W+0,01 C2W2
Fonte: O autor (2017).

A maioria da água no músculo é retida nas miofibrilas (OFFER; COUSINS, 

1992). Basicamente, há dois tipos de água: água de ligação, que existe nas 

vicinidades dos componentes não aquosos (como as proteínas) e que é muito 

resistente ao congelamento e é removida pelo aquecimento convencional 

(FENNEMA, 1985); e a água aprisionada, que fica retida seja por efeito de 

(espaço) estérico ou por atração para água ligada. A água aprisionada 

permanece dentro da estrutura do músculo mas não é ligada à proteína per se,
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e pode ser removida por desidratação e facilmente convertida a gelo durante o 

congelamento (HUFF-LONERGAN; LONERGAN, 2005).

5.2.3 Capacidade de retenção de água

As FIGURAS 26 e 27 demonstram o modelo preditivo para a WHC, em 

que os resultados estão representados por massa retida, ou seja, quanto de 

massa permaneceu após centrifugação (item 4.7.4). Portanto, quanto maior o 

valor de WHC (%), mais água ficou retida e ligada à matriz.

FIGURA 26 - RSM DO TIPO E CONCENTRAÇÃO DE HIDROCOLOIDE SOBRE A WHC

10
00
00
gA

% 6? 
V — 002/ ü

00

Z = 61,92-17,07H+39,63HC-20,04HC2-19,58H2C2 

Fonte: O autor (2017).

O R2 foi 0,765 (Raj = 0,661). O tipo de hidrocoloide teve um efeito negativo 

sobre o modelo, ao passo que as interações lineares HC e linear-quadrática HC 

foram significativas (p<0,05). Considerando os três hidrocoloides (H), para as 

concentrações acima de 1,0% houve maior retenção de água, mantendo WHC
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maior que 63% (e um pico de 68%) quando se utilizou 1,5% (FIGURA 26, 

TABELA 13). Ayadi et al. (2009) observou que CGN aumentou a WHC em 1% 

quando se adicionou CGN na concentração de 1,5%.

Embora estudos demonstrem o efeito positivo da CGN na WHC (BATER 

et al., 1992; PIETRASIK, 2003; PIETRASIK; DUDA, 2000; VERBEKEN et al., 

2005), em alguns casos CGN teve efeito pouco ou limitado na WHC de produtos 

cárneos (Barbut and Mittal, 1992; Foegeding and Ramsey, 1987). As fibras de 

COL, por sua vez, quando tem a temperatura de desnaturação (50-60°C) 

superada, encolhem % do seu comprimento, levando à maior elasticidade e 

formação da rede de gel com alta capacidade de retenção de água (MÁXIMO; 

CUNHA, 2010; MORAES; CUNHA, 2013).

Quanto à FIGURA 27, o modelo proposto não apresentou interações e 

termos significativos (p>0,05). No entanto, maiores valores de WHC são vistos 

em menores teores de água. Isto ocorre pois como menos quantidade de água 

entra na matriz, a diferença de massa antes e após a centrifugação é pequena 

então aparentemente o valor da água retida parece ser maior nas amostras com 

20% W; enquanto os valores de WHC decaem quando mais água é injetada 

(W>40%), uma vez que mais água, tanto ligada quanto não-ligada à matriz, está 

presente. Quanto à concentração, os maiores valores de WHC foram registrados 

acima de 1,0% de hidrocoloide (p>0,05), demonstrando o efeito dos 

hidrocoloides em manter maior quantidade de água ligada, por formarem a rede 

tridimensional quando realizam o rearranjo molecular (mola aleatória para estado 

helicoidal) (NORTON; FOSTER, 2002) (FIGURA 27).



92

FIGURA 27 - RSM DA CONCENTRAÇÃO DE HIDROCOLOIDE E VOLUME INJEÇÃO DE

SOLUÇÃO SOBRE WHC

>68 
< 6 7  
< 65 
< 6 3  
<61 
< 5 9

Z = 68,59-0,56W+0,005W2+16,31 C-9,42C2-0,35WC+0,41 WC2+0,007W2C-0,007W2C2 

Fonte: O autor (2017).

De modo geral, os resultados do item 5.2 mostram que Y%, CL% e WHC% 

foram melhores em maiores concentrações de hidrocoloide, e variaram de 

acordo com o tipo de hidrocoloide utilizado. Desconsiderando as variações entre 

os tipos de hidrocoloide, quando se utilizou 1,0% ou 1,5% de hidrocoloide, 

obteve-se maior Y%, menor CL% e maior WHC%.

Finalmente, observa-se, a partir dos resultados obtidos no item 5.2 e do 

gráfico de desejabilidade (FIGURA 28), em que esse último demonstra nas linhas 

vermelhas o valor ótimo de acordo com os resultados encontrados; que as 

concentrações de 1,0% de hidrocoloide, 40% de volume de injeção de solução 

foram as ideais para evidenciar as melhores interações bioquímicas entre os 

hidrocoloides e a matriz cárnea.
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FIGURA 28. DESEJABILIDADE DAS INTERAÇÕES ENTRE CONCENTRAÇÃO DE 
HIDROCOLOIDE E VOLUME DE INJEÇÃO DE SOLUÇÃO

Profiles for Predicted Values and Desirability
H 20  ConcHC Desirability

16,039

9,3246

2,6102

FONTE: O Autor (2017).

5.3 ETAPA 2: PERFORMANCE SOB ESTERILIZAÇÃO

5.3.1 Processo de esterilização e F-value

O ponto mais lento de aquecimento (cold spot) foi determinado (item 4.2), 

para a câmara da autoclave, como o meio da prateleira da parte inferior e para 

o produto, assumido como o centro do cubo cárneo, o qual tem a menor 

condutividade térmica de todo o produto cárneo. Sob essas condições, o registro 

de temperaturas foi monitorado (FIGURA 28). No entanto, está demonstrado na 

FIGURA 28 somente a temperatura do produto e da câmara da autoclave, por 

representarem a maior importância no processo de esterilização.

Observa-se no processo de esterilização para a autoclave Ardode que a 

letalidade se inicia a partir de aproximadamente 20 minutos, quando 

temperaturas acima de 90°C são atingidas. O platô de temperatura de 121,1°C

8,9526

- 2,000

,47230
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permaneceu entre 24-40 min. O processo de resfriamento foi rápido, em que o 

produto atingiu temperaturas abaixo de 40°C em aproximadamente 8 minutos, 

reduzindo, assim, o risco de proliferação de possíveis bactérias termófilas.

FIGURA 29. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE CARNE BOVINA - ARDODE

0 2 4  6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Tempo (minutos)

■  ■ T1 interna produto —w —T2 interna produto a - T  câmara •  Letalidade 1 produto - ^ - L e ta l id a d e  2 produto

FONTE: O Autor (2017).

O registro de temperatura foi interrompido aos 56 min, em que a 

temperatura interna do produto atingiu 30°C, considerada ambiente. Observa-se 

que as curvas de letalidade, assim como a rampa de aquecimento e 

resfriamento, acompanham a temperatura do produto, com leve diferença entre 

as temperaturas internas do produto (T1 interna produto e T2 interna produto’) 

e a temperatura da câmara da autoclave (‘T câmara’), pois esta última apresenta 

maior facilidade de atingir a Tref (121,1°C) e a temperatura ambiente (20-30°C) 

e por isso atinge valores de letalidade mais rápidos que o produto (FIGURA 28).

As amostras para análise sensorial foram esterilizadas na autoclave 

Motrice (item 4.2), e o gráfico de temperatura e letalidade está representado na 

FIGURA 29.

Temperatura vs letalidade - Ardode
140 x  10
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FIGURA 30. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE CARNE BOVINA - MOTRICE

Temperatura vs letalidade - Motrice
140 10

9

8

7

6

5 ;
4 ■ 

3 
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0
Tempo (minutos)

-T1 interna produto —W -T2 interna produto - A - T  câmara —«—Letalidade 1 produto —«—Letalidade 2 produto

FONTE: O Autor (2017).

A proximidade dos históricos de temperatura entre produto e autoclave, 

tanto Ardode quanto Motrice, indicam a boa condutividade térmica, favorecida 

por ambas serem autoclaves tipo cascata d'água.

Observa-se que nas FIGURAS 28 e 29, embora o tempo de processo seja 

similar (56 vs 59 minutos) há uma diferença tanto entre o histórico de 

aquecimento do produto (temperaturas internas), quanto de resfriamento. Essa 

diferença se dá na eficiência de transferência de calor, isto é, no abastecimento 

e jateamento de água, tanto quente quanto fria, sobre os produtos. Uma vez que 

o processo foi cuidadosamente monitorado, a diferença resultou em pequeno 

impacto sobre o F0, uma vez que para a autoclave Ardode foi obtido um F0 de 13 

min, enquanto para a autoclave Motrice, um Fo de 14 min.

Outro ponto é que se recomenda, na esterilização comercial dos 

alimentos, o processamento com líquidos ou produtos semissólidos, uma vez 

que torna o processo de aquecimento mais rápido (BARBOSA-CÁNOVAS et al., 

2014, p. 421-422). No presente trabalho, utilizou-se injeção de 40% de volume 

de solução salina de hidrocoloides (itens 4.2, 4.3 e 5.2), o que auxiliou na 

transferência de calor.

No segmento comercial, o processo de esterilização ultrapassa um F0 6 

minutos por causa tanto da diferença de transferência de calor nos produtos
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aquecidos em lotes e também para garantir a segurança alimentar (CHOI et al., 

2013, p. 97). Segundo Frott e Lewis (1994), o intervalo de F0 para produtos 

cárneos é de 8-20 minutos, assim como Ranganna (2000), que reportou valores 

de F0 entre 8 e 12 min para produtos cárneos. Choi et al (2013) reporta que um 

Fo de no mínimo 7 deve ser realizado para produtos cárneos. Esses estudos 

indicam similaridade com o Fo de 13-14 min atingidos no presente trabalho.

5.3.2 ETAPA 2, ESTÁGIO 1 - SELEÇÃO DOS MELHORES HIDROCOLOIDES 

E SOLUÇÃO SALINA

A partir dos resultados da RSM (item 5.2), utilizou-se a concentração de 

hidrocoloide de 1,0% e 40% volume de injeção de solução nas soluções salinas 

de hidrocoloides, variando a quantidade de NaCI de 2,5% ou 5,0% (item 4.2).

TABELA 14 - PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DE AMOSTRAS ESTERILIZADAS DE 
CUBOS BOVINOS (VASTUS LATERALIS) ADICIONADOS DE 1,0% DE HIDROCOLOIDE E 
2,5% DE CLORETO DE SÓDIO

HC Y%
CL%

(esterilização)
Perda 

total* (%)
Umidade

(%)

Umidade pós 
esterilização

(%)
WHC (%)

WHC pós 
esterilização

(%)
8.29 a

CGN
42.26 a

-33.97
76.98 a b 65.28 a b 53.29 a 81.95 a

(±0.91) (±1.60) (±1.50) (±0.99) (±0.17) (±0.28)

7.72 a
PIS

44.55 a b
-36.83

75.92 a 64.06 a b 66.11 b 86.88 b

(±1.70) (±0.72) (±1.00) (±0.67) (±1.95) (±2.44)

20.00 b
COL

47.04 b
-27.04

78.57 b 65.32 a b 73.12 c 82.67 a

(±5.11) (±2.88) (±1.05) (±1.50) (±4.78) (±1.64)

9.50 a
SFL

43.44 a
- 33.94

77.57 a b 66.44 a 68.62 b c 82.30 a

(±1.79) (±1.43) (±0.88) (±1.83) (±3.10) (±1.06)

7.26 a
CTRL

44.83 a b
-37.57

78.29 a b 63.32 b 69.21 bc 84.42 a b

(±1.00) (±1.90) (±0.79) (±0.97) (±1.18) (±1.40)
N ota:a t> c d Médias com sobrescritos de letras iguais na mesma coluna não apresentam diferenças significativas pelo teste 
de Tukey (p>0,05)
Calculado pela subtração do rendimento pelas perdas por cocção 
Fonte: O autor (2017).
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O aumento no resíduo mineral acompanhou a quantidade de cloreto de 

sódio adicionada. A partir de 1,04% (±0,04) da matéria-prima, quando se 

adicionou 2,5% NaCI, o conteúdo de minerais aumentou para 1,47% (±0,28) e 

ao se dobrar a quantidade de sal (5,0%), obteve-se 3,11 % (±0,17) (TABELA 12). 

O aumento de resíduo mineral fixo demonstra o efeito do salting-in, em que o 

NaCI fica retido, mesmo que parcialmente, na matriz cárnea.

Observa-se a partir dos resultados da TABELA 14 que para o tratamento 

CTRL, a injeção de solução salina a 40% e 2,5% NaCI aumentou todos 

parâmetros físico-químicos (rendimento, perdas por cocção, umidade e 

capacidade de retenção de água). A adição dos hidrocoloides também tiveram 

menor perda total em relação ao CTRL. No entanto, somente COL obteve Y% 

significativamente maior que CTRL (TABELA 14). A adição de COL aumentou 

(p<0,05) em aproximadamente 13 (avaliação a 2,5% NaCI) pontos percentuais 

quando comparado ao CTRL (TABELA 14).

AYADI et al. (2009, p. 280-283) demonstrou que elevar a quantidade de 

carragena de até 1,5% aumenta a WHC em torno de 1% em salsichas tipo turca. 

Estudo de CANDOGAN e KOLSARICI (2003) com salsichas de teor lipídico 

reduzido e adicionadas de hidrocoloides (pectina e carragena) demonstrou que 

a WHC foi melhor conforme a maior concentração de carragena (0,3-0,7%). Em 

valores absolutos, o COL apresentou a maior WHC%, no entanto, 

estatisticamente similar ao SFL e CTRL (TABELA 13).

É interessante notar que o colágeno suportou as condições de 

esterilização, uma vez que foi detectado por Palka (1999, pp. 190-193) perda de 

colágeno solúvel na faixa de 80-121 °C, explicada possivelmente devido à 

gelatinização, o que levou à redução no diâmetro das fibras e encurtamento do 

sarcômero (PALKA, 1999, pp. 190-193). O encurtamento do COL pelo aumento 

da temperatura forma um gel de maior elasticidade e com alta capacidade de 

retenção de água (MAXIMO; CUNHA, 2010; MORAES; CUNHA, 2013). A 

avaliação de hidrolisados de colágeno em diferentes valores de pH e 

temperatura demonstrou que a WHC do colágeno, indiferente do pH, apresentou 

WHC de 100% quando obtido à temperaturas de 60°C ou 80°C (MORAES, DE; 

CUNHA, 2013, pp. 223-225).

Adicionalmente, valores baixos de pH levam ao aumento das pontes de 

hidrogênio e as proteínas ficam com cargas positivas e repulsão entre as
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moléculas. Como resultado, a tripla hélice do colágeno se abre, facilitando a 

interação entre colágeno e água (MAXIMO; CUNHA, 2010). A maior resistência 

do colágeno à temperatura está associada ao teor de hidroxiprolina, que 

estabiliza a tripla hélice e está mais presente no colágeno de origem bovina, o 

que leva a solubilização em torno de 60°C. Para efeito comparativo, colágeno de 

extraído de peixe tem desnaturação entre 15-29°C (MORAES, DE; CUNHA, 

2013, p. 217).

A performance do amido modificado sob condições de esterilização reside 

sobre o tipo de modificação, a qual existem diverso métodos. Para uso voltado 

ao aquecimento, faz-se a modificação dupla (dual modification), a qual é uma 

combinação de reações químicas para se obter ou amido acetilado ou 

hidroxipropilado, e reações de ligação cruzada. A modificação dupla têm sido 

avaliada e providencia estabilidade contra degradação térmica, mecânica e 

também retrogradação ao longo do armazenamento, sendo utilizada em 

produtos enlatados, congelados ou então temperos de salada (SINGH et al., 

2007, pp. 2-3).

O amido SFL foi obtido por meio de reação de acetilação, resultando em 

fosfato de amido di-substituído acetilado, conforme indicado pelo seu código INS 

E1414 (item 4.1.1) (FAO, 2018). O fosfato de amido di-substituído acetilado é 

obtido por meio da esterificação de sódio trimetafosfato ou oxicloreto de fósforo, 

combinado com uma esterificação por anidrido acético ou então acetato de vinila 

(SINGH et al., 2007, pp. 3-4).

As ligações cruzadas estabilizam e fortalecem o grânulo de amido e 

resultam em um amido com um grânulo menos propenso à ruptura e menor 

perda de viscosidade, o que o torna viável para alimentos enlatados e promove 

maior suporte à temperatura. A obtenção de ligações cruzadas no amido é 

geralmente por tratamento com reagentes multifuncionais (por ex., fosfato 

monosódico, epicloroidina, cloreto de fosforila) que são capazes de formar 

ligações éter ou éster intermoleculares entre os grupos hidroxilas das moléculas 

de amido (SINGH et al., 2007, pp. 3-4).

O aumento da quantidade de ligação cruzada faz com que a ligação entre 

as cadeias de amido fortaleça, o que resulta em grânulos com maior resistência 

ao inchaço e suporte à temperatura. Embora o grau de resistência varie 

conforme a sua origem botânica, grau de amilose e tipo de modificação, um
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amido modificado por ligação cruzada faz com que a gelatinização ocorra em 

torno dos 70°C, enquanto o amido modificado sem uso de calor gelatiniza em 

torno dos 60°C, e o amido nativo em torno de 80°C (SINGH et a!., 2007, pp. 7

12).

Os resultados observados para a PIS, são explicados pela desnaturação 

de suas proteínas globulares em temperaturas acima de 70°C, formando gel e 

capaz de retenção de água. Observa-se que o aumento de temperatura do foi 

benéfico para a PIS, uma vez que em temperaturas menores (item 5.2, TABELA

11) a PIS não obteve resultados tão expressivos quanto na esterilização 

(TABELA 14 e 15).

Renkema e Vliet (2002, p. 1572-1573) observaram que aquecimento 

prolongado a 90°C promoveu um gel de maior firmeza, causado não só pela 

desnaturação proteica, mas também pela agregação (promovida pelas pontes 

dissulfeto) e rearranjo molecular. Estudo de Lin e Mei (2000, p. 49) demonstrou 

que a PIS teve maior WHC e menor CL% que a CGN e CTRL em emulsões 

cárneas aquecidas a 84°C. Sorgentini et al. (1995) observou que a temperatura 

de 100°C foi suficiente para desnaturar totalmente as frações 7S e 11S da PIS, 

enquanto que a 80°C não foi totalmente observado esse efeito.

TABELA 15 - PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DE AMOSTRAS ESTERILIZADAS DE 
CUBOS BOVINOS (VASTUS LATERALIS) ADICIONADOS DE 1,0% DE HIDROCOLOIDE E 
5,0% DE CLORETO DE SÓDIO

HC Y%
CL%

(esterilização)
Perda total

(%)
Umidade

(%)

Umidade pós 
esterilização

(%)

WHC
(%)

WHC pós 
esterilização

(%)

CGN
14.51 ab 

(±1.88)

43.33 a' b 

(±3.88)
-28.82

70.32 a 

(±1.85)

65.12 a 

(±1.32)

72.49 a 

(±0.70)

80.55 a 

(±3.19)

PIS
15.97 a 

(±2.18)

43.09 a b 

(±2.42)
-27.12

76.27 b 

(±0.73)

64.53 a 

(±0.47)

70.53 a 

(±2.66)

82.47 a 

(±0.59)

COL
17.66 a 

(±1.31)

43.88 a b 

(±2.07)
-26.22

74.49 b 

(±1.39)

63.12 a 

(±2.55)

71.82 a 

(±4.10)

78.92 a 

(±0.58)

SFL
13.74 b 

(±3.45)

41.02 a 

(±1.28)
- 27.28

74.54 a b 

(±2.29)

65.26 a 

(±0.79)

74.59 b 

(±6.93)

83.75 a 

(±2.55)
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HC Y%
CL%

(esterilização)
Perda total*

(%)
Umidade

(%)

Umidade pós 
esterilização 

(%)

WHC
(%)

WHC pós 
esterilização 

(%)

11.61 b
CTRL

44.83 b
- 33.22

74.84 b 62.95 a 68.55 a 80.52 a

(±1.29) (±2.78) (±2.33) (±2.62) (±5.69) (±4.75)
Nota: a b' c' d Médias com sobrescritos de letras iguais na mesma coluna não apresentam diferenças significativas pelo teste 
de Tukey (p>0,05)
* Calculado pela subtração do rendimento pelas perdas por cocção 
Fonte: O autor (2017).

Quando a concentração salina saltou de 2,5% para 5,0% (TABELA 14), 

são observados maiores ganhos. Por exemplo, o tratamento CTRL teve a 2,5% 

Y% de 7,26%, enquanto que a 5,0% NaCL, 11,61%. Quanto ao rendimento, 

novamente COL superou todos os outros tratamentos (p<0,05), acompanhado 

por PIS e então por CGN e SFL.

i) Efeito dos hidrocoloides em sinergismo com sal 

De forma geral, as perdas por cocção foram menores, observado pela 

menor perda total, quando se foi adicionado NaCI 5,0%. Por exemplo o 

tratamento SFL, quando associado à 2,5% NaCI, teve perda total reduzida de 

33.94 (TABELA 14) para 27,28 (SFL e 5,0% NaCI, TABELA 15), demonstrando 

que maiores ganhos de massa foram obtidos com o aumento da concentração 

salina. O efeito da solução salina em conjunto com os hidrocoloides levaram a 

menor perda de massa ao final do processo de esterilização, quando comparado 

ao CTRL, cuja perda total foi de 37,57% (TABELA 14) a 33,22% (TABELA 15).

íons monovalentes, como H+, Na+, K+ e I- interagem especificamente 

com hidrocoloides por interações específicas e não específicas. Esses íons 

formam nuvens que circundam as moléculas proteicas e polissacarídicas, 

formando uma camada de “atmosfera iônica”, afetando a solubilidade, 

propriedades reológicas e geleificantes das proteínas e polissacarídeos por 

interação eletrostática ou então efeitos de hidratação. Por ex., para a CGN, a 

presença de I" enfraquece as duplas hélices, enquanto K+ fortalece (GAO et al., 

2017).

Por outro lado, H+ causa protonoção dos grupos carboxílicos das 

proteínas, o que resulta em enfraquecimento do gel proteico. íons multivalentes,
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como o Fe3+ e Fe2+ também podem formar complexos com hidrocoloides (GAO 

et al., 2017). Embora a interação hidrocoloide/íon seja distinta entre o tipo de 

hidrocoloide e o íon, observa-se que a presença de Na+ e Cl" e também de Fe 

(2+ ou 3+, proveniente da matriz cárnea) foi positivo para os hidrocoloides 

(TABELAS 14 e 15). Resultados similares foram encontrados por Hsu e Chung 

(2001, p. 116-120), que encontraram maiores rendimentos após cocção de 

almôndegas emulsificadas com 20% água, K-carragena e concentrações salinas 

de 1,6-2,2% e 1,8-2,2%, respectivamente.

A habilidade dos hidrocoloides em conter água por geleificação e emulsão 

resulta não só do ganho de massa e retenção de água mas também em melhoria 

na textura (PIETRASIK; LI-CHAN, 2002, pp. 91-92; RAMÍREZ et al., 2011, pp. 

1854-1855). A força iônica (discutido a seguir) aplicada nas proteínas 

miofibrilares aumentaram a interação com a água e hidrocoloides, atuando 

sinergisticamente com o sal na matriz proteica. Esse efeito pode ser verificado 

até em produtos de umidade intermediária, como o jerked beef de Vastus 

lateralis adicionado de carragena (1,0%) e 15% NaCI, desenvolvido por Rocha 

Garcia et al. (2013). O produto teve aproximadamente 15% maior umidade e 

32% mais rendimento em comparação com o controle.

ii) Efeito do sal: força iônica, salting-in e salting-out

O musculo bovino apresenta um total de proteínas solúveis ao sal em 

torno de 60% (CHOI et al., 2011, p. 59). Dependendo da concentração, o sal 

promove efeitos nas proteínas, resultando em estabilização ou desnaturação das 

proteínas, denominado salting in, ao solubilizar as proteínas miofibrilares ou 

salting out, quando as desnatura (ARAKAWA; TIMASHEFF, 1984, p. 5912).

O efeito salino sobre as proteínas miofibrilares faz com que essas tenham 

sua cadeia exposta à ligação com a água, e foram observados por Offer e Knight 

(1988), os quais encontraram que conforme o conteúdo de sal na solução 

aumenta acima da força iônica fisiológica da carne, há aumento progressivo no 

inchaço das proteínas e na capacidade de retenção de água. O pico de 

incremento e retenção de água pelas proteínas cárneas se dá com 

concentrações salinas entre 0,8-1,0 M (OFFER; TRINICK, 1983, p. 246).

O aumento da concentração salina de 2,5% para 5,0% proporcionou 

maior rendimento e retenção de água. Por exemplo PIS, o qual partiu de um Y%
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de 7,72% a 2,5% NaCI, para 15,97% (TABELAS 14 e 15). Um ponto importante 

é que a fim de promover grandes quantidades de rendimento e capacidade de 

retenção de água -  e consequentemente melhor hidratação -  a salmoura não 

deve ser saturada (HAMM, 1960; BARAT et al., 2002).

O sal é adicionado não somente para melhorar a retenção de água, mas 

também para a ligação das proteínas cárneas. Os íons cloro tendem a penetrar 

nos miofilamentos causando inchaço (HAMM, 1972), e os íons sódio formam 

uma nuvem em torno dos filamentos (OFFER; TRINICK, 1983), obtendo uma 

força iônica máxima de 1,0 (5,8% NaCI) (OFFER; KNIGHT, 1988). O estudo de 

Gou, Comaposada e Arnau (2003, p. 31-33) com presunto suíno de Gluteus 

medius demonstrou que amostras imersas em solução de 5 kg NaCI/100 kg H2 O 

teve maior umidade em comparação aos tratamentos com 2 ou 8  kg NaCI/100 

kg H2 0.

A quantidade de NaCI na solução salina de hidrocoloides utilizadas neste 

trabalho foram aproximadamente de 0,5 M (NaCI 2,5% m/m) e 1 M (NaCI 5,0% 

m/m). Em salsichas cozidas, uma quantidade de sal em solução é utilizada a fim 

de obter uma força iônica de 0 ,8 -1 ,0 , em que há o máximo da ligação de água 

nas proteínas cárneas, na fase aquosa (OFFER; KNIGHT, 1988). Porém isso 

corresponderia com menos de 5% NaCI em carnes magras, uma vez que a 

umidade média está em torno de 75% (RUUSUNEN; PUOLANNE, 2005, p. 536). 

O mesmo efeito foi observado no presente trabalho, em que os cubos ficaram 

imersos nas soluções salinas de 2,5% ou 5,0% (item 4.2) -  o que corresponde a 

fase aquosa. Observa-se que o resíduo mineral fixo foi de 1,47% (±0,28) e 3,11% 

(±0,17) em soluções com 2,5% e 5,0% NaCI, respectivamente (TABELA 12). 

Portanto, nem todo o conteúdo de solução é retido nas amostras, sendo perdido 

tanto antes quanto após o processamento térmico.

A presença de sal também aumenta a WHC (OFFER; KNIGHT, 1988). 

Sheard et al., (1999, p. 372-373) em pesquisa com lombo suíno injetado com 

diferentes proporções de água/fosfato (5-10% água, 3-5% fosfato) embora temja 

sido observada retenção do volume de injeção, após 3 dias de armazenamento 

(1°C), houve perdas de massa entre 2,2% e 8,9%. O aumento no Y% nos 

tratamentos com hidrocoloides no presente trabalho foram mantidos mesmo 

após autoclave, uma vez que os valores das amostras com hidrocoloides tanto 

da CL% quanto a WHC% foram similares ou maiores ao CTRL (p>0,05)



103

(TABELAS 14 e 15). O que demonstra que a água está aprisionada na matriz 

cárnea, possibilitada pela solubilização das miofibrilas e pelas propriedades 

funcionais dos hidrocoloides.

Na geleificação por calor, as proteínas miofibrilares exercem uma força 

coesiva que liga as partículas cárneas, agrupando-as e estabilizando as 

gotículas de gordura na matriz do gel (ACTON et al., 1983; XIONG, 1997). A 

funcionalidade específica das proteínas miofibrilares e a sua indução de gel é 

influenciada por vários fatores, incluindo pH, concentração salina (força iônica) 

e ingredientes polímeros não proteicos que são adicionados para modificar as 

características de textura de carnes processadas (CHIN et al., 2009, p. 565).

5.3.3 ETAPA 2, ESTÁGIO 2 -  ANÁLISE DE VIDA ÚTIL

A partir dos resultados na etapa 2, estágio 1 (item 5.3.2), foram 

selecionados os hidrocoloides COL e SFL (além do tratamento CTRL a fim de 

verificar o efeito individual do NaCI).

Embora a PIS apresentou similares ao COL e SFL quanto aos parâmetros 

físico-químicos, o COL apresentou o maior Y%, enquanto que SFL em conjunto 

com COL, foram os hidrocoloides que obtiveram a menor perda total, a 5,0% 

NaCI (TABELA 15). Para fins práticos, levando em consideração o preço por kg 

dos produtos (CGN US$ 5,82; PIS US$ 3,70; COL US$ 5,29; SFL US$ 6,61), 

pequenas melhorias exercem diferença no valor do produto final. 

Adicionalmente, a soja apresenta viés alergênico e pode conferir sabor amargo 

ao produto final (RDC ANVISA n° 26, 2015; GEISENHOF, 2009).

5.3.3.1 Perda por Sinérese

Os polissacarídeos, comumente utilizados como retentores de água em 

produtos cárneos com reduzido teor de gordura, têm sido relatados como 

interferentes na temperatura de transição térmica de proteínas cárneas. Essas 

mudanças sugerem possíveis interações proteína-carboidratos, e foram 

demonstradas em sistemas geleificantes de alginato e xantana-miofibrilas 
(CHEN et al., 2007, p. 1051).
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A carne bovina, quando cozida, perde em torno de 25-35% do seu peso, 

dependendo da temperatura e tempo envolvidos (GONÇALVES; LEMOS, 2005, 

p. 361; GARCÍA-SEGOVIA et al„ 2007, p. 816).

Observa-se que ao longo dos 180 dias de armazenamento houve perdas 

similares, sem diferença significativa (p>0,05), indiferente do tratamento utilizado 

(FIGURA 31). Com exceção de CTRL no dia 60, houve uma tendência de 

sinérese na faixa de 35-45%. Emulsão de carne bovina, em que a gordura foi 

substituída por azeite (30-50%) e emulsificada com gel de colágeno e inulina, 

teve sinérese de 10,37% (SERDAROGLU et al., 2017, p. 747). Segundo os 

autores, a presença de gelatina (colágeno) atua sinergisticamente com a 

estrutura miofibrilar para a ligação de água, enquanto que as partículas de 

polissacarídeos, a depender do tipo, mantem estruturas abertas que aumentam 

as propriedades de hidratação e absorção de gordura (LÓPEZ-LÓPEZ et al., 

2010).

Quanto ao amido, as moléculas lineares de amilose podem dissolver 

facilmente em solução e sob aquecimento, se associam por pontes de hidrogênio 

na matriz de gel. Durante armazenamento, as moléculas de amilose começam a 

se re-associar, deixando menos espaço, o qual empurra água para fora da matriz 

de gel, e então o amido tende a se recristalizar ou retrogradar. Esse processo 

determina a quantidade de exsudato ao longo do armazenamento em produtos 

cárneos embalados a vácuo, uma vez que esses produtos são estáveis por 

longos períodos. A diferença no processo de obtenção do amido, quantidade de 

amilose influencia a perda ao longo do vida útil; no entanto, ferramentas como 

otimização de processos e formulações são úteis para aplicar os amidos 

modificados (PETRACCI et al., 2013, p. 31-32).

A sinérese situou-se em torno de 35-45%, e observa-se alguns efeitos que 

promovem a estabilização e menor sinérese: i) efeito salting in; ii) interação dos 

hidrocoloides e iii) hidratação da matriz. O efeito salting in, discutido 

anteriormente (item 5.3.2), foi melhor evidenciado quando se utilizou 5,0% NaCI, 

mantendo a interação das proteínas cárneas com a água. Apesar do tratamento 

COL acompanhar o CTRL ao longo do armazenamento, é possível distinguir os 

menores valores de sinérese de SFL (p>0,05), provavelmente dada a sua 

estrutura tridimensional por reter água e ter menos efeito da temperatura por não 

ter origem proteica.
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Aumentar a concentração do agente geleificante pode reduzir a sinérese, 

por outro lado, rearranjos proteicos, diferença de densidade nas fases 

aquosa/oleosa e dreno do agente geleificante podem aumentar a sinérese (BOT 

et al., 2014). Adicionalmente, o processamento do hidrocoloide pode interferir na 

sinérese/retenção de água, como observado por CHEN et al. (2007, p. 1056), 

em que micrografias de um gel formado por miofibrilas e goma de linhaça 

mostraram que estrutura mais fina com vários poros pequenos provavelmente 

resultaria em maior capacidade absortiva e retenção de água e gordura se 

comparadas com poros mais grosseiros e largos.

FIGURA 31. SINÉRESE DE CUBOS DE Vasfus lateralis ESTERILIZADOS E ADICIONADOS DE 
HIDROCOLOIDES (COL OU SFL) E 5,0% NaCI

COL

SFL

CTRL

FONTE: O autor (2017). COL: Colágeno; SFL: Snowflake; CTRL: Controle.

5.3.3.2 Determinação da atividade de água (Aa)

A atividade de água variou entre 0,960 a 0.975, sem diferença significativa 

(p>0,05), independentemente do tipo de tratamento (FIGURA 32). No entanto, a 

partir de 120 dias, o CTRL teve sua Aa reduzida, entre 0.960-0.965, enquanto 

que os hidrocoloides mantiveram valores mais altos, de 0,967 a 0,972 (p>0,05). 

Almôndegas bovinas esterilizadas a temperaturas entre 117, 121 ou 125 °C 

obtiveram a Aa entre 0,96 a 0,99 em trabalho realizado por (CHEON et al., 2015,

Dias
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pp. 475-478). SOUSA et al. (2016) não encontraram diferenças na Aa entre 

tratamento controle e a substituição de gordura suína por 3,75 a 11,25% de 

colágeno em salsichas tipo frankfurter.

Embora os hidrocoloides não tenham exercido efeito significativo na 

redução da Aa até os 90 dias se comparados ao CTRL, a faixa de Aa encontrada 

(0,960 a 0,975) pode ser o resultado da adição de NaCI, uma vez que este reduz 

a Aa nos produtos cárneos (AlINO et al., 2010, p. 580).

Os efeitos que mantiveram os valores de Aa nos tratamentos são 

equivalentes aos observados na sinérese (item 5..3.3.1): i) efeito salting in\ ii) 

interação dos hidrocoloides e iii) hidratação da matriz. Contudo, observa-se que 

os hidrocoloides não foram capazes de manter valores menores que o CTRL, o 

que reflete sua capacidade de manter a maior quantidade de água retida nos 

produtos adicionados de hidrocoloides.

A Aa está intimamente ligada com o crescimento de micro-organismos, 

atividade enzimática e escurecimento não-enzimático (BELITZ, GROSCH e 

SCHIEBERLE, 2009, p. 3-4). Segundo PAULINO et al. (2006, p. 123) 

hidrocoloides, como a carragena, elevam a Aa e mantêm mais água disponível 

para micro-organismos, ou seja, com sua habilidade em agregar água, aumenta- 

se a Aa e consequentemente a água disponível para o crescimento bacteriano. 

No entanto, o teste de esterilização comercial (item 4.2) demonstraram que o Fo 

atingido no presente trabalho, de 13-14 min (item 5.3.1), foi suficiente para 

manter um produto esterilizado.

A Aa na matriz alimentícia pode ser influenciada por altas concentrações 

de soluto, presença de gorduras/óleos ou a remoção física de água por 

desidratação. Como resultado, os desafios de inativação em ambientes de Aa 

baixos ou heterogêneos podem ser associados a mecanismos diferentes e 

possivelmente complementares (GEORGET et al., 2015, p. 2).
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FIGURA 32. ATIVIDADE DE ÁGUA DE CUBOS DE Vastus lateralis ESTERILIZADOS E 
ADICIONADOS DE HIDROCOLOIDES (COL OU SFL) E 5,0% NaCI

Fonte: O autor (2017). COL: Colágeno; SFL: Snowflake; CTRL: Controle 

5.3.3.3 Oxidação lipídica

Os valores de oxidação lipídica ao longo de todo o período de 

armazenamento foram baixos, situando entre 0,1 a 0,3 mg TBARS/kg de produto 

(FIGURA 33). Altas temperaturas causam redução da energia de ativação para 

oxidação lipídica e decompõem hidroperóxidos pré-formados em radicais livres, 

os quais estimulam a oxidação lipídica e desenvolvimento de off-flavors 

(produtos provenientes da oxidação lipídica que interferem no sabor do produto 

final) (MIN; AHN, 2005). Embora as condições de esterilização sejam severas 

para os produtos cárneos, observou-se efeitos pouco impactantes nesse 

parâmetro.

O efeito da temperatura de esterilização afeta vários componentes da 

matriz cárnea, principalmente a composição e perfil lipídico desses alimentos, 

dependendo da quantidade de calor e tempo de processamento (BINDU et al, 

2007, p. 997-999; RAJAN et al., 2014, p. 175). A alta temperatura de 

aquecimento durante a esterilização favorece a hidrólise de ácidos graxos, 

resultando na produção de ácidos graxos livres, e sua concentração pode 

aumentar conforme o armazenamento (BINDU; RAVISHANKAR; SRINIVASA
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GOPAL, 2007, p. 998), além de causar rompimento celular e inativação das 

enzimas naturais antioxidantes presentes na carne (MIN; AHN, 2005, pp. 158

159; BINDU etal., 2007, pp. 997-999; RAJAN et al„ 2014, p. 175)

FIGURA 33 - OXIDAÇÃO LIPÍDICA DE CUBOS DE Vastus lateralis ESTERILIZADOS E 
ADICIONADOS DE HIDROCOLOIDES (COL OU SFL) E 5,0% NaCI

0.45

-  *  -  SFL

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195
Dias

0

FONTE: O autor (2017). COL: Colágeno; SFL: Snowflake; CTRL: Controle.

São esperados baixos valores de oxidação lipídica em produtos cárneos 

esterilizados. Segundo DOWNEY (1969), os valores de TBARS não excedem o 

limiar de detecção de gosto até 0,080, para o índice de TBARS. Paulino (p. 123) 

relatou que valores de 0,5476 mg de TBARS/kg de produto, embora indique uma 

fase inicial da rancificação em produtos cárneos, não é perceptível em análise 

sensorial.

Rajkumar et al. (2010, p. 377), descreveram aumento dos valores de 

oxidação lipídica em carne de carneiro de 0,4 para 0,97 mg malonaldeído/kg de 

produto após esterilização a 121,1 °C com Fo de 12,1 min. O Fo do presente 

trabalho foi de 13-14 min.

Muhlisin et al. (2013, p. 738-741) avaliaram Chuncheon Dakgalbi, um 

produto koreano feito de frango grelhado e adicionado de molhos com vegetais, 

foi esterilizado a 110°C por 10, 20 e 30 minutos. A cocção a 30 minutos
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apresentou valores de TBARS/kg de produto entre 1,65 a 2,59; enquanto que a 

cocção por menos tempo teve valores iniciais de 1,39 mg TBARS/kg de produto, 

mas após 3 semanas, aumentou para 3,64. Para efeito comparativo, o tempo de 

cocção do presente trabalho (FIGURA 28-29) a 121,1°C foi na faixa de 30-35 

minutos, porém se obteve menores valores de oxidação lipídica. Chia et al. 

(1983) também observou valores baixos de oxidação lipídica em peixe 

esterilizado em embalagens retort pouch.

Rajan et al. (2014, p. 175) detectaram aumento de 4,1 a 5,3 mg TBARS/kg 

de produto ao longo de 6  meses de armazenamento a 25°C em amostras 

esterilizadas de frango tipo chettinad, um produto cárneo tradicional da índia. A 

partir da FIGURA 32, observa-se que houve um pico de formação de rancidez 

entre 75 a 90 dias, chegando ao máximo de 0,3 mg TBARS/kg, porém os valores 

decaíram após 120 dias de armazenamento, entre 0,15 (CTRL, 120 dias) a 0,17 

(CTRL, 180 dias). O trabalho de Wattanachant, Sornprasitt e Polpara (2008, p. 

47), em que carne de carneiro esterilizada a 118°C com f 0 de 7,5 min, apresentou 

aumento dos valores de malonaldeído/kg de produto até os 2 0  dias de 

armazenamento a 28-30°C, e depois decaíram entre os 30 a 50 dias.

A baixa oxidação dos produtos cárneos esterilizados pode ser explicada 

pelos seguintes fatores:

i) menor efeito de enzimas lipases (produzidas por micro-organismos e presentes 

na matriz cárnea), e hidroxigenases;

A lipólise pode ser definida como o processo enzimático da hidrólise de 

lipídeos. Essa reação é governada por uma série de enzimas, as lipases, 

estearases e fosfolipases, as quais são passíveis de clivar a ligação éster entre 

os ácidos graxos e o glicerol dos glicerídeos e fosfolipídeos, levando à produção 

de ácidos graxos livres (NOLLET; TOLDRA, 2008, p. 176).

A lipólise é intensa tanto no músculo quanto no tecido adiposo e é 

observada em cura de presuntos e processos longevos de maturação. 

Especificamente em presuntos crus, a ação de lipases microbianas é reduzida 

uma vez que há menores números de micro-organismos encontrados dentro dos 

presuntos -  efeito similar encontrado em produtos esterilizados (TOLDRÁ; 

FLORES, 2011).
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Um dos caminhos considerados para a deterioração oxidativa se reside 

no efeito da enzima hidroxigenase, a qual é capaz de iniciar o processo de 

oxidação lipídica (GORDON, 2001, p. 7). O processo de oxidação lipídica 

também pode ser interferido por outras enzimas como catalase e enzimas 

endógenas antioxidantes presentes na carne bovina (MIN et al., 2008).

ii) migração dos produtos de oxidação para o conteúdo líquido perdido durante 

a cocção

Dhanapal et al. (2010, p. 351-352) relataram a possibilidade de 

intercâmbio entre lipídeos providos da carne de tilápia e o molho curry utilizado 

durante esterilização, resultando em menores valores de oxidação e 

consequente efeito protetor do molho contido no produto. No presente trabalho, 

uma parcela da água contida na carne com hidrocoloide foi perdida durante a 

cocção (TABELAS 14 e 15), exercendo o mesmo efeito citado por Dhanapal et 

al. (2010, p. 351-352).

iii) baixo contato com oxigênio.

A reação espontânea com oxigênio atmosférico com lipídeos, conhecida 

como autoxidação, é o processo mais comum que leva à deterioração oxidativa. 

A luz pode atuar como ativador para formação de oxigênio singlete, o qual 

apresenta um papel de iniciador na rancidez oxidativa (GORDON, 2001, p. 7).

As embalagens retort apresentam baixa permeabilidade ao oxigênio, 

porém ao longo do armazenamento o conteúdo residual de oxigênio pode 

aumentar lentamente a rancidez oxidativa (BYUN et al., 2010, p. 554; RAJAN et 

al., 2014, p. 175). Rajan et al. (2014) cita que por não ter utilizado vácuo, o 

oxigênio residual que permaneceu nas embalagens de seu experimento pode ter 

sido uma das causas para o aumento linear da oxidação lipídica. O trabalho de 

Koutsopoulos et al. (2008, p. 194) com salames fermentados com carragena 

reduziu de 1 para 0,42 mg TBARS/kg de produto quando se utilizou embalagem 

com vácuo.

As embalagens necessárias para sustentar o processo de esterilização 

são compostas de diversas camadas, cada uma com sua função (TABELA 7). A 
quantidade de camadas interfere diretamente na permeabilidade ao oxigênio, 

dependendo da sua gramatura, tipo de laminação e etc. De forma geral, a
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permeabilidade é menor que 2 cm3/m2bar (DAL BELLO, 2007). Adicionalmente, 

segundo Dal Bello (2007), Holdsworth; Simpson (2007) e Drotz (2012, p. 

19), embalagem alumínio aumenta a vida de prateleira do produto nela 

acondicionado, genericamente, em até 6  meses do produto embalado, por 

proteger tanto contra a ação da luz quanto da entrada de oxigênio. A embalagem 

utilizada no presente trabalho é laminada de alumínio (item 4.2.1).

A redução do oxigênio residual, por meio de vácuo por exemplo, auxilia a 

redução da rancidez oxidativa. Guntensperger e Escher (1994, p. 690-691) 

avaliaram carne suína moída esterilizada a 121 ou 131°C, com Fo de 8-9 min, e 

observaram que vácuo e atmosfera modificada (nitrogênio 1 bar) reduziram em 

até 80% dos valores de TBARS, após 62 dias de armazenamento a 25°C. O 

presente trabalho utilizou de vácuo para esterilização dos produtos cárneos (item

4.2).

iv) efeito dos hidrocoloides

Milani e Maleki (2012, p. 20) reportam que em alguns casos uma relação 

inversa foi observada entre vapor d’água e permeabilidade ao oxigênio, os 

hidrocoloides podem providenciar efeito protetor contra oxidação lipídica. Esse 

processo pode ocorrer pois os hidrocoloides podem formar um filme externo ao 

produto, impedindo a saída de umidade e ao mesmo tempo impedindo a 

permeabilidade ao oxigênio.

5.4 ANÁLISE INSTRUMENTAL

5.4.1 Força de cisalhamento e perfil de textura

A força de cisalhamento variou amplamente entre os tratamentos COL e 

CTRL, conforme a TABELA 16:
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TABELA 16 - FORÇA DE CISALHAMENTO DE CARNE BOVINA ESTERILIZADA

Tratam ento
Pico de carga (peak load) 

N kgf

CTRL
21,18a
(±4,20)

2.16a
(±0,43)

COL 38,43b
(±3,66)

3.92b
(±0.37)

r  a b ’Valores em media ± desvio padrão. Nota: ' ' Medias com 
sobrescritos de letras iguais na mesma coluna não apresentam 
diferenças significativas pelo teste de Tukey (p>0,05)

Fonte: O autor (2018). N: Newtons; kgf: quilogramas força.

O efeito da esterilização sobre as proteínas cárneas é evidenciado no 

tratamento CTRL, o qual resultou em um produto muito menos resistente. Estudo 

de TPA de PALKA; DAUN (1999, p. 239) com músculo (M. semitendinosus) 

bovino (sem quaisquer aditivos) esterilizado a 121 °C demonstrou valores de 

dureza, de 21,34 N, próximos ao encontrado ao tratamento CTRL do presente 

trabalho. No entanto, observa-se que a adição de colágeno levou a um 

significativo aumento na força de cisalhamento, em que o tratamento COL 

superou o CTRL com ampla diferença (p<0,05) (TABELA 16). Um fenômeno 

que explica tanto a maior força de cisalhamento (TABELA 16) quanto a dureza 

(TABELA 17) para o COL, reside na temperatura e interação do colágeno com a 

matriz. Damoradan et al. (2010) demonstrou que o colágeno tem uma tendência 

de formar pontes proteína-proteína, que são mais fortes que as ligações que as 

proteínas da carne.

Além disso, colágeno apresenta um encurtamento das fibras em altas 

temperaturas (acima de 60°C), o que reduz o volume das fibras musculares e 

consequentemente sua dureza (PURSLOW, 2005, p. 442; LEPETIT; 

GRAJALES; FAVIER, 2000). Músculo bovino esterilizado na faixa de 80-120°C 

teve perda de colágeno solúvel, explicada, segundo os autores, pela 

gelatinização, o que levou à redução no diâmetro das fibras e encurtamento do 

sarcômero (PALKA, 1999, pp. 190-193).

Há uma clara relação nos maiores valores de força de cisalhamento e 

também de dureza (TABELAS 16 e 17) entre COL e CTRL, uma vez que a adição 

de colágeno gerou um produto com maior dureza (p<0,05). Esses resultados
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concordam com o observado por SOUSA et al. (2017, p. 5) com salsichas tipo 

frankfurter, em que coesividade, mastigabilidade e dureza aumentaram 

conforme a concentração de colágeno adicionada. A dureza por exemplo, partiu 

de 0,542 kg (controle) para 0,694 kg quando se substituiu 30% de gordura por 

de 25% para 75% de colágeno. YASIN et al. (2016, p. 81) demonstrou que a 

adição de k-carragena resultou no aumento da dureza e mastigabilidade em 

almôndegas de frango.

No entanto, a presença do COL tornou o produto final com maior 

elasticidade e coesividade (p<0,05) (TABELA 17). O colágeno tem a capacidade 

de aumentar a coesividade, adesão e estabilidade em sistemas coloidais 

(PETRACCI, 2013, p. 35-36). As fibras de COL encolhem seu comprimento 

quando tem a temperatura de desnaturação (50-60°C) superada, levando à 

maior elasticidade (MAXIMO; CUNHA, 2010; MORAES; CUNHA, 2013).

SOUSA et al. (2017, pp. 4-5) também observou que em que a substituição 

de gordura em salsichas por colágeno hidrolisado em até 75% elevou a força de 

cisalhamento de 5,86 kg do tratamento controle para 8,53 kg (p<0,05). O 

mesmos autores demonstraram para a análise de perfil de textura que a dureza, 

mastigabilidade e resiliência aumentaram conforme a maior concentração de 

COL. Em outros produtos cárneos, como a mortadela, a adição de colágeno em 

pó na concentração de 2% resultou no aumento da força de cisalhamento de 

2,44 Newtons do tratamento CTRL para 2,90 Newtons no tratamento com COL 

(PRESTES et al., 2014, pp. 1654-1655).

TABELA 17 -  TRA DE CARNE BOVINA ESTERILIZADA

Tratamento Dureza Coesividade Elasticidade Mastigabilidade

(ihardness) (cohesiveness) (springness) (chewiness)

(N) (sem dimensão) (mm) (J ou Nxmm)

CTRL 21,47a 0,25a 6,61a 20,17a

(±6,53) (±0,02) (±1,19) (±2,57)

COL 60,26b 0,41b 9,92b 211,55b

(±18,78) (±0,02) (±1,38) (±36,92)
r q b r

Valores em media ± desvio padrão. Nota: ' ’ Medias com sobrescritos de letras iguais

na mesma coluna não apresentam diferenças significativas pelo teste de Tukey (p>0,05)

Fonte: O autor (2018). N: Newtons; mm: milímetros; J: Joules.
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5.5 ANÁLISE SENSORIAL

A análise sensorial foi realizada com o tratamento COL em comparação 

com CTRL, uma vez que foi o hidrocoloide com melhor performance global (itens.

5.3.2). Adicionalmente, o COL, por ser de origem proteica animal, tem seu uso 

facilitado pela indústria do setor.

5.5.1 Análise sensorial por teste comparação pareada e triangular

Observou-se no teste de comparação pareada que os panelistas (n=74) 

preferiram o tratamento CTRL (TABELA 18), uma vez que o número de 

respostas favorecendo o CTRL é maior que COL. No entanto, para os 74 

provadores quanto ao teste triangular, o número de respostas corretas é menor 

que o mínimo tabelado (Dutkosky, 2015, p. 453) para aceitar a hipótese de que 

os dois tratamentos são similares (Dutkosky, 2015, p. 99); ou seja, os 

provadores não perceberam a presença do COL nas amostras (p>0,05).

TABELA 18 -  RESULTADOS DA ANÁLISE SENSORIAL DE CARNE BOVINA ESTERILIZADA

Teste N° de respostas

Comparação CTRL COL

pareada 46a 28b

Triangular
Corretas Incorretas

26a 48a
N ota :a' D Médias com sobrescritos de letras iguais na mesma linha

não apresentam diferenças significativas (p>0,05)

Fonte: O autor (2018).

A análise sensorial de Prestes et al. (2014, p. 1656) para detectar a 

diferença entre mortadelas controle ou adicionadas de colágeno, fibra ou pó, nas 

concentrações entre 1 e 4% não tiveram diferenças estatísticas, demonstrando 

que o painel de 56 provadores não detectaram a diferença na adição de COL 

nas amostras. Outros estudos, como Olivo and Shimokomaki (2001), Prestes et 

al. (2012), Prestes et al. (2013) demonstraram que a adição de colágeno bovino 

não resultou em alterações de sabor dos produtos cárneos avaliados.
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Daigle et al. (2005), que realizaram análise sensorial em produtos cárneos 

fabricados com carne PSE de peru e adição de hidrocoloides como carragena, 

colágeno e proteína de soja e não detectaram diferenças sensoriais (p > 0,05) 

entre todos os tratamentos. Segundo os autores, a adição de carragena, proteína 

de soja e colágeno (0,3, 1,5 e 1,5%, respectivamente) não afetaram a aceitação 

dos consumidores.

Os hidrocoloides, de forma geral, demonstram efeitos similares ao 

encontrado no teste triangular do presente trabalho, quanto ao desempenho 

sensorial dos produtos cárneos. Presunto cozido adicionado dos hidrocoloides 

amido ou carragena (concentrações entre 1 -2 %) não apresentou diferenças 

quanto a análise sensorial de escala hedônica de 9 pontos, com as amostras 

sendo avaliadas com notas entre 6  e 7 (PEDROSO; DEMIATE, 2008).

No entanto, quando foram provados no teste de comparação pareada, 

preferiram o tratamento CTRL (p<0,05), o que concorda com a preferência pelo 

CTRL quando se observa os dados de dureza, força de cisalhamento e 

mastigabilidade (TABELAS 15 e 16), em que a maior maciez do tratamento 

CTRL levou à maior preferência no teste de comparação pareada.

Hambúrgueres de costela autoclavados tiveram redução na dureza 

conforme o maior tempo e temperatura de esterilização, atingindo os menores 

valores de dureza em temperaturas entre 121-125°C e 26-34 min CHOI et al., 

2013, pp. 102-103). Segundo os autores, a temperatura causa a gelatinização 

do colágeno assim como a dissociação das proteínas musculares (CHOI et al., 

2013, pp. 102-103). Palka; Daun (1999) reportam que a carne in natura 

apresentou maior maciez dada pela alta temperatura (90-121 °C), uma vez que 

esta promoveu gelatinização do colágeno naturalmente presente na matriz 

cárnea e alterações citoesqueléticas do músculo. No entanto, a quantidade 

adicional de colágeno utilizada no presente trabalho, por aumentar a dureza e 

força de cisalhamento, apresentou efeito negativo para o tratamento COL no 

teste de comparação pareada.

Os resultados observados por Choi et al. (2013) e também por Palka; 

Daun (1999) concordam com o observado para o tratamento CTRL, em que o 

efeito da esterilização fez com que as proteínas cárneas se dissociassem, o que 

gerou à maior maciez das amostras CTRL, enquanto que o tratamento COL 

apresentou maior resistência. Explica-se ao fato de que mesmo gelatinizado, as
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fibras de colágeno, sob maiores temperaturas, encurtam e oferecem um gel de 

maior elasticidade e com retenção de água (MAXIMO; CUNHA, 2010; MORAES; 

CUNHA, 2013), o que resultou em um produto com menor dissociação das 

proteínas cárneas. Ressalta-se que embora o tratamento CTRL apresentou 

maior aceitação no teste de comparação pareada, o excesso de maciez pode 

ser considerado como um produto de menor qualidade (MOHAN et al., 2006; 

SHIE; PARK, 1999).

6 CONCLUSÃO

O processo de esterilização é um método seguro, eficaz e que traz 

segurança alimentar aos produtos cárneos. No entanto, a qualidade desses tipos 

de produtos pode ser melhorada com a adição dos hidrocoloides, em sinergia 

com o efeito do cloreto de sódio sobre as proteínas da matriz cárnea. O produto 

final se mostrou, nas condições otimizadas antes da esterilização, com maiores 

ganhos de rendimento, capacidade de retenção de água e menor perda pós 

processamento térmico. O estudo de oxidação lipídica, item pouco avaliado em 

pesquisas de produtos cárneos esterilizados, demonstrou que apresentou baixos 

níveis de rancidez, embora fosse esperado que as condições térmicas aplicadas 

exercessem efeito oposto. Finalmente, a análise sensorial demonstrou que a 

adição do hidrocoloides colágeno não foi detectada pelos provadores. Todavia, 

tornou o produto mais coeso, elástico e menos macio. Portanto, a fim de se obter 

uma melhoria da qualidade de um produto cárneo esterilizado, os hidrocoloides 

permitem amplos ganhos tanto de físico-quimicamente quanto sensorialmente, 

devendo ser avaliado as condições otimizadas que resultem no efeito ideal sobre 

esses produtos.
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ANEXO II -  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Nós, Carlos Eduardo Rocha Garcia e Vinícius José Bolognesi, pesquisadores da 
Universidade Federal do Paraná, estamos convidando o Senhor(a) a participar de 
um estudo intitulado "Soluções Salinas de Hidrocoloides para Melhoria da 
Qualidade de Produtos Cárneos Esterilizados". A análise que o Senhor(a) irá 
participar é de grande importância para avaliar o desenvolvimento de produto 
cárneo com melhorias no gosto, textura e aparência, além de apresentar maior 
segurança no consumo por ser um produto que passou por um processo de 
redução de riscos microbiológicos. O objetivo desta pesquisa é elaborar um 
produto cárneo com redução do risco microbiológico, melhorias no processamento 
e que seja bem aceito pelo consumidor.

a) Caso você participe da pesquisa, será necessário estar bem alimentado 
e ter em sua dieta refeições de origem animal.

b) Os benefícios esperados com essa pesquisa são; i. elaborar um produto 
de maior segurança para os consumidores; ii. promover melhorias no 
processamento de produtos cárneos; iii. desenvolver novas tecnologias no 
setor alimentício; iv. auxiliar o campo de pesquisas em alimentos. No 
entanto, nem sempre você será diretamente beneficiado com o resultado 
da pesquisa, mas poderá contribuir para o avanço científico e tecnológico.

c) Caso o Senhor(a) participe da pesquisa, será necessário preencher as 
fichas de avalição dos produtos que serão analisados, tanto quanto ao 
gosto quanto visualmente.

d) Para tanto o Senhor(a) deverá comparecer no Laboratório de Ciência e 
Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal do Paraná para a 
realização das avaliações sensoriais as quais irá participar, por até 10 
minutos.

e) É possivel que o Senhor(a) experimente algum desconforto ao paladar ou 
impacto visual originado dos produtos cárneos esterilizados, por serem 
diferentes do visto no cotidiano.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
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em Seres HumanifVjo Setor de Ciências da 
Saúde/UFPfi.
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f) Alguns riscos relacionados aos estudos podem ser: Preenchimento das 
fichas de análise sensorial, modificações no paladar ou gosto na boca 
pela ingestão dos produtos cárneos esterilizados e consumo de um 
produto com risco biológico. No entanto, todas as medidas sanitárias de 
obtenção e manuseio dos produtos, além de testes de risco biológico, são 
realizadas para minimizar esses riscos.

g) Os pesquisadores Prof. Dr. Carlos Eduardo Rocha Garcia e Msc. Vinícius 
José Bolognesi, responsáveis por este estudo poderão ser contatados no 
Departamento de Farmácia, Universidade Federal do Paraná -  Rua 
Lothario Meíssner, 632, entre 08:00 até 17:00, carlos.garcia@ufor.br ou 
ioseboloqnesi@vahoo.com.br. 41 3360 4093, para esclarecer eventuais 
dúvidas que o Sr,(a) possa ter e fornecer-lhe as informações que queira, 
antes, durante ou depois de encerrado o estudo.

h) A sua participação neste estudo é voluntária e se você não quiser mais 
fazer parte da pesquisa poderá desistir a qualquer momento e solicitar 
que lhe devolvam o termo de consentimento livre e esclarecido assinado.

i) As informações relacionadas ao estudo poderão conhecidas por 
pessoas autorizadas (orientador e alunos de pós-graduação pertencentes 
á realização desta pesquisa). No entanto, se qualquer informação for 
divulgada em relatório ou publicação, isto será feito sob forma codificada, 
para que a sua identidade seja preservada e seja mantida a 
confidencialidade

j) As despesas necessárias para a realização da pesquisa (impressão das 
fichas, fornecimento de canetas para preenchimento etc.) não são de sua 
responsabilidade e pela sua participação no estudo o Senhor(a) não 
receberá qualquer valor em dinheiro. O Senhor(a) terá a garantia de que 
problemas como: desconforto gastrointestinal, alterações no gosto da 
boca no momento da ingestão dos produtos cárneos esterilizados, 
decorrentes do estudo serão tratados no atendimento ambulatorial da 
UFPR ou a UBS mais próxima.

Rubricas:
Participante da Pesquisa e /o u  responsávet legal_- 

Pesquisador Responsável____________
O rientador O rientado Aprovaou pelo Comité de ética em Pesquisa 

em Seres Humanos do Setor de Ciências da 
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k) Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim 
um código.

Eu,_________________________________________ li esse termo de
consentimento e compreendi a natureza e objetivo do estudo do qual concordei 
em participar. A explicação que recebi menciona os riscos e benefícios. Eu 
entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento 
sem justificar minha decisão. Eu entendi o que não posso fazer durante a 
pesquisa e fui informado que serei atendido sem custos para mim se eu 
apresentar algum problema dos relacionados no item f ) .

Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo.

(Assinatura do Participante de pesquisa ou responsável legal) 
Local e data

Assinatura do Pesquisador

Aprovado paio Comilê da Ética am Pesquisa 
em Seres Humanos do Setor de Ciências da 
Saúde/UFPR.
Parecer CEP/SD-PB.nc i 
nadatade I n  I  /  Z c> /T  j  ^

Comitê de ética em Pesquisa do Setor de Ciências da Saúde da FUFPR
Rua Pe. Camargo, 280 - 2° andar - Alto da Glória - Curitiba-PR -CEP:80060-240
Tel (41 )3360-7259 - e-mail: cometica.saude@ufpr.br_____________________________

mailto:cometica.5aude@ufpr.br

