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Resumo
Recentemente, a Organização Mundial de Saúde divulgou um relatório da International Agency for
Research on Cancer (IARC), informando que os produtos cárneos podem aumentar o risco de cancro
do colon devido, entre outros, à presença de compostos nitrosados. O risco descrito envolve todos os
alimentos em que se utilizam nitrito e/ou nitrato. A dificuldade em encontrar opções ao uso de nitrito
e o limitado conhecimento disponível sobre a segurança biológica e as características sensoriais dos
produtos em que se suprime ou reduz aquele aditivo leva à necessidade de se estudarem estratégias
alternativas, pois a eliminação de nitrito, sem que sejam avaliados os fatores de risco envolvidos,
pode levar a que para melhorar um aspeto da sua salubridade se possa por em causa o controlo de
microrganismos patogénicos de elevada preocupação neste setor alimentar, ou o seu valor económico,
pela modificação sensorial dos produtos a níveis de baixa aceitabilidade ou outras alterações
indesejáveis. Este trabalho teve como objetivos avaliar o comportamento de Clostridium sporogenes
e Salmonella spp. em chouriço de carne fabricado sem nitrito e nitrato, assim como o efeito dos
ingredientes utilizados no fabrico de chouriço e da tecnologia de fermentação e estudar as implicações
sensoriais da omissão do nitrito e/ou nitrato e dos ingredientes utilizados no fabrico de chouriço e da
tecnologia de fermentação. A vantagem da utilização de nitrito, nitrato ou ambos foi pontual e de
pequena dimensão no comportamento de Cl. sporogenes e Salmonella spp. Ainda que esses aditivos
resultem num melhor controlo destes microrganismos que o controlo fabricado só com sal, quando
se introduzem os ingredientes comummente usados no fabrico dos enchidos, o seu contributo para o
controlo microbiano é semelhante ao dos referidos aditivos. Sensorialmente os enchidos fabricados
sem nitrito e/ou nitrato são bem aceites pelo consumidor, que reconhece os enchidos por alguns
ingredientes utilizados no seu fabrico que têm fortes implicações na cor, como o vinho tinto e o
colorau. Os resultados do presente trabalho permitem contribuir para a validação da segurança dos
produtos tradicionais fabricados em pequenas unidades de fabrico, sem a utilização de aditivos
químicos, e, abrem perspetivas interessantes para a possibilidade da indústria poder retirar o uso de
nitrito e/ou nitrato do fabrico de enchidos, desde que garantidas as condições de secagem adequadas.
A colocação de enchidos com menos aditivos químicos potencialmente nocivos para o consumidor,
poderá contribuir para reconquistar a posição no mercado alegadamente prejudicada pela publicação
pela IARC do relatório que associa os produtos cárneos ao cancro do colon.

Palavras-chave: Clostridium sporogenes; Salmonella spp., nitrito, nitrato; chouriço de carne; sensorial
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Abstract

Recently, the World Health Organization released a report from the International Agency for
Research on Cancer (IARC), stating that meat products may increase the risk of colon cancer due to
the presence of nitrosated compounds. The risk described involves all foods in which nitrite and / or
nitrate are used. The difficulty in finding options for the use of nitrite and the limited knowledge
available about the biological safety and sensorial characteristics of the products in which the additive
is suppressed or reduced leads to the need to study alternative strategies, since the elimination of
nitrite, without evaluating the risk factors involved may result in increased risk of pathogens survival
and growth and reduced acceptability of consumers due to modifications on sensory characteristics
The objective of this work was to evaluate the behavior of Clostridium sporogenes and Salmonella
spp. in chorizo produced without nitrite and nitrate as well as the effect of the ingredients used in its
manufacture and fermentation. The sensory implications of the omission of nitrite and / or nitrate and
the ingredients used in the manufacture of chorizo and the fermentation will also be studied. The
advantage of using nitrite, nitrate or both was punctual and small in the behavior of Cl. sporogenes
and Salmonella spp. Although such additives result in a better control of these microorganisms than
the control prepared only with salt, when the commonly used ingredients are introduced in the
manufacture of the sausages, their contribution to the microbial control is similar to that of the said
additives. Sensorially, sausages manufactured without nitrite and / or nitrate are well accepted by the
consumer, which recognizes sausages by certain ingredients used in their manufacture which have
strong color implications, such as red wine and paprika. The results of the present study contribute to
the validation of the safety of traditional products manufactured in small units, without the use of
chemical additives, and offer interesting perspectives for the industry to withdraw nitrite and / or
nitrate from the dry-cured sausage production, provided that suitable drying conditions are ensured.
Producing dry-cured sausages with fewer potentially harmful chemical additives may help the
industry regaining their position on the market, allegedly undermined by the publication by IARC of
the report.

Keywords : Clostridium sporogenes; Salmonella spp., nitrite, nitrate; dry-cured-sausage; sensory
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1. Introdução
Um dos componentes do património cultural do nosso país é sem dúvida os enchidos e
produtos de salsicharia tradicional. Estes produtos, devido às suas características organoléticas
e à sua elevada qualidade, apresentam um elevado interesse em serem preservados (Martins,
1984). Ao longo dos anos a conservação de carne sempre foi essencial para os períodos
posteriores ao abate. A elaboração de enchidos está intimamente relacionada com a necessidade
de conservar a carne. Segundo o Regulamento (CE) nº 853/2004), enchidos são produtos
cárneos pertencentes ao grupo dos transformados à base de carne, os quais se definem como
produtos transformados resultantes da transformação da carne, de tal modo que a superfície de
corte visível, permita constatar o desaparecimento das características da carne fresca. A sua
produção industrial ou artesanal tem de ser enquadrada nas condições de higiene e de
salubridade que nos são hoje exigidos pelo consumidor e legislação. Estes produtos cárneos
curados incorporam na sua produção o uso de sal, que é determinante para a sua conservação,
pelo contributo que tem para a redução da atividade da água (Girard, 1991). No passado,
percebeu-se que uma impureza do sal – o nitrato de sódio ou de potássio – contribua para a
formação da cor característica dos produtos curados. Esse componente foi sendo estudado e
desde há décadas que é, juntamente com o nitrito de sódio ou de potássio, utilizado como aditivo
químico no fabrico de produtos de salsicharia, não só pelo seu contributo para a formação e
estabilização da cor, como pelo seu contributo para o controlo de microrganismos patogénicos,
particularmente Clostridium botulinum (Honikel, 2008; Keto-Timonen et al., 2012).
Adicionalmente, os produtos de salsicharia portugueses são, na sua maioria, fumados
(Colaço-do-Rosário et al., 2000), o que contribui significativamente para a sua conservação,
pois durante a fumagem tradicional os produtos são secos, atingindo valores de atividade da
água que asseguram a sua conservação, e a deposição de compostos químicos na superfície do
enchido vai contribuir para a inibição de microrganismos patogénicos e deteriorativos na sua
zona mais superficial, para além de conferir as características sensoriais de aspeto e de aroma
característicos destes produtos (Roseiro et al., 2011). Não obstante o emprego de nitrito e nitrato
e o procedimento de fumagem serem determinantes no fabrico de produtos cárneos secos
curados, desde há longa data que se tem questionado as implicações que esses procedimentos
podem ter para a saúde do consumidor (Colaço-do-Rosário, 1989). Recentemente, a
International Agency for Research on Cancer (IARC) divulgou um relatório científico,
resultante da análise de produção científica de cerva de duas décadas, no qual é demonstrado o
aumento do risco de cancro de colon, influenciado pelo consumo de produtos cárneos, devido
a presença de alguns compostos nitrosados, formados a partir do nitrito, e de hidrocarbonetos
policíclicos aromáticos (HPA), resultantes do processo de fumagem utilizado no fabrico de
produtos cárneos (IARC, 2015). Decorrente da publicação desse relatório, algumas das
preocupações que já estavam na agenda da comunidade técnico-científica associada ao setor
1

dos produtos cárneos ganharam novo relevo, principalmente porque o consumidor ficou mais
alerta para este problema, o que previsivelmente poderá ter consequência na sua procura por
este tipo de produto (Alahakoon et al., 2015). No sentido de tentar minimizar este problema,
têm sido estudadas várias hipóteses. No que se refere à fumagem, tem-se investido num melhor
controlo do processo, nomeadamente na seleção de madeiras não resinosas, no controlo da
temperatura de combustão, evitando que ultrapasse os 500ºC, na duração do processo de
exposição ao fumo, assim como substituir a fumagem convencional obtida por queima de
madeira, pela utilização de condensados de fumo, também conhecidos no meio industrial por
fumo líquido, que sofre um tratamento prévio de purificação para reduzir o teor em HPA (Simko,
2005). A redução do teor em nitrito e nitrato configura-se mais problemática, pois a sua não
inclusão nas formulações dos produtos de salsicharia pode acarretar sérios riscos
microbiológicos, pela ausência de um dos obstáculo importante para a sua inibição,
particularmente sobre Clostridium botulinum (Hospital et al., 2016). Uma das estratégias que
tem sido estudada para contornar a ausência de nitrito é a utilização de extratos vegetais,
nomeadamente de aipo, pelo seu elevado teor em nitrato (Sebranek et al., 2012). Estas
estratégias, apesar de não incluirem a adição do aditivo químico, correspondem também à
utilização de nitrato, pois a finalidade da sua adição é introduzir esse composto no enchido de
forma “natural”. Têm sido também apontadas outras estratégias, nomeadamente a utilização de
óleos essenciais de especiarias e ervas, ácidos orgânicos e tecnologias emergentes, como a alta
pressão hidrostática, radiação, para ultrapassar o problema da potencial sobrevivência e
multiplicação de microrganismos patogénicos (Alahakoon et al., 2015).
A proteção do consumidor e a valorização económica dos recursos locais são duas das
perspetivas que é necessário atender quando se ponderam os prós e os contras de manipular a
quantidade de nitrito e nitrato dos produtos cárneos. As características sensoriais e organoléticas
destes produtos são muito apelativas para o consumidor, pelo que deve ter-se em atenção se as
modificações introduzidas não as comprometem, embora se deva dar prioridade à segurança
sanitária, pois essa está claramente limitada por obrigações legais e tem cada vez mais peso nas
opções que o consumidor faz.
Os objetivos da presente dissertação são: (1) a avaliação do comportamento de
Clostridium sporogenes e Salmonella spp. em chouriço de carne fabricado sem nitrito e nitrato.
Efeito dos ingredientes utilizados no fabrico de chouriço e da tecnologia de fermentação no
comportamento daqueles microrganismos patogénicos; (2) Estudo das implicações sensoriais
da omissão do nitrito e/ou nitrato e dos ingredientes utilizados no fabrico de chouriço e da
tecnologia de fermentação.

2

2. Revisão Bibliográfica
2.1 Fabrico de produtos cárneos secos curados
Apesar de ter como base os processos de elaboração tradicionais, nos últimos anos o
processo de fabrico de enchidos tem vindo a ser feito na maioria dos casos industrialmente. As
diferenças que são observadas e incluídas nos métodos tradicionais baseiam-se na integração
de processos mecanizados, o uso de câmaras de secagem e de fumagem, onde a temperatura e
humidade relativa estão em condições controladas. Deste modo consegue-se uma produção
contínua, em qualquer área geográfica independentemente das condições climatéricas
apresentadas (Feiner, 2006).
De acordo com Anderson (2000), o chouriço, poder ser feito de diferentes tipos de carne,
sangue, entre outras matérias-primas. A chouriça de carne faz-se com base em carne de porco,
misturada com gordura, ambas picadas que depois são condimentadas com pimentão, alho, sal
e outras especiarias, condimentos e aditivos autorizados. Tem uma consistência firme, brilho, e
uma cor avermelhada.
Pode ser feito com tripas artificiais, que sofrem tratamentos de maturação e de secagem.
Para ser considerado um produto tradicional, a tripa natural é um requisito indispensável.

2.1.1 Matérias- primas


Carne

A carne é o principal ingrediente utilizado no fabrico de enchidos, são utilizados pedaços de
carne magra e gordura, numa proporção de 80/20 respetivamente. É de elevada importância o
uso de carne com um teor microbiano baixo, para desta forma evitar a contaminação no
processo de maturação do produto, garantindo a sua segurança e evitando sabores e texturas
indesejadas. Em relação à gordura, o elevado ponto de fusão e a baixa percentagem de ácidos

3

gordos polinsaturados, é fundamental, pois auxilia a prevenção de rancificação (Vignolo et al.,
2010).
Devido à composição química da carne, constituída na maioria por água, juntamente com pH
com valores a rondar 5,5, e uma atividade da água muito próxima de 1 (0,98), a carne suporta
facilmente o desenvolvimento de microrganismos patogénicos e deteriorativos, que se reflete
no alimento ter um tempo de vida útil curto (Feiner, 2006).
 Sal
Um produto cárneo curado implica a utilização de sal (cloreto de sódio, nitrato ou nitrito) que
produz colorações e sabores característicos no produto (Honikel, 2008).
O sal é solúvel em água, e a sua concentração tem um papel fundamental para controlar a
multiplicação de microrganismos, devido a sua capacidade de reduzir o teor de água presente
no alimento, tornando-o mais estável e seguro (Tarté, 2009).

 Especiarias
Na elaboração de enchidos é habitual o uso de condimentos, ou substâncias aromáticas de
origem vegetal, utilizadas com a função de fornecer sabores e aromas, não contribuindo para o
valor nutricional dos produtos, grande parte das especiarias e ervas utilizadas no processamento
exercem um efeito antioxidante, sendo bastante úteis para prevenir a oxidação das gorduras, e
as suas características antimicrobianas, previnem a multiplicação de bactérias indesejáveis
como as patogénicas e as de decomposição, para além disso auxiliam no processo de maturação
dos enchidos (Incze, 1998). De acordo com Snyder no ano de 1997, o alho, o cravinho e a
canela, quando adicionados na concentração de 1%, tem uma ação inibitória sobre a bactéria
patogénica E. coli O157:H7 em enchidos fermentados secos. Foi mostrado que um nível de
7,5% de alho e cravinho destruiu 99% da população daquela bactéria no mesmo produto, não
impedindo, no entanto, o arranque da fermentação pela atividade de bactérias lácticas. Por outro
lado as ervas famosamente utilizadas nestas práticas, como a menta, alho, orégãos, canela e
tomilho têm um poder inibitório contra Listeria monocytogenes. A menta revelou um poder
inibitório moderado enquanto que as outras mostraram uma maior eficácia. Bactérias do tipo
Clostridium botulinum, Clostridium sporogenes e Clostridium perfringens foram inibidas na
4

presença de alho, cebola, canela, tomilho, orégãos, alho, pimento e pimenta branca, quando há
uma junção de pimenta branca e alho, há um maior efeito de inibição sobre as células
vegetativas (Snyder, 1997).

Quadro 1- Tabela de ação inibitória de alguns condimentos (Snyder, 1997).

Potência

Microrganismos que Inibe

Alho

Fraca

Salmonella, Escherichia,
Staphylococcus, Bacillus, Candida e
micotoxinas de Aspergillus.

Orégãos

Média

Aspergillus spp. Salmonella e Vibrium
parahaemolyticus

Tomilho

Média

Vibrium parahaemolyticus

Condimento

O uso de óleos essenciais tem sido ponderado na indústria alimentar, pois têm um papel
importante na segurança alimentar, ou seja no controlo da microbiota patogénica e deteriorativa
(Ceylan & Fung, 2004). São uma mistura complexa de compostos orgânicos voláteis,
caracterizados por um forte odor, são produzidos pelas plantas e podem ser extraídos de
diversos órgãos, como folhas, flores, sementes, frutos e raízes. A sua caraterística geral é serem
líquidos aromáticos, solúveis em lípidos e em solventes orgânicos, e apresentam uma densidade
menor do que a da água (Bakkali et al., 2008). A sua eficácia depende da composição e estrutura
química, sendo os componentes principais que determinam a atividade antimicrobiana do óleo.
São constituídos por hidrocarbonetos (derivados de terpeno) ou terpenos (α-pineno, limoneno,
mirceno), derivados oxigenados de hidrocarbonetos (linalol ou geraniol), compostos de
benzeno (ácidos, fenóis, álcoois, ésteres lactonas) e compostos contendo azoto ou enxofre. Os
óleos essenciais com uma maior quantidade referente a grupos fenol, apresentam uma maior
atividade microbiana (Lv et al., 2011).
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 Vinho
O vinho é um ingrediente utilizado no fabrico de enchidos, com finalidade aromatizante
(Patarata et al, 2005). Para além disso o vinho apresenta uma capacidade antimicrobiana e
antioxidante, tendo sempre em consideração a sua quantidade. Usa-se o vinho devido à sua
elevada constituição em compostos fenólicos, estes compostos são inibidores da oxidação de
lipoproteínas de baixa densidade, e retraiem a agregação de plaquetas, o uso de vinho tinto em
marinadas para o fabrico de enchidos surgiu também com objetivo de inibir a multiplicação dos
microrganismos, devido ao seu elevado poder antimicrobiano (Linares et al., 2013).
O vinho tinto, em relação ao branco, tem um poder mais eficaz quando usado como
antimicrobiano, devido aos compostos fenólicos estarem mais concentrados, para além da
concentração elevada destes compostos, o dióxido de enxofre adicionado durante o
processamento do vinho, também é referido como sendo um inibidor microbiano (MoretroDaeschel, 2004). O uso de dióxido de enxofre em produtos cárneos secos poderia contribuir
para a inibição da atividade microbiana (Davidson et al., 2002), no entanto este aditivo não é
autorizado nestes alimentos, podendo estar presente na composição de enchidos, devido ao
princípio da transferência, ou seja, como o dióxido de enxofre está presente nas matérias-primas
utilizadas na sua elaboração do enchido, neste caso no vinho, é aceite, e regulamentado pelo
Regulamento (CE) 1333 (2008). A elevada acidez do vinho, é um dos fatores fundamentais,
quando falamos da inibição do crescimento de microrganismos como a de S. aureus e E. coli
O157: H7, o valor de pH reduzido do vinho, é potenciado pela sua constituição em etanol e
vários ácidos orgânicos, como o tartárico, láctico e acético (Curvelo-Garcia, 2015; Ferreira,
2010).

 Tripa
Os revestimentos dos produtos cárneos fermentados auxiliam na manutenção de um ambiente
adequado para que ocorra o processo de fermentação, este revestimento é feito tradicionalmente
por tripas naturais imprescindivelmente, ou então por tripas artificiais. As tripas artificiais são
as mais utilizadas na indústria alimentar, pois fazem uma menor retenção de compostos tóxicos
(Roncales et al., 1991).
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2.1.2. Aditivos

Na indústria alimentar é comum o uso aditivos alimentares, em particular nos enchidos e
enlatados. Os aditivos ajudam a realçar algumas características sensoriais de alguns alimentos,
como é exemplo a cor de curado, característica dos produtos cárneos, e também ajudam na sua
conservação, contribuindo para a sua segurança sanitária e aumentando a vida útil do alimento,
facilitando deste modo o armazenamento por períodos de tempo mais longos sem problemas
para o consumidor. A função de conservante é desempenhada por aditivos alimentares como o
ácido sórbico, carbonato de cálcio, benzoato de sódio, nitritos e nitratos. Existem diferentes
tipos de aditivos alimentares, e o seu conceito pode variar de um país para outro, pois alguns
aditivos alimentares que são usados em alguns países, noutros são proibidos (Davidson et al,
2002). Com a abertura de mercados na EU, foi necessário harmonizar a legislação sobre aditivos
químicos em alimentos, para garantir condições de concorrência. Atualmente a sua utilização é
regulada principalmente pelos Regulamentos (CE) 1333 (2008) e (EU) 1129 (2011).

 Nitrato e nitrito
Uns dos principais aditivos alimentares usados em produtos cárneos são os nitritos e nitratos,
estes são definidos como sais de cura, ou seja são conservantes inorgânicos, em que uma das
suas funções é a inibição / atraso da multiplicação de microrganismos patogénicos presentes
nos alimentos, bem como a sua atividade enzimática, deste modo evitam a deterioração do
alimento (Erickson e Doyle, 2017). O nitrito de sódio é comumente utilizado em enchidos e
produtos à base de carne, é uma substância com uma aparência cristalina, e que tem muito boa
solubilidade em água. É um sal de um ácido relativamente fraco e de uma base forte, é fixador
da cor, e desenvolve um sabor e aroma típico em produtos curados (Soltanizadeh e Kadivar,
2012).
Quando usados em excesso na dieta alimentar, os nitritos e nitratos tem efeitos tóxicos, pela
formação endógena de compostos n-nitrosos como é exemplo a nitrosodimetilamina e
monometilnitrosamina, as quais têm efeitos carcinogéneos, teratogénicos e mutagénicos, sendo
a principal preocupação a nível de segurança alimentar quando é referido o uso de nitritos e
nitratos (Klurfeld, 2015).
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Em Portugal, a utilização destes químicos é regulamentada de acordo com o Regulamento (CE)
n.º 1129/2011 onde o teor máximo de nitrato de sódio e nitrito de potássio (expresso em NaNO2)
que pode ser adicionado durante o fabrico de produtos cárneos é de 150 mg/k. Nos Estados
Unidos o nitrito de sódio é permitido até 156ppm em carnes curadas (Heaton et al. 2000). Em
França o seu uso era autorizado desde 1964 mas apenas na forma de sal nitratado (0,6%) de
maneira a evitar acidentes quando os alimentos são manipulados (Girard, 1991).
O nitrito, e indiretamente o nitrato, tem como principal objetivo a estabilidade microbiológica
das carnes curadas, ou seja a inibição de bactérias patogénicas, mais especificamente
Clostridium botulinum. O efeito antimicrobiano também abrange outros clostrídios, como Cl.
sporogenes e Cl. perfringens. Este aditivo evita a multiplicação das formas vegetativas do
microrganismo, impedindo por inerência a toxinogénese e a esporulação (Jackson et al., 2010;
Payne et al., 1990; Sebranek et al., 2012).
O seu efeito na conservação, deve-se à combinação com enzimas das vias envolvidas no
metabolismo produtor de energia, levando a sua inativação. Carpenter et. al (1987) indicam que
o efeito inibitório por parte do nitrito deve-se à inativação da enzima piruvato ferredoxina
oxidoredutase (PFO) e da ferredoxina, esta inibição deve-se a inativação de complexos de ferroenxofre dos sistemas enzimáticos pela formação de complexos ferro-enxofre-óxido nítrico (FeS-NO). A formação desta ligação com os centros ferro-enxofre é muito importante na
conservação, pois aumentam a atividade do nitrito em técnicas de conservação que usam
temperaturas altas, particularmente em relação a inibição de Clostridium spp.. Ao fazer
investigação sobre os efeitos do nitrito e do óxido nítrico na enzima piruvato ferredoxina
oxiredutase (PFO) em C.perfrigens, Nunes (2003) verificou que a inibição da PFO é dependente
da concentração de óxido nítrico. A reação do óxido nítrico, formado pela redução do nitrito, e
indiretamente do nitrato, com a mioglobina sob condições redutoras é característica em
produtos curados. Esta reação leva a uma estabilização da nitrosomioglobina, na qual o ácido
nítrico é ligado ao grupo heme, não o deixando disponível para que ocorra a oxidação lipídica,
proporcionando um atraso na rancificação de produtos curados (Zanardi et. al, 2002).
A formação do óxido nítrico, a partir do nitrato de sódio, é explicado na seguinte equação:

2 NaNO3
(nitrato de sódio)

Bactérias

2 NaNO2 + O2
(nitrito de sódio)
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NaNO2 + H2O

pH 5,4 - 6,0

HNO2 + NaOH
(ácido nitroso)

3 HNO2

Substancias redutoras

2NO + HNO3 + H2O
(óxido nítrico)

Após sete dias, menos de 10% do nitrito adicionado permanece no produto alimentar. Assim, a
quantidade de nitrito ingerido pelos consumidores de enchidos e carnes curadas vai ser muito
inferior a quantidade que foi adicionada no produto na sua preparação (Pardi et. al, 1995).
Muitos derivados de carne apresentam, na maioria das vezes, níveis de nitrito e nitrato acima
do permitido pela legislação, é mais comum isto acontecer em países de clima tropical, pois as
altas temperaturas e a elevada humidade favorecem o crescimento microbiano, constituindo um
potencial problema para a segurança alimentar. Devido a todos os riscos associados ao emprego
indiscriminado desses aditivos, a sua utilização deve ser devidamente controlada (Freitas e
Figueiredo, 2000).

 Fosfatos e polifosfatos
As diferentes classes de fosfatos são usados para melhorar a estabilidade das emulsões cárneas,
os fosfatos concorrem com a força iónica dos fluidos cárneos, mantendo as fibras mais
separadas, aumentando a capacidade de retenção de água das mesmas. Este efeito também é
atribuído ao aumento do pH pela adição destes sais. Possuem a capacidade de quelar iões
metálicos bivalentes (cálcio e magnésio) cuja remoção favorece a hidratação das cadeias
peptídicas das proteínas (Flores et al., 1996). A sua utilização está restrita num valor máximo
de 0,5% adicionado ao produto.



Ácido ascórbico e sais

O ácido ascórbico (vitamina C), ácido isoascórbico (eritorbato) e os seus sais, são utilizados
para melhorar e estabilizar a cor em produtos curados, ao serem adicionados em emulsões, o
tratamento térmico pode ser realizado imediatamente e o produto adquire cor de cura uniforme
em toda a massa. O ácido ascórbico acelera a reação de cura ao reduzir a quantidade
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metamioglobina, como o nitrito e o ácido ascórbico reagem quimicamente entre si, a sua ação
principal deve-se ao aumento de produção de óxido nítrico, descrito pela seguinte equação:
HNO2 + ácido ascórbico → NO + ácido dehidroascórbico + H2O
O uso direto do ácido não se recomenda, optando-se pelo uso do sal, o ascorbato ou
isoascorbato, pois pode ocorrer reações prematuras HNO2 causando a libertação de NO, uma
consequente perda desse óxido e a diminuição brusca do pH (Prandl et al., 1994).

2.1.3. Processo de fabrico
De acordo com Incze (1998), o processo de produção de enchidos é quase sempre dividido em
9 etapas (Figura 1).

Escolha da
matéria-prima

Enchimento

Atadura

Miga

Maturação

Fumagem

Preparação da
massa

Condimentação

Secagem

Figura 1. Processo geral de produção de enchidos (Incze, 1998)

Kramlich, em 1976 definiu dois pilares fundamentais na produção de enchidos. O
primeiro é a estabilização da matéria-prima. Nesta etapa pretende-se que o produto se
transforme num produto estável à temperatura ambiente, evitando o desenvolvimento de
alterações microbianas que conduzam à putrefação e deterioração do mesmo. Este objetivo é
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conseguido nas chamadas etapas frias e que correspondem às primeiras etapas de elaboração
dos enchidos: escolha, miga, preparação da massa e condimentação, em que a multiplicação
microbiana é detida fundamentalmente pela utilização do frio, pela ação dos ingredientes e
aditivos e pela ação competitiva da microflora fermentativa, adicionada como cultura de
arranque ou a naturalmente presente nas matérias-primas que encontra condições vantajosas de
competição nestas fases do processo. O segundo, é o desenvolvimento das características
sensoriais, esta fase ocorre durante a maturação ou cura, e é devido a alterações dos
componentes dos enchidos, proteínas e lípidos, alcançando-se as características sensoriais que
caracterizam estes produtos.

2.2 Segurança sanitária em produtos cárneos secos e curados
A Segurança Alimentar tem como objetivo garantir a salubridade e inocuidade dos
alimentos que estão à disposição do consumidor, garantindo um elevado nível de proteção da
saúde do mesmo, quando utilizado de acordo com a utilização prevista (Sofos e Geonaras,
2010). A União Europeia (UE) impõe uma legislação de segurança alimentar em que
regulamenta todos os níveis da cadeia alimentar, e onde são estabelecidas regras aos
intervenientes deste sector. Atualmente o pacote legislativo que rege a atividade de
transformação e serviço de alimentos inclui o Regulamento (CE) nº 852/2004 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 29 de Abril, relativo à higiene dos géneros alimentícios (revoga a
Diretiva nº 93/43/CEE). Este regulamento constitui a base geral para todos os alimentos,
estabelece regras gerais de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios incluindo aspetos
estruturais gerais. Aplica-se a toda a cadeia alimentar desde a produção primária,
transformação, distribuição e venda; obriga a aplicação do sistema HACCP assim como a
responsabilização dos operadores de sector alimentar; estabelece as regrais gerais de higiene
aplicáveis aos géneros alimentícios, incluindo aspetos estruturais gerais; estabelece os critérios
microbiológicos e requisitos de controlo de temperatura baseados numa avaliação científica do
risco. Este regulamento impõe a obrigatoriedade de se utilizar a metodologia HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Point) na indústria. Esta baseia-se em sete princípios, que assentam
num primeiro de importância determinante – a análise de perigos é a fase mais importante, pois
se os perigos não forem corretamente identificados, e se não for devidamente ponderada a sua
probabilidade de ocorrência conjugada com a gravidade dos danos que causa na saúde do
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consumidor, as etapas seguintes ficam enviesadas por esse erro, levando à omissão de eventuais
pontos críticos de controlo (PCC) necessários, ou colocação de um número excessivo de PCC,
levando a que o plano fique excessivamente complexo e difícil de aplicar (Wallace et al., 2014).
As medidas de controlo utilizadas para garantir a segurança sanitária dos enchidos
podem ser de natureza intrínseca, como a atividade da água, o pH, a presença de compostos de
carácter conservante, e extrínseca, como a temperatura e a composição da atmosfera na
embalagem, que influenciam a multiplicação e sobrevivência de microrganismos (Holck et al.,
2011; Fraqueza e Barreto, 2015). Dos parâmetros envolvidos na conservação de enchidos, a
atividade da água (aw) e o pH são os dois parâmetros com maior importância. A aw é uma
medida da água disponível num alimento, para o metobolismo microbiano e reações
deteriorativas. Esta pode ter valores compreendidos entre 0 e 1, quanto mais baixo o seu valor
mais estável é o alimento. Peres (2000) descreve que os produtos de salsicharia tradicional
portuguesa tem valores reduzidos de aw, da ordem dos 0,90 ou menor, o que permite que
possam ser armazenados sem recurso a baixas temperaturas. Existem determinados
microrganismos que se podem manter ativos neste intervalo, como é exemplo de algumas
bactérias e leveduras e principalmente bolores. A redução da aw, através da secagem com
humidade relativa controlada, adição de ingredientes humectantes, como por exemplo adição
de sal, faz com que seja menos favorável a multiplicação de microrganismos. Essa ação
inibitória é potenciada por vários fatores, como é exemplo o pH, potencial de oxidação-redução
e a temperatura (Prandl et al. 1994). Tal com a aw, o pH exerce uma ação inibitória sobre os
microrganismos. Esta pode ser conseguida pela redução de pH, através da adição de ácidos
fracos ou através de fermentações láctica, por ação de bactérias do ácido láctico. A carne crua
de porco tem um valor de pH que pode variar entre 5,6 e 6,0, que durante o processo de fabrico
dos enchidos, baixa para valores que podem atingir 4,5 se o produto for fermentados com adição
de grandes quantidades de glícidos fermentáveis e culturas de arranque de BAL (Prandl et al.,
1994). Em Portugal os enchidos nunca atingem valores de pH tão reduzidos, situando-se quase
sempre acima dos 5,5 (Colaço-do-Rosário et al., 2000)
Os perigos considerados quando se faz a sua análise podem ser biológicos, químicos ou
físicos (Codex Alimentarius, 2003). Atualmente há uma corrente que defende que se devem
também considerar perigos alergénicos, dada a importância que essa matéria tem vindo a ganhar
em termos de preocupação do consumidor e obrigatoriedade legal (Soman e Raman, 2016). Os
perigos de maior importância em produtos cárneos são os biológicos, pela responsabilidade que
têm na etiologia de toxinfeções alimentares (Fraqueza et al., 2016), e alguns químicos,
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principalmente o nitrito, mais precisamente os compostos formados por reação com esses, e os
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que foram recentemente associados ao cancro do
colon (Bouvard et al., 2015).

2.2.1 Perigos Biológicos
Considerando a diversidade de microrganismos envolvidos em toxinfeções alimentares,
considerou-se o panorama global da ocorrência dos microrganismos patogénicos mais
prevalentes na cadeia alimentar dos produtos de origem animal, pela análise do último relatório
publicado pela EFSA sobre zoonoses, agentes zoonóticos e surtos de toxinfeções alimentares
em 2015 (EFSA, 2016). Da análise daquele relatório constata-se que as principais doenças
zoonóticas de origem bacteriana naquele ano (Quadro 2) foram a campilobacteriose e a
salmonelose, sendo que a listeriose, ainda que com um número muito menor de casos de doença,
apresentou, em média, uma mortalidade muito elevada, pelo que deve ser considerada como
um perigo a considerar nesta etapa de análise de perigos. Ainda que a informação sintetizada
no quadro 2 se refira a doenças zoonóticas, não necessariamente de origem alimentar, esta
informação permite compreender que estes microrganismos com uma maior ocorrência na
população animal provavelmente serão também aqueles que ocorrerão mais frequentemente nas
matérias-primas utilizadas para o fabrico de produtos cárneos. Para além dos casos de doença,
observou-se uma elevada prevalência de Salmonella spp.e Campylobacter spp. em amostras
recolhidas nos planos de vigilância destas doenças na população animal e alimentos (Quadro
3). Pela análise do quadro 3, observa-se que aqueles dois microrganismos patogénicos têm uma
ocorrência média na EU de 62,5% e 21,2%, respetivamente, enquanto em Portugal a proporção
de amostras analisadas com o microrganismo foi bastante menor. Considerando que a matériaprima mais importante no fabrico de produtos cárneos é a carne de porco merece destaque o
facto de Salmonella spp. estar presente, em termos médios na EU, 13% das amostras de carne
de porco e derivados. Ainda que estes dados não sejam necessariamente o reflexo da situação
portuguesa, deve ter-se em consideração que com o mercado livre europeu os fabricantes
portugueses de produtos de salsicharia podem adquirir matérias-primas noutros estadosmembros, o que de facto acontece com regularidade.
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Quadro 2- Principais doenças zoonóticas de origem bacteriana, hospitalização e letalidade confirmadas em
humanos na EU em 2015 (adaptado de EFSA, 2016)

Doença

Casos confirmados

Hospitalizados (%)

Mortes (%)

Campylobacteriose

229213

31,2

0,03

Salmonellose

94625

38,4

0,24

Yersiniose

7202

30,9

0,0

Echerichia coli (STEC1)

5901

36,3

0,24

Listeriose

2206

97,4

17,7

1 STEC

– Shiga toxin-proiducing from E. coli

Quadro 3- Número de casos de doenças por 10000 habitantes em Portugal e na EU, amostras de alimentos com
presença do agente patogénico e alimentos que serviram de veículo ao agente causador da doença (adaptado de
EFSA, 2016).

Doença

Campylobacteriose

Nº de casos de doença

Amostras com presença do

Alimentos com

/100000 habitantes

agente (%).

presença do agente

Portugal

UE

Portugal

UE

(%).

2,6

65,5

2,6

65,5

24% Aves e derivados
9,2% Aves e derivados

Salmonellose

1,7

22,7

3,1

21,2

13,0% Porco e
derivados

Yersiniose
STEC1
Listeriose
1 STEC

0,23

2,2

-

-

Não especificado

-

1,27

-

residual

Não especificado

0,27

0,46

-

< 2% Derivados
de carne

– Shiga toxin-proiducing from E. coli

Quando se consulta no relatório da EFSA os casos de surtos de toxinfeções alimentares,
observa-se que 10% dos casos foram provocados por carne de porco e seus derivados, onde se
incluem os produtos cárneos. Nesse mesmo document, os autores apresentam uma combinação
das Top-5 combinações (microrganismo/veículo) com base em surtos de toxinfeções em que a
etiologia tinha sido identificada (Quadro 4).
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Quadro 4-Top-5 das combinações (microrganismo/veículo) que causaram surtos de toxinfeções em que a etiologia
foi identificada, na EU em 2015 (adaptado de EFSA, 2016)
Microrganismo

Nº de surtos

Alimento veículo

Nº de surtos 2015

Salmonella

Ovos e ovoprodutos

39

139

Salmonella

Carne de porco e produtos

24

20

Outros alimentos

22

15

Pastelaria

21

23

2010-2014 (média)

derivados
Toxinas bacterianas não
botulínicas

1

Salmonella
1

. Bacillus, Clostridium não botulinum, Staphylococcus aureus

Da análise do quadro 4, e considerando o tema do presente trabalho, assume particular
importância o facto da associação entre Salmonella e carne de porco e derivados, ser o segundo
maior par microrganismo-alimento veículo, no último ano reportado. No período antecedente,
ainda que o número de surtos registados fosse sensivelmente menor, somente 20 surtos em
termos médios, não ocupava uma poisção de tão grande destaque. Quando se comparam os
dados do quadro 4 com os do quadro 2, é curioso observar que, apesar da grande ocorrência de
campilobacteriose no âmbito das zoonoses, esse microrganismos tem uma importância
claramente secundária nos surtos de toxinfeções alimentares. Esse facto dever-se-á
provavelmente ao carácter fastidioso do microrganismos, que tem elevadas exigências
nutricionais e respiratórias, assim como uma elevada sensibilidade à reduzida atividade da água
e aquecimento (Fraqueza, 2015).
O panorama geral da UE em termos de toxinfeções alimentares e alimentos que serviram de
veículo está ilustrado na figura 2. Salmonella é o principal microrganismos associado a carne e
derivados, onde se incluem os produtos cárneos. Como segundo agente causal encontram-se as
toxinas bacterianas não botulínicas, que não são especificadas se se trata de Staphylococcus
aureus, Bacillus cereus ou Clostridium perfringens. Porém, sabendo-se que as intoxicações por
Bacillus cereus ou Clostridium perfringens estão maioritariamente associadas a alimentos
cozinhados inadequadamente arrefecidos ou reaquecidos (Forsythe 2002), e sabendo-se que S.
aureus tem alguma facilidade de se multiplicar em produtos com atividade da água
relativamente reduzida (Bergdoll, 1989), deve considerar-se que nos produtos cárneos esse será
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o mais importante. As toxinas botulínicas, Campylobacter spp.e Listeria monocytogenes foram
outros dos responsáveis por doença em que o veículo foi carne e produtos cárneos.

Salmonella
Toxinas bacterias não botulínica
Toxinas botulínicas
Calcivirus
Campylobacter
Hepatite A
Listeria
Outras bactérias
Outros agentes
Outras viroses
E. coli (STEC)
Trichinella
Desconhecido
Yersinia

Carne e derivados (n=122)
Outros alimentos (n=74)
Refeições (n=55)
Queijo e lacticinios (n=42)
Ovos e ovoprodutos (n=42)
Peixe (…) marinhos (n=40)
Vegetais e derivados (n=19)
% de surtos

Figura 2- Frequência de distribuição dos agentes patogénicos responsáveis por toxinfeções alimentares, por
alimento veículo envolvido, na EU em 2015 (adaptado de EFSA, 2016).

Para além da probabilidade de ocorrência, na análise de perigos deve ter-se em consideração a
gravidade da doença provocada. No quadro 5 apresenta-se a categorização dos perigos
microbiológicos de acordo Forsythe (2002). Daqueles que representam maior preocupação em
produtos cárneos, observa-se que Campylobacter spp. e Salmonella spp. são da categoria 2,
aqueles que são responsáveis por uma doença séria, de duração moderada, mas sem ameaça à
vida e em que as sequelas são raras. Listeria monocytogenes também pertence a este grupo. De
acordo com o autor suprarreferido, algumas destas doenças podem ser classificadas de maior
gravidade se o alimento se destinar a grupos de risco, que o autor classifica no grupo 4, que
apresenta uma gravidade semelhante ao grupo 3, a de maior gravidade para a população em
geral. Staphylococcus aureus é uma das bactérias que tem associada uma preocupação mais
ligeira pois provoca uma toxinfeção alimentar moderada, normalmente de curta duração e não
ameaça a vida, nem deixa sequelas. Pelo contrário, o botulismo configura-se como uma das
doenças de maior gravidade, podendo representar uma séria ameaça á vida, categorizada no
grupo 3.
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Quadro 5-Categorização dos perigos microbiológicos de acordo com o ICMSF (adaptado de Forsythe 2002)

Efeitos do perigo

Microrganismos patogénicos

(1) Toxinfeção alimentar moderada, Bacillus cereus (incluindo a toxina
normalmente
de
curta
duração, emética):
autolimitante, não ameaça a vida, nem Clostridium perfringens tipo A
deixa sequelas
Vírus tipo-Norwalk
Escherichia coli (EPEC, ETEC)
Staphylococcus aureus
Vibrium cholerae não-O1 e não O139
Vibrium parahaemolyticus
(2) Toxinfeção alimentar séria, duração Campylobacter jejuni
moderada; não ameaça a vida, as sequelas Escherichia coli
são raras
Salmonella Enteritidis
Salmonella Typhimurium
Shigela spp.
Virus da hepatite A
Listeria monocytogenes
Cryptodsporidium parvum
Yersinia enterocolitica
Cyclospora cayetanensis
(3) Perigo grave para a população em geral, Brucelose
longa duração, ameaça a vida e as sequelas Botulismo
são crónicas
Escherichia coli (EHES; O157:H7)
Clostridium perfringens tipo C
Salmonella Typhi
Salmonella Paratyphi
Tuberculose
Shigella dysenteriae
Vibrium cholerae O1 e O139
(4) Perigo grave para determinados Campylobacter jejuni O19
segmentos da população, longa duração, Clostridium perfringens tipo C
ameaça a vida e as sequelas são crónicas
Vírus hepatite A
Cryptodsporidium parvum
Vibrium vulnificus
Listeria monocytogenes
Escherichia coli (EPEC) – em crianças
Botulismos infecioso (infantil)
Cronobacter sakasaki
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Face ao exposto, na análise de perigos associada a produtos cárneos deve considerar-se, ora
pela sua elevada probabilidade de ocorrência, ora pela gravidade da doença que provocam,
Salmonella spp., Campylobacter spp., Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus e
Clostridium botulinum, cuja ocorrência na linha de fabrico pode ocorrer através das matériasprimas, do ambiente ou dos manipuladores. No contexto de presente trabalho em que se
pretende estudar as consequências da utilização ou não de nitrito e de nitrato, situar-nos-emos
somente em Salmonella spp., por ser o microrganismos com uma ocorrência claramente maior
na cadeia alimentar, particularmente na carne e seus derivados, e em Clostridium botulinum,
pela gravidade da doença que provoca, e por ser aquele que previsivelmente poderá ser mais
afetado pela presença de nitrito, pois este perigo biológico é o principal motivo para se usar
aquele aditivo potencialmente nocivo para o Homem (Keto-Timonen et al., 2012).
 Salmonella spp.
Salmonella spp. é um dos microrganismos patogénicos a nível mundial largamente responsável
por toxinfeções alimentares associadas a vários tipos de alimentos consumidos. Pertence a
família Enterobacteriaceae, e é formada por bactérias Gram-negativas, que tem forma de
bastões, são não esporulantes, e podem ser anaeróbias facultativas, apresentam uma grande
capacidade de desenvolvimento a temperaturas entre os 7ºC e os 49,5ºC, são bastante resistentes
a condições adversas ambientais, sendo assim um dos patogénicos mais difícil de controlar, o
que o associa muitas vezes a indústrias alimentares. (Vieira-Pinto, 2008) Deve ter-se em
atenção as matérias-primas utilizadas nas confeções dos alimentos, o processamento térmico
deve ser sempre superior a 63ºC, e devem ser sempre mantidos os alimentos propensos a estas
contaminações a temperaturas preferencialmente de 4ºC ao longo de todo o processamento,
armazenamento e distribuição, visto que pequenas quantidades desta bactéria podem
potencializar toxinfeções. (Cox, 2000). Os alimentos mais propensos a estas contaminações são
produtos à base de carne, leite e ovos quando consumidos após tratamento térmico insuficiente
ou recontaminação após processamento, na maior parte dos casos deve-se à falta de cuidados
higiénicos dos manipuladores, para prevenir estes acontecimentos, é de elevada importância o
controlo da contaminação cruzada, entre as matérias e os produtos finais, auxiliada pela
fermentação láctica e a cura, tal como as boas condições de higiene e boas práticas de fabrico,
essenciais para o controlo deste microorganismo patogénico (Forsythe, 2002).
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 Clostridium botulinum
O botulismo é uma doença causada pela ação de uma toxina produzida pelo Clostridium
botulinum, que causa paralisia flácida, com evolução aguda, sendo possível, levar à morte
(Polaquini et al., 1997). Clostridium botulinum é um bacilo Gram-positivo, que se desenvolve
em meio anaeróbio, e produz esporos, é encontrado com regularidade no solo, em legumes,
verduras, frutas, sedimentos aquáticos e fezes humanas, é um habitante normal do trato
intestinal de equinos, bovinos e aves, onde se multiplica, e é excretado em grandes quantidades
nas fezes por mais de oito semanas após a primoinfeção (Eduardo et al., 2002; Frean et al.,
2004). Os seus esporos são as formas mais resistentes que se têm encontrado entre os agentes
bacterianos responsáveis por doenças de origem alimentar, eles podem sobreviver por mais de
30 anos em meio líquido e, provavelmente, mais tempo ainda em estado seco (Radostits et al.,
2002). É produtor de três tipos de toxina: a neurotoxina botulínica: a toxina C2 e a toxina C3.
A neurotoxina botulínica afeta os neurónios, enquanto as toxinas C2 e C3 causam danos nas
células, auxiliando o espalhamento da toxina botulínica nos tecidos (Bhunia, 2008), há uma
variedade de 7 tipos de toxinas botulínicas que são antigenicamente distintas e classificadas
sorologicamente de A a G, embora com ação semelhante, e todas altamente potentes. (Johnson
& Bradshaw, 2001; Jay, 2005). A germinação dos esporos nos alimentos é promovida por
condições anaeróbicas (alimentos embalados ou lacrados) em que o pH é superior a 4,5 e uma
elevada atividade de água. Assim, as células vegetativas produzem a toxina dentro do recipiente
durante o armazenamento (Scarcelli & Piatti, 2002). Os seus esporos são resistentes a
temperaturas de 100°C por horas, e para a destruição desses mesmos esporos, os alimentos
contaminados devem ser aquecidos a 120°C por 30 minutos. Além disso, os esporos do tipo E
são capazes de germinar em temperaturas inferiores a 3°C e estando associados com frequência
a produtos do mar refrigerados. (Ketcham & Gomez, 2003). A dose letal da toxina botulínica
para o ser humano não é conhecida, mas pode ser estimada extrapolando-se os resultados
encontrados para primatas, por exemplo, a dose letal para toxina tipo A num homem de 70kg,
é igual 70µg por via oral (Stephen, 2001) essas toxinas botulínicas, perdem a sua atividade
quando submetidas à temperatura de 80°C durante 30 minutos ou a 100°C por 5 minutos,
quando expostas à luz solar por 1 a 3 horas, à temperatura ambiente por 12 horas, ou em 20
minutos em água clorada (destruição de 84%) (Pinillos et al., 2003). Existem diferenças na
epidemiologia da intoxicação pelos diferentes tipos de toxinas (Frean et al., 2004), as toxinas
dos tipos A, B, E e F são as que causam doença humana (a do tipo G foi associada a alguns
casos de morte súbita), enquanto os tipos C e D são quase exclusivos de animais (Cardoso et
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al., 2004), as estirpes proteoliticas fazem a produção das toxinas A, B e F, enquanto que as não
proteoliticas produzem as B,C,D e F. A toxina botulínica tem na sua constituição 2 proteínas,
do tipo A e B, que quando estão unidas, originam a forma inativa da toxina. Pela açao das
proteases, que são produzidas pelas estirpes proteoliticas do bacilo ou pelo estômago, a toxina
passa ao seu estado ativo, e é dividido por duas subunidades, a A é denominada pela cadeia
leve (50kDa) e a B, como a cadeia pesada (100 kDa), estas duas subunidades unem-se por uma
ponte formada por dissulfeto (Bhunia, 2008). Como está amplamente distribuído na natureza,
os endósporos do Clostridium botulinum contaminam facilmente os alimentos quer a nível dos
vegetais, quer alimentos de origem animal, como é o exemplo de enchidos cárneos, produtos
enlatados ou conservas, quando alimentos de baixa acidez não sofrem tratamentos térmicos
adequados, ou uso correto de conservantes, devido às condições de anaerobiose comuns neste
alimentos, os endósporos germinam as células vegetativas, que por sua vez se multiplicam,
produzindo a toxina, que quando ingerida pode certamente causar o botulismo e
consequentemente a morte (Scarcelli e Piatti, 2002).

2.2.2 Perigos Químicos
Segundo Baptista (2003), nos perigos químicos inclui-se um amplo conjunto de perigos de
diversas origens, desde aqueles associados diretamente às características das próprias matériasprimas, aos perigos criados ou inseridos durante o processo produtivo, mas também aqueles que
resultam da contaminação das matérias-primas utilizadas. Destacam-se assim:
- Aditivos alimentares diretos (se utilizados em concentrações indevidas);
- Pesticidas químicos (inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, reguladores de plantas,
desfoliantes,…);
- Medicamentos veterinários (antibióticos, promotores de crescimento);
- Metais pesados (cobre, chumbo, mercúrio,…);
- Alergénios (glúten, lactose,…);
- Substâncias naturais vegetais (solanina em batata, hemaglutinina e inibidores de protease em
feijão vermelho e ervilhas, cianógenos em caroços de frutas, fitoalexinas em batata doce e aipo);
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- Químicos criados pelo processo, ou introduzidos no processo (produtos de limpeza e
desinfeção, lubrificantes, …).
Apresentados os perigos químicos gerais, é de elevada importância referenciar as implicações
que procedimentos como o uso de nitrificantes e da fumagem têm para a saúde do consumidor.
Num relatório científico divulgado pela IARC, é demonstrado que há um aumento do risco do
cancro do colon proporcionado pelo consumo de produtos cárneos. Este resultado provém do
uso de nitrificantes que levam á presença de alguns compostos nitrosados nesses alimentos,
bem como a presença de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) provenientes do
processo de fumagem (Bouvard et al., 2015).

 Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA)
As modoficação que a madeira sofre por ação do calor, ou a sua incompleta combustão leva a
formação de HPA, que ocorrem por influência do alcatrão durante a pirólise obtendo-se três
classes de produtos, os sólidos como por exemplo o carvão, os líquidos que incluem o alcatrão,
hidrocarbonetos mais pesados e água, e os gasosos como por exemplo o CO2, H2O, CO, C2H2,
C2H4, C2H6, C6H6. A temperatura tem um papel fundamental na produção dos diferentes
compostos (primários, secundários e terciários), ao ultrapassar os 500ºC, a reorganização dos
produtos iniciais formam gases não condensáveis e moléculas mais pesadas, como fenóis e
alcenos que são os produtos secundários, quando a temperatura é elevada acima de 750ºC
surgem os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que fazem parte dos produtos terciários
(Basu, 2010). Com o intuito de se tentar minimizar este problema, tem sido feito um
investimento para uma melhoria do controlo do processo de fumagem, que consiste na escolha
de madeiras não resinosas, controlo da temperatura de combustão, que não deve ultrapassar os
500ºC durante o processo de exposição ao fumo, a substituição da fumagem convencional feita
através de queima de madeira, por condensados de fumo que sofrem tratamento prévio de
purificação (Simko, 2005).
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 Nitrito e nitrato
Sabe-se que o consumo de nitrito e nitrato acima dos valores recomendados traz malefícios a
nossa saúde. Quando há consumo de nitrito e nitrato há uma produção de compostos nitrosos e
nitrosaminas, que quando consumidos em elevadas quantidades, trazem consequências tóxicas,
cancerígenas, mutagénicas, teratogénicas e metahemoglobinemia (Araújo; Rodrigues, 2008).
Intoxicação aguda. A metahemoglobinemia é uma síndrome do aumento da concentração de
meta-hemoglobina no sangue. Independente da espécie o mecanismo de ação toxicológica do
nitrito é semelhante. O nitrito oxida o Fe2+ da hemoglobina, a Fe3+ transformando-a em
metahemoglobina (Fernicola & Azevedo, 1981). A metahemoglobina não possui capacidade de
transportar o O2 dos alvéolos pulmonares para os tecidos, causando anóxia tissular.
O azul-de-metileno é usado para reverter esta intoxicação, pois consegue receber um H+
proveniente do NADPH, reduzindo-se a azul de leucotoleno, o qual fornece o H+ à
metahemoglobina, transformando o Fe3+ em Fe2+, convertendo-a em hemoglobina funcional
(Gonzalez & Silva, 2006). Na EU, e em Portugal por inerência, a utilização destes químicos é
regulamentada de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1129/2011 onde o teor máximo de
nitrato de sódio e nitrito de potássio (expresso em NaNO2) que pode ser adicionado durante o
fabrico de produtos cárneos é de 150 mg/kg, sendo estes aditivos diluídos em sal, numa
proporção de 95% de sal e 5% do aditivo, para evitar este tipo de intoxicação.
Toxicidade crónica. Outra das preocupações a nível de saúde pública relacionada com a
elevada ingestão de nitrato, é a potencial formação de N-nitrosaminas, compostos químicos
potencialmente cancerígenos de estrutura química R2N-N=O. As nitrosaminas podem ser
formadas no alimento durante o seu processamento e armazenamento, ou endogenamente no
organismo do consumidor. A formação endógena ocorre devido a condições de acidez do
estômago, e são sintetizadas a partir do ácido nitroso e aminas secundárias, mas também podem
ser formadas por aminas primárias e terciárias. O primeiro relato da síntese de N-nitrosaminas
data de 1853 (Telling, 1982). Nesta via de formação de nitrosaminas, a origem do óxido nítrico
pode ser muito diversa, nomeadamente formado a partir de nitratos encontrados em grandes
quantidades em alimentos vegetais.
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Figura 3- Formação de nitrosaminas a partir de aminas secundárias.

Quando os produtos cárneos são aquecidos acima dos 130ºC podem levar á formação destes
compostos, pelo que o processo de fritura destes alimentos, ou outro processamento industrial
ou culinário que empregue altas temperaturas, deve ser controlado para evitar o risco de
aparecimento das nitrosaminas (Honikel, 2008).
No caso particular dos enchidos a presença de aminas biogénicas e outros produtos
de degradação de proteínas são consideradas como uma importante fonte de precursores de
aminas essenciais para a formação de nitrosaminas, da degradação de proteína surgem aminas
secundárias, tais como a dimetilamina, e as aminas biogénicas, como a espermidina, a
espermina, a cadaverina e a putrescina, que contêm apenas grupos primários de amina, são
submetidas a reações de desaminação e ciclização para formar a correspondente amina
secundária, predisposta a reagir com agentes nitrosantes. Na microbiota natural dos enchidos
estão presentes microrganismos com capacidade aminogénica, ou seja produzem material
enzimático envolvido na produção de aminas, para isto acontecer é necessário haver proteólise,
para haver aminoácidos livres – o substrato alvo para a descarboxilação, e condições fisicoquímicas favoráveis ao desenvolvimento dos microrganismos como tempo, pH e temperatura,
para a sua síntese e atividade das enzimas envolvidas, mas também microrganismos que
disponham dessas enzimas. Enterobacteriaceas e pseudomonas têm forte atividade
aminogénica, mas são bastante sensíveis a baixas aw, e geralmente morrem nas primeiras fases
de fabrico. No fabrico de enchidos estão presentes bactérias mais resistentes à reduzida aw,
como cocos gram positivo coagulase negativa e Enterococcus spp,. As aminas presentes nos
produtos cárneos, podem ser considerados preocupantes, pois a formação de nitrosaminas como
por exemplo a N-nitrosodimetilamina e a N-nitrosopirrolidina, por reacção das aminas com os
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sais nitrificantes adicionados a estes produtos, representa um perigo acrescido pelo seu
potencial carcinogénico (Holck et al., 2015; Mey et al., 2015; Nollet e Toldrá 2006; Patarata,
2002).
As N-nitrosaminas são estáveis em meios neutros e fortemente básicos, e quando formadas são
muito difíceis de destruir, decompõem-se lentamente quando expostas à radiação ultravioleta,
formando aldeídos, azoto e óxido nitroso, ou aminas e ácido nitroso. Quando o meio é ácido,
ocorre clivagem, ou divisão do grupo nitroso, sendo que a reação pode ser catalisada pela
presença de nucleófilos como iodeto, tiocianato, brometo e/ou cloreto. Um reagente comumente
utilizado para destruir N-nitrosaminas é o ácido bromídrico em ácido acético glacial, (Ikeda K.
et al, 1990).
Alahakoon et al. (2015) referem que o eritorbato, que é um isómero do ácido ascórbico, é usado
em produtos curados, pois tem capacidade antioxidante, fazendo com que a formação de
nitrosaminas seja reduzida, pois evita a oxidação de nitritos e nitratos.
A utilização de aditivos como nitritos e nitratos é uma decisão tomada, na qual são ponderados
os riscos e benefícios da sua ação. Apesar da regulamentação, pode reduzir-se o risco de
formação de nitrosaminas através da dosagem muito controlada e do uso de inibidores da
formação de nitrosaminas.

2.2.3 Perigos Físicos
Nos perigos físicos inclui-se um conjunto vasto de perigos que podem ter origem em objetos
que podem estar presentes nas matérias-primas, objetos que podem ser introduzidos nos
produtos alimentares através da manipulação que os alimentos estão sujeitos no decurso dos
processos. Estes podem ser provenientes dos materiais de embalagem e acondicionamento das
matérias-primas, de produtos em curso de fabrico ou de produtos finais, dos equipamentos e
utensílios e dos operadores.
Assim, entre os perigos físicos mais frequentes é possível enumerar materiais de natureza
diversa, tais como: vidros, madeiras, pedras, metais, materiais de isolamento ou de
revestimento, ossos, plásticos e objetos de uso pessoal (Fraqueza e Barreto, 2005).
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3. Material e Métodos
3.1 Estrutura do ensaio
Com a finalidade de cumprir dos objetivos propostos para esta experiência laboratorial,
dividimos o ensaio em duas partes.
Numa parte inicial, avaliou-se a ação antimicrobiana, utilizou-se vários microrganismos,
nomeadamente, Salmonella spp., E. coli, L. monocytogenes, S. aureus, Enterococcus faecium,
Cl. sporogenes, L. sakei e L. plantarum. Determinamos a MIC, do nitrato, nitrito e
nitrato+nitrito nas bactérias, através da técnica de microdiluição em placas de 96 poços. De
seguida, para avaliar o comportamento de Salmonella spp e Cl. Sporogenes adicionamos a 50
gramas de carne picada, ingredientes como vinho, alho, pimentão, L. sakei, óleos essenciais de
3 tipos, alho, orégão e tomilho, e diferentes combinações entre eles, havendo sempre três
concentrações diferentes para cada ingrediente, e posteriormente, a forma como cada
ingrediente influenciava na cor (L*a*b*). Seguidamente procedeu-se ao fabrico do chouriço de
carne com os diferentes ingredientes que foram utilizados na carne picada, exceto os óleos
essenciais, com a presença de nitrito e nitrato, e o controlo (sem conter nitrito e nitrato), para
se proceder a provas hedónicas a consumidores e elaboração do CATA.
O comportamento de Salmonella spp e Cl. sporogenes ao longo do processo de fabrico e de
secagem, estudou-se através do fabrico de chouriços com os diferentes ingredientes e aditivos,
sendo inoculados com os microrganismos e sujeitos às mesmas condições de fabrico e secagem.
Finalmente, fez-se uma determinação de nitrito e nitratos residuais, e avaliou-se os parâmetros
de cor.
Na segunda parte, mais direcionada ao estudo das implicações sensoriais, avaliou-se a forma
como a cor (L*a*b*) foi influenciada de acordo com os aditivos e ingredientes adicionados,
realizaram-se testes hedónicos com um grupo de cerca 80 consumidores, utilizando os
chouriços fatiados com os diferentes ingredientes, e com a presença e ausência de nitrito e
nitrato, para melhorar esta parte do estudo, foram também elaborados três grupos focais com
consumidores de diferentes faixas etárias. De forma a clarificar, este trabalho é apresentado
resumidamente no seguinte esquema:
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Efeito do uso de nitratos e nitritos em chouriço de carne

Ação antimicrobiana

Implicações sensoriais de nitritos
e nitratos em chouriço

Avaliação in vitro, através de
MIC, de nitrato, nitrito e

Grupos focais

nitrato+nitrito em m.o.
JAR

patogénicos.

CATA

Comportamento de Salmonella
spp. e Clostridium sporogenes em
massa de carne picada, com
adição de vários ingredientes, e a
combinação entre eles.
Efeito desses ingredientes na cor
da massa de carne. (L*a*b*)

Fabrico de chouriço com
diferentes ingredientes, na
presença e ausência de nitritos e
nitratos, para provas hedónicas a
consumidores e CATA.

Fabrico de chouriço inoculado
com Salmonella spp. e
Clostridium sporogenes e
avaliação do seu comportamento

Determinação de teores de nitrito

ao longo do processo de fabrico/

e nitrato residuais, e parâmetros

secagem.

da cor.
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3.2 Concentração mínima inibitória de nitrito e/ou nitrato sobre
microrganismos patogénicos e fermentativos
3.2.1 Microrganismos e condições de cultura
Para determinar a concentração mínima inibitória (MIC, do inglês Minimum Inhibitory
Concentration) utilizaram-se bactérias patogénicas cuja ocorrência é provável em produtos
cárneos. Para cada uma delas incluíu-se uma estirpe de referência e estirpes isoladas de produtos
cárneos ou seu ambiente de fabrico, quando disponíveis. Utilizaram-se também bactérias
associadas ao processo fermentativo de produtos cárneos (Quadro 6). As estirpes estavam
conservadas no frio (-18ºC) e, após a sua descongelação, foram repicadas três vezes em meio
de cultura adequado (Quadro 6). Seguiu-se centrifugação (1000 x g, 10min), a lavagem do
sedimento duas vezes com NaCl 0,85%, e a aferição da concentração celular por comparação
com o padrão MacFarland 2 (Biomerieux 70900). Preparam-se diluições decimais sucessivas
em NaCl 0,85% até se obter a concentração necessária para a inoculação.
Clostridium sporogenes foi usado com substituto do Clostridium botulinum, pois não era
possível utilizar aquele patogénico nas condições laboratoriais disponíveis. Cl. sporogenes
partilha muitas características comuns com Cl. botulinum, nomeadamente o mecanismos de
inibição pelo nitrito e outros parâmetros utilizados na conservação de alimentos, pelo que a
espécies não patogénica é comumente utilizada para estimar o comportamento da patogénica
(Montville et al., 1985). A suspensão de esporos de Cl. sporogenes utilizada na inoculação, foi
preparada a partir de um cultura fresca em Reinforced Clostridium Medium (RCM). A terceira
geração da cultura, foi vertida para um frasco de Roux com cerca de 150 ml de meio de cultura
PA3679, modificado de acordo com Grischy et al. (1983). Na transferência para o frasco de
Roux utilizou-se gase esterilizada para reter a componente sólida do RCM. As culturas foram
incubaadas durante 72h a 30ºC em anaerobiose (Anaerogen, Oxoid). A maturidade da cultura
foi determinada por microscopia com contraste de fase, para detetar a presença de esporos, que
estavam presentes na maioria das células observadas, em vários campos de observação. A
cultura foi recolhida do frasco de Roux, com uma lavagem posterior com NaCl 0,85%, a cultura
foi centrigugada, e a suspensão de esporos foi pasteurizada a 80ºC durante 10 min. A quantidade
de esposros na suspensão foi feita semeando diluições decimais sucessivas em meio de cultura
PA3679 modificado, seguida de incubação a 30ºC em anaerobiose. A suspensão mãe de esporos
foi mantida em refrigeração para as diferentes etapas dos ensaios.
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Quadro 6- Estirpes, origem e condições de cultura dos microrganismos utilizados.
Estirpe

Origem

Meio de cultura
Temperatura, Tempo
incubação

Salmonella spp.

ATCC 49214
MPI-B-S07ɸ
JI-Ca-S63 ɸ

ATCC1
Massa de chouriço
Tripa de porco natural

BHI
37ºC, 24h
Aerobiose

E.coli

ATCC 35150

ATCC

BHI
37ºC, 24h
Aerobiose

L. monocytogenes

ATCC 35152
EDS-B-LM2 ɸ
MPI-LM05 ɸ

ATCC
Massa de chouriço
Salpicão após fumagem

BHI
30ºC, 24-48h
Aerobiose

S. aureus

ATCC 25923

ATCC

BHI
30ºC, 24-48h
Aerobiose

Enterococcus spp.

DSM2 20477

E. faecium DSM

MRS
30ºC, 24-48h
Aerobiose

DSM 767

DSM

RCM; MPA3679
30ºC, 48-72h
Anaerobiose

L. sakei

ATCC 15521

ATCC

L. plantarum

ATCC 14917

DSM

MRS
30ºC, 24-48h
Aerobiose

Microrganismo
Bactérias

Cl. sporogenes

1

– American Type Culture Collection; 2 – Deutsche Sammlung von Mikroorganismen

ɸ-

Estirpes selvagens utilizadas somente nos ensaios com tripa e com chouriço

3.2.2 Determinação da concentração mínima inibitória
Para determinar a MIC foram usadas placas de microdiluição de 96 poços. Este método permite
saber qual a menor concentração de nitrito ou nitrato capaz de inibir a multiplicação bacteriana.
A MIC é definida como a concentração do antimicrobiano testado capaz de inbir 90% a cultura
inoculada (CLSI, 2006).
O procedimento foi ajustado para uma quantidade final em cada poço de 100 μL. Assim,
combinou-se 50μl de meio de cultura com o aditivo dissolvido com o dobro da concentração
da pretendida no poço e 50μl de meio de cultura recém-inoculado com o microrganismo a testar,
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também com o dobro da concentração pretendida. Ao serem combinadas as duas partes, o
aditivo e o microrganismo ficaram diluídos à metade, que era a concentração desejada.
Para o controlo positivo substitui-se o meio de cultura com aditivo por meio de cultura simples.
Efetuou-se também um controlo negativo somente com o meio de cultura com o aditivo
dissolvido.
As suspensões bacterianas foram preparadas em Mueller-Hinton líquido (Biokar
BK108) por forma a obter uma concentração em cada poço de 5x105 células/ml.
As placas de microdiluição foram incubadas por período de 24h à temperatura de 37ºC para E.
coli, S. aureus e Enterococcus e 30ºC para L. monocytogenes, L. plantarum e L. sakei. No caso
do C. sporogenes, a sua incubação foi de 48h a uma temperatura de 30ºC em condições de
anaerobiose.
Após o período de incubação procedeu-se à análise antimicrobiana através da visualização da
turvação dos poços, que quando se assemelhava a turvação do controlo negativo, assumia-se a
inibição. Em casos duvidosos, confirmou-se a inibição por contagem dos microrganismos
sobreviventes. Retirou-se 50 μl da cultura do poço, diluiu-se em 450 μl de NaCl 0,85%. A partir
dessa primeira diluição, prepararam-se mais duas nas mesmas condições. As diluições da
cultura foram inoculadas (100 μl), em superfície no meio de cultura (Quadro 6).

3.3. Efeito de ingredientes e tecnologias utilizados no fabrico de chouriço no
comportamento de Cl. sporogenes e Salmonella spp.
Para estudar o efeito dos ingredientes utilizados no fabrico de chouriço e da tecnologia de
fermentação no comportamento de Cl. sporogenes e Salmonella spp., num primeiro momento
fez-se um ensaio preliminar com carne picada, e os ingredientes respetivos sem defumar e secar
o chouriço, utilizando somente a carne de chouriço, em embalagens de plástico, com
armazenamento a 15ºC, por ser uma temperatura comummente utilizada na cura/secagem de
chouriço. No segundo ensaio, já se reduziram algumas das variáveis, outras foram
reconsideradas e fabricou-se o chouriço de acordo com um processo tradicional. As
formulações utilizadas em cada um dos ensaios são apresentadas no quadro 7.
Em ambos os ensaios, preliminar com carne picada e com chouriço, os cortes da carcaça
utilizados - barriga e pá - foram comprados no próprio dia do ensaio. Depois de desossar e
descouratar as peças, a carne foi picada numa picadora de discos, com um crivo de 15mm. A
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carne preparada foi misturada com os ingredientes de acordo com a estrutura do ensaio, tal
como apresentado no quadro 7, o vinho utilizado, foi vinho tinto da região, com um teor
alcoólico de 12º, e pH 3,5. As especiarias foram adquiridas no comércio normal, da marca
Margão.
Os microrganismos utilizados foram as 3 estirpes de Salmonella spp. (uma ATCC e duas
selvagens) e uma de Cl. sporogenes indicadas no quadro 7. A preparação dos microrganismos
foi a mesma que o indicado em 3.2.1. A preparação dos ensaios foi realizada numa sala
climatizada a 12ºC. Os ensaios com Salmonella spp. foram inteiramente preparados numa
câmara de fluxo laminar.
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Quadro 7- Formulações utilizadas nos ensaios com carne picada e com chouriço

Carne picada
Nível 1
Controlo

Nível 2

Nível 3

Chouriço

1,5% de sal comum a todas as formulações

Nitrito de sódio (mg/kg)

150

100

50

150

Nitrato de potássio (mg/kg)

150

100

50

150

Nitrito de sódio (mg/kg) +
Nitrato de potássio (mg/kg)

75
75

50
50

25
25

75
75

Nitrito de sódio (mg/kg) +
Nitrato de potássio (mg/kg) +
Vinho tinto (%)

75
75
5

75
75
2,5

75
75
1,25

Nitrito de sódio (mg/kg) +
Nitrato de potássio (mg/kg) +
Vinho tinto (%)
Alho desidratado (%)

75
75
5
1

75
75
2,5
1

75
75
1,25
1

Vinho tinto (%)
Alho desidratado (%)
Colorau (5)
Vinho tinto (%)
Alho desidratado (%)

5
1
2

2,5
0,5
1

1,25
0,25
0,5

7,5
NA
NA

NA

NA

NA

7,5
1

Vinho tinto (%)
Colorau (%)

NA

NA

NA

7,5
1

Vinho tinto (%)
Colorau (%)

NA

NA

NA

7,5
1

OE de alho (%)

0,1

0,05

0,025

NA

OE de orégão (%)

0,1

0,05

0,025

NA

OE de tomilho (%)

0,1

0,05

0,025

NA

Vinho tinto (%)
OE de alho (%)

NA

NA

NA

7,5
0,005

Vinho tinto (%)
OE de orégão (%)

NA

NA

NA

7,5
0,005

Vinho tinto (%)
OE de tomilho (%)

NA

NA

NA

7,5
0,005

NA

NA

NA

6

NA

NA

NA

NA

NA

NA

L. sakei (log ufc/g)
L. sakei (log ufc/g)
Vinho tinto (%)
Alho desidratado (%)
L. sakei (log ufc/g)
Vinho tinto (%)
Alho desidratado (%)
Glucose

NA

NA

6
7,5
1
6
7,5
1
1

NA Não Aplicável

31

3.3.1. Ensaio preliminar com carne picada
Para cada formulação prepararam-se 4 porçoes de 500 g, que foram distribuídas em sacos de
polietileno. Dois dos sacos foram contaminados com uma suspensão de Salmonella spp. por
forma a obter uma concentração na mistura de carne de cerca de 7 log (ufc/g), transportada em
50 ml de NaCl 0,85%.Os outros dois sacos foram contaminados com uma suspensão de cerca
de 3 log (ufc/g) de esporos de Cl. sporogenes, também transportados em 50 ml de NaCl 0,85%.
Depois de contaminados, combinaram-se os ingredientes como indicado no quadro 7, e
misturaram-se manualmente. Todas as operações com as amostras contaminadas com
Salmonella spp. foram realizadas numa câmara de fluxo laminar.
Após a contaminação e mistura dos ingredientes os sacos foram fechados e acondicionados
numa caixa de plástico fechada, que serviu para os transportar para a incubação a 15ºC. Foram
feitas colheitas para análise microbiológica às 24h e 3 dias de incubação. A determinação do
pH e da cor (L*a*b*) foram realizados com as amostras inoculadas com Cl. sporogenes.

3.3.2. Ensaio com chouriço
O chouriço para este ensaio foi preparado basicamente como supra indicado na preparação dos
ensaios com carne picada. A preparação das massas dos enchidos foi feita em sacos de
polietileno fechados. A contaminação foi realizada em câmara de fluxo laminar.
Nos ensaios que incluíram uma cultura de arranque de L. sakei, a cultura foi preparada conforme
descrito em 3.2.1, e diluída por forma a obter um nível de inoculação de cerca de 6 log (ufc/g).
Os ensaios com tecnologia de fermentação foram realizados somente com Cl. sporogenes.
O enchimento dos chouriços contaminados com Salmonella spp. foi realizado com um funil
manual, dentro de uma câmara de fluxo laminar com um revestimento temporário em
polietileno, para reduzir a contaminação do equipamento. Imediatamente após atadura, a
superfície dos chouriços inoculados com Salmonela spp. foi pasteurizada por imersão 30
segundos em banho a 80ºC.
As amostras inoculadas com Cl. sporogenes foram enchidas de acordo com boas práticas de
manipulação. Todos os exsudados da mesa de enchimento foram recuperados em recipiente de
aço inoxidável para posterior inativação em autoclave.
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A fumagem decorreu numa câmara com gerador elétrico de fumo a partir de aparas de madeira
de faia. A humidade relativa programada para todas as fases foi de 85%. O ciclo de fumagem
compreendeu 15 minutos de secagem, 10 minutos de secagem com ignição do fumo, 2 horas
de fumagem, com uma temperatura que não ultrapassou os 35ºC
Os chouriços, depois de fumados, foram secos numa câmara hermeticamente fechada, até
atingirem uma perda de peso de cerca de 30%. A câmara de fumagem, depois de utilizada foi
aquecida a 98ºC durante quatro horas com HR de 96-98%. Posteriormente, foi lavada com
solução de hidróxido de sódio. A câmara de secagem, após conclusão do ensaio foi lavada e
desinfetada com solução de hidróxido de sódio.
Foram recolhidas amostras para análise microbiológica, dos parâmetros de estabilidade (aw e
pH) após a mistura, após a fumagem, e aos 7, 15 e 30 dias de secagem.

3.3.3. Determinações laboratoriais
Recolheram-se amostras para análise após a mistura, após a fumagem, e depois a cada semana
de secagem (total de 5 pontos de amostragem). As determinações laboratoriais foram realizadas
em triplicado.

3.3.3.1. Análises Microbiológicas
No final de cada tempo, procedeu-se à colheita de 10 g de amostra, a qual foi diluída a 1:5 com
uma solução salina a 0,85%. A amostra foi homogeneizada num “stomacher” durante 90
segundos; para proceder às diferentes determinações foram realizadas diluições decimais
sucessivas em 9 ml da mesma solução.

Contagem de Salmonella spp.
Procedeu-se à inoculação, em superfície, das diluições pertinentes em XLD (Biokar 06608).
Incubação a 37º durante 24 horas. Os resultados são expressos em log ufc/g.
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Contagem de Cl. sporogenes
As diluições a inocular foram pasteurizadas em banho a 80ºC durante 10 min. Procedeu-se à
inoculação, em superfície, das diluições pertinentes em meio de cultura PA3679 modificado,
seguida de incubação a 30ºC em anaerobiose durante 72h. Os resultados são expressos em log
ufc/g.

Contagem de BAL
A contagem de BAL foi realizada por incorporação de 1 ml das diluições pertinentes em MRS
(Biokar BK089) previamente fundido e arrefecido à temperatura de sobrefusão. Incubação a
30ºC até 48h. Os resultados são expressos em log ufc/g

3.3.3.2. Atividade da água e pH
A actividade da água (aw) foi determinada num aparelho Rotronic Hygroscop DT, com sonda
WA-40, mantida a uma temperatura sensivelmente constante de 20°C. O pH foi determinado
com um medidor de pH Crison modelo micropH 2002, numa pasta homogénea de amostra.

3.3.3.3. Nitrito e nitrato
A determinação do teor em nitrito e nitrato foi realizada de acordo com os procedimentos
descritos na Norma portuguesa (NP-1846 (2006)). Neste método, é promovida a redução do
nitrato a nitrito pelo cádmio. O nitrito reage posteriormente com sulfanilamida e dicloreto de
naftiletilenodiamina formando um composto corado vermelho. A quantidade de composto rosa
formado

é

estequiométrica

à

quantidade

de

nitrito

presente,

sendo

medida

espectrofotometricamente a 540 nm. A determinação independente do teor em nitrito e nitrato
é obtida por diferença, medindo a quantidade de nitrito antes e depois da redução do nitrato.
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3.4. Efeito de ingredientes e tecnologias utilizados no fabrico de chouriço
nas características sensoriais e aceitabilidade
3.4.1 Avaliação instrumental da cor ao longo do processo de fabrico
A avaliação instrumental da cor nas amostras do ensaio preliminar com carne picada e nos
chouriços, nos vários tempos de análise, foi realizada nas amostras inoculadas com Cl.
sporogenes. As amostras de chouriço foram picadas numa picadora doméstica, e transferidas
para uma placa de Petri, onde foram espalhadas de forma homogénea- As amostras de carne
picada foram medidas diretamente após espalhamento na placa de Petri (Figura 4). A cor das
amostras foi medida com um colorímetro Minolta Chroma Meter CR-310, usando o iluminante
padrão D65 e o espaço de cor CIE L*a*b*.
A cor foi medida em triplicado e os valores referidos como: L* (luminosidade), a* (coordenada
de cromaticidade verde-vermelho) e b* (coordenada de cromaticidade azul-amarelo).

Figura 4-Exemplo de amostras de carne picada utilizadas na medição da cor (esquerda com OE de tomilho, direita
com colorau).

3.4.2. Avaliação sensorial
3.4.2.1. Preparação de chouriço para avaliação sensorial
O chouriço utilizado nas provas sensoriais foi preparado conforme descrito em 3.3.2., mas sem
inoculação de Salmonella spp. ou Cl. sporogenes. Para garantir a não ocorrência de eventuais
contaminações entre os ensaios com inoculação de patogénicos e as amostras utilizadas em
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provas sensoriais, os fabricos foram desfasados no tempo. Ainda que na organização da
presente dissertação os ensaios com chouriço inoculado apareçam primeiro que os ensaios com
provas sensoriais, na prática foram fabricados pela ordem inversa, primeiro os utilizados em
provas sensoriais e só depois os inoculados. Em nenhum momento esses chouriços estiveram
no mesmo equipamento simultaneamente.

3.4.2.2. Grupos Focais
O estudo foi conduzido com três grupos focais:
(1) Dez elementos, 6 homens e 4 mulheres, com uma faixa etária entre os 20-25anos.
(2) Cinco elementos, 3 homens e 2 mulheres, com uma faixa etária 47-62 anos, com
experiência em análise sensorial de produtos cárneos.
(3) Sete elementos, 4 homens e 3 mulheres, com uma faixa etária 41-55 anos, residentes na
região de Vila Real.
O moderador, com experiência em condução de grupos focais em análise sensorial de
alimentos, facilitou a discussão de acordo com um guião previamente estabelecido (Figura 5),
que foi preparado de acordo com as recomendações revistas por Chung et al. (2011). Foram
dadas instruções genéricas aos participantes sobre os procedimentos. As amostras foram sempre
apresentadas de forma anónima com o nº/código de entrada registado, e foram apresentadas
com uma ordem aleatória a todos os participantes de todos os grupos focais.
A sua duração foi de sensivelmente 45 minutos, o registo áudio foi feito, todas as discussões
foram gravadas com a aplicação de gravação do Microsoft Windows. Os atributos referidos
pelos participantes foram registados, e os resultados transcritos após a audição.
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Guião de entrevista Grupo Focal
Análise Sensorial de Chouriço - NOx DIFERENTES

AMOSTRA JÁ FATIADAS – PRATOS COM AS AMOSTRAS (1 PRATO POR TIPO DE CHOURIÇO;
CÓDIGOS ALEATÓRIOS

I.
II.

Introdução (breve)

Moderador: Objetivos e orientações da entrevista (falar um de cada vez, diretamente para o
computador; não há participações corretas ou incorretas – todas são úteis por muito disparatadas
que possam parecer; se entenderem que outro dos respondentes disse aquilo que queriam dizer,
devem repeti-lo ou referenciar que concordam com….);
informar que a entrevista vai ser transcrita.

Cada respondente:
a) Nome (género implícito)
b) Idade;
c) Hábitos de consumo de chouriço ou enchidos em geral

III.

Descritores para o chouriço fatiado DIRETO - PROVA

Apresentar as amostras fatiada aos respondentes;
a) Pedir para descrever cada um dos chouriços
1. Aspeto SUBLINHAR BEM AS CARACTERISTICAS DE COR
2. Cheiro
3. Sabor / flavor
b) Das características enunciadas, quais consideram atributos DISTINTIVOS

IV.

Fecho

Das várias características que analisamos nos enchidos, destaque os 3 que considera mais distintivos
tendo em consideração as notas relacionadas com a COR CARACTERISTICA.

NOTAS:
Água à descrição

Figura 5- Guião de entrevista do grupo focal
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3.4.2.3.Prova com consumidores
Com o intuito de investigar a aceitação dos chouriços preparados com diferentes formulações
foi realizado um questionário de apreciação hedónica a um grupo de cerca de 80 consumidores.
A apreciação global foi expressa numa escala de 1 a 9 pontos, variando entre o detesto e o
adoro, respetivamente. (figura 6, primeira questão.)
A intensidade da cor foi avaliada numa escala de cinco pontos – JAR “just-about-right”. A
escala varia entre -2 e 2, sendo que a classificação zero corresponde à intensidade ideal. As
pontuações -1 e -2 correspondem a intensidades consideradas reduzidas ou muito reduzidas, e
as positivas correspondem às intensas ou demasiado intensas, respetivamente 1 e 2. (figura 6,
segunda questão). Para conhecer quais as características que caracterizam cada formulação foi
também feita uma pergunta de uma prova CATA “Check All That Apply”, com várias
características possíveis e o consumidor escolheu as que mais se identificavam com a amostra
provada (figura 6, ultima questão).
Para realizar esta prova foi fornecido ao provador uma amostra de cada tipo de chouriço com
as várias concentrações. Foi disponibilizado pão e água para limpeza bocal. As amostras foram
apresentadas fatiadas aos consumidores. Cada consumidor dispôs de duas rodelas de chouriço.

Figura 6- Ficha de prova utilizada nas provas ao consumidor para cada amostra
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3.5. Análise de dados
Efeito de ingredientes e tecnologias utilizados no fabrico de chouriço no comportamento de
Salmonella spp. e de Cl. sporogenes, no pH, nos parâmetros de cor e na avaliação hedónica
feita pelos consumidores foi estudado por análise de variância. A localização de diferenças entre
as médias foi realizada com o teste de Turkey. O valor de prova foi considerado para todos os
testes foi de 0,05. As cinco categorias de escala JAR foram combinadas em cada lado do ponto
médio para criar uma escala de três categorias (1 – pouco intenso, 2 - ideal, 3 – muito intenso).
A análise das penalizações da média hedónica foi realizada para avaliar a influência da categoria
"pouco intenso" e "muito intenso" na redução de classificação hedónica, usando a categoria
“ideal” como referência (Schraidt, 2009). Os resultados da CATA foram analisados por análise
multifactorial de correspondências. O tratamento de dados foi realizado com o programa XL
Stats (Addinsoft, Paris).
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4. Resultados e Discussão
4.1. Concentração mínima inibitória de nitrito e/ou nitrato sobre
microrganismos patogénicos e fermentativos
A concentração mínima inibitória de nitrito, nitrato ou a sua combinação sobre
microrganismos patogénicos e fermentativos com interesse na indústria de produtos cárneos foi
testada através do método de microdiluição em poços em meio de cultura (Quadro 4). Testaramse três diluições (50, 100 e 150 mg/L), sendo a máxima a correspondente ao máximo permitido
por lei em produtos cárneos não tratados termicamente (Regulamento (UE) 1129 de 2011).
Observou-se que Cl. sporogenes foi inibido com todas as concentrações testados, revelando o
interesse da utilização deste aditivo no controlo deste microrganismos esporulado testado no
presente trabalho como um substituto indicador do comportamento de Cl. botulinum, como
aconteceu no ensaio de Cassens em 1979, em que o nitrito e nitrato tiveram efeito letal sobre
algumas espécies de clostridios, nomeadamente Cl. botulinum. Estes sais de cura criam um
meio que é bacteriologicamente seletivo, no qual apenas um grupo restrito de microrganismos
é capaz de se multiplicar (Feiner, 2006).
O controlo dos restantes microrganismos patogénicos testados no presente ensaio foi
variável. S. aureus multiplicou-se em todas as condições testadas, apesar de ser sensível ao
calor e à ação dos desinfetantes, é muito resistente a condições ambientais adversas (Reinoso
et al., 2008). L. monocytogenes e Ent. faecium foram inibidos com as duas concentrações mais
elevadas, mas com 50 mg/L já não se observou inibição. As duas bactérias Gram negativas
testadas também se multiplicaram rapidamente na presença de qualquer das concentrações de
nitrito e/ou nitrato testadas. E.coli sobrevive bem em condições adversas, com valores de
atividade da água reduzidos, e concentrações elevadas de sal e nitrito de sódio existentes em
produtos cárneos fermentados e secos (Clavero e Beuchat, 1996)
As duas bactérias do ácido láctico testadas, L. sakei e L. plantarum, mostraram-se
resistentes a qualquer das condições de ensaio testadas, o que revela a sua boa adaptação ao
ecossistema dos enchidos, e capacidade para ai se multiplicarem e, eventualmente, dominarem
a microbiota desses produtos (Lebert et al., 2007; Kongkiattikajorn, 2013). Como geralmente
estas bactérias estão presentes em enchidos e são responsáveis pela fermentação nos mesmos,
logo era de esperar que a sua resistência fosse maior quando comparadas com outras bactérias
(Linares et al., 2013).
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Quadro 8-Concentração mínima inibitória de nitrito, nitrato ou a sua combinação sobre microrganismos
patogénicos com e fermentativos com interesse na indústria de produtos cárneos.

Microrganismos testado como sensível

Nitrito

Nitrato

Nitrito+Nitrato

Clostridium sporogenes

< 50

< 50

< 50

Sthaphylococcus aureus

> 150

> 150

<50

Listeria monocytogenes

100

100

100

Enterococcus faecium

100

100

100

Salmonella Thyphimurium

> 150

> 150

> 150

E. coli O157:H7

> 150

> 150

> 150

Lactobacillus sakei

> 150

> 150

> 150

Lactobacillus plantarum

> 150

> 150

> 150

Dado que os ensaios de microdiluição em poços são realizados com meio de cultura, e em que
todas as condições para a multiplicação microbiana são mantidas ótimas, esses resultados
devem ser interpretados com alguma prudência, pois nas condições de fabrico de enchidos há
todo um conjunto de fatores que contribuem para a inibição da multiplicação microbiana,
podendo a sua capacidade de resistir à presença de nitrito ser menor.

4.2 Efeito de ingredientes e tecnologias utilizados no fabrico de chouriço no
comportamento de Cl. sporogenes e Salmonela spp.
4.2.1 Ensaio preliminar com carne picada
No sentido de avaliar a influência do nitrito, do nitrato e de vários ingredientes
utilizados, ou utilizáveis, no fabrico de enchidos curados, realizou-se um ensaio preliminar sem
defumar e secar o chouriço, utilizando somente a carne de chouriço, em embalagens de plástico,
com armazenamento a 15ºC, por ser uma temperatura comummente utilizada na cura/secagem
de chouriço. Assim, realizou-se um ensaio em que se inoculou a carne de chouriço com esporos
de Cl. sporogenes (Figura 7) e outro com inoculação de Salmonella spp. (Figura 8).
A contagem de Cl. sporogenes após 24 h e 3 dias de incubação é apresentada na figura 7.
Observaram-se pequenas diferenças entre os ensaios preparados com diferentes ingredientes.
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Ao contrário do que deixavam sugerir os resultados da determinação do efeito inibitório do
nitrito e/ou nitrato em meio de cultura (Quadro 8), quando Cl. sporogenes foi inoculado em
carne de chouriço, observou-se que, em qualquer das condições de ensaio, não houve
multiplicação do microrganismo que mereça relevo. As contagens de Cl. sporogenes ao fim de
três dias de incubação foi mais reduzidas nas amostras preparadas com 150 mg/kg nitrito de
sódio, e naquelas em que se utilizou uma combinação vulgarmente utilizada na indústria, que é
vinho e alho combinado com o par nitrito e nitrato.
Controlo
Nitrito
Nitrato
Nitrito+Nitrato
Vinho
Vinho + Nitrito+Nitrato
Vinho + Nitrito+Nitrato+Alho
Alho
Colorau
OE Alho
OE Orégão
OE Tomilho
0,0

0,5
24 h

1,0

1,5

2,0

2,5

3 dias

Figura 7- Contagem de Cl. sporogenes em carne picada preparada com diferentes ingredientes potencialmente
utilizáveis em chouriço; controlo preparado somente com sal. Incubação a 15ºC durante 24 horas e 3 dias.
Resultados expressos em log (ufc/g).

O padrão observado com os óleos essenciais foi ligeiramente atípico, pois foi o OE de
alho que mostrou uma maior capacidade inibitória, quando comparado com o de orégão e de
tomilho, que são considerados forte bacteriostáticos e bactericidas. Como o Cl. sporogenes é
uma bactéria gram positiva, Holley e Patel (2005), referenciam que as bactérias Gram42

positivas, geralmente são mais sensíveis aos óleos essenciais, pois não possuem barreira na
membrana celular como as gram negativas, que possuem uma membrana externa
lipopolissacarídica, que restringe a difusão dos compostos hidrofóbicos e evita a acumulação
de óleos essenciais na membrana da célula alvo (Rahman, 2007).
Quando se testou o efeito inibitório dos diferentes ingredientes sobre Salmonella spp.
observou-se que as contagens mais elevadas foram observadas no controlo, preparado somente
com 1,5% de sal. Dos ingredientes habitualmente utilizados no fabrico de alguns tipos de
enchidos, destaca-se o efeito do vinho, que resultou numa redução do número de Salmonela
spp., quer quando usado estreme, quer quando em combinação com nitrito e nitrato, ou com
este e alho, tal como no estudo realizado por Miranda-Esteves (2012). O nitrito e/ou nitrato,
ainda que tenham sido responsáveis por contagens de Salmonela spp. ligeiramente mais
reduzidas, não tiveram uma eficácia particularmente melhor que a de outros ingredientes
comuns no fabrico de enchidos.
Os óleos essenciais não tiveram qualquer efeito no comportamento de Salmonella spp., o que é
compreensível pois esses extratos têm que alcançar a membrana celular do microrganismo alvo,
que nos microrganismos Gram negativos é dificultados pelo lipopolissacarídeo que reveste o
exterior destes microrganismos (Burt, 2004). Os resultados do presente trabalho vão de
encontro aos previamente observados neste tipo de enchido por Garcia-Diez et al. (2016).
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Controlo
Nitrito
Nitrato
Nitrito+Nitrato
Vinho
Vinho + Nitrito+Nitrato
Vinho + Nitrito+Nitrato+Alho
Alho
Colorau
OE Alho
OE Orégão
OE Tomilho
0,0

1,0

2,0
24 h

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

3 dias

Figura 8- Contagem de Salmonella spp. em carne picada preparada com diferentes ingredientes potencialmente
utilizáveis em chouriço; controlo preparado somente com sal. Incubação a 15ºC durante 24 horas e 3 dias.
Resultados expressos em log (ufc/g).

4.2.2. Ensaios com chouriço
4.2.2.1. Parâmetros físico-químicos
Quando se avalia a estabilidade de produtos cárneos, são comumente utilizados dois parâmetros,
a aw e o pH, pois decorrente do seu efeito inibitório conjunto, pode permitir-se que o produto
seja considerado estável com valores de aw superiores a 0,91 (até 0,95), desde que tenha um
pH inferior a 5,2, ou aw superior a 0,95 se o pH for menor que 4,5. No presente trabalho, como
o pH foi avaliado ao longo do tempo de fabrico, em todas as condições experimentais,
apresentam-se os resultados na mesma secção que se apresentam os resultados das análises
microbiológicas (Leistner et al., 1981). Porém, o seu contributo para a estabilidade do produto
é marginal, dado que no produto acabado o pH é quase sempre superior a 5,2.
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 Atividade da água
O processo de fabrico do chouriço teve uma duração de aproximadamente 30 dias e a aw foi
avaliada em cinco fases, na mistura, fumagem, após 7, 15, e 30 dias (Figura 9).

1

0,9

0,8
Mistura

Fumagem

7 dias

15 dias

30 dias

Figura 9- Evolução da atividade da água (aw) ao longo do processo de fabrico.

Observou-se que ao longo do processo de fabrico, os valores de atividade da água vão
sendo reduzidos progressivamente como se pode verificar na figura 9, na fase da mistura a aw
apresentava um valor de 0,98 passados os 15 dias o valor foi reduzido para cerca de 0,90 e ao
fim de 30 dias situava-se entre 0,87 e 0,89. De acordo com Leistner e Rodel (1976) o limite do
valor da aw para que um alimento seja considerado um produto cárneo seco estável à
temperatura ambiente, é com valores de atividade da água reduzidos a 0,91, ao fim dos 15 dias
os chouriços já estavam estáveis, pois a maioria das bactérias patogénicas necessita de valores
de aw elevados, entre 0,97 e 0,99. Quando os valores de aw rondam os 0.90, a produção de
toxinas botulinicas e estafilocócicas é inibida, no entanto, a multiplicação de Staphylococcus
aureus ainda pode acontecer até valores de aw próximos de 0,85 (Baptista & Linhares, 2005).

 Nitrito e nitrato residuais
Com o intuito de se avaliar os teores em nitrito e nitrato residual, foram avaliadas nas
amostras que incluíram esses aditivos (Figura 10). Os enchidos que não utilizaram esses
aditivos apresentaram valores residuais desses aditivos, pelo que não são apresentados. Os
chouriços com o par nitrito e nitrato, foram os que apresentaram maior concentração de nitrito
de 5 mg/kg e de nitrato residual com o valor de 15 mg/kg. O teor em nitrito e nitrato é reduzido
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a cerca de 10% da quantidade adicionada, uma vez que se observou uma concentração final de
nitrito e nitrato nunca acima de 15mg/kg, quando inicialmente foi adicionada a quantidade de
150mg/kg. Estes níveis de nitrito no produto acabado são decorrentes da sua redução a óxido
nítrico, que por sua vez reage com o núcleo férrico da mioglobina e com outros componentes
do enchido, resultando num doseamento de quantidades muito reduzidas no produto acabado
(Pardi et. al, 1996). O nitrito residual no fim do processo de fabrico depende de vários fatores,
essencialmente associados ao favorecimento da redução do nitrio a óxido nítrico, como o pH
do meio, tempo entre a mistura do produto e o final do tratamento térmico, temperatura de
acondicionamento do produto, carga microbiana presente na matéria-prima, e adição de
antioxidantes (Pardi et al.,1996)
A quantidade de nitrato residual é superior à do nitrito em todas as amostras
apresentadas, pois o nitrato é utilizado como uma reserva de nitrito. Quando adicionado em
produtos cárneos, o nitrato é reduzido por bactérias a nitrito, como esta redução é um processo
lento, para que a quantidade de nitrato reduzida seja significativa é necessário um número
razoavelmente elevado de bactérias com atividade redutora de nitrato (Roça, 2000). Em
algumas circunstâncias, quando se utiliza nitrito e nitrato, e há condições fortemente redutoras
no produto cárneo, decorrente da presença de agentes redutores ou do reduzido pH, há formação
de quantidade elevadas de óxido nítrico. Essa grande quantidade formada ultrapassa a
quantidade necessária para a formação de nitrosomioglobina, pelo que o o óxido nítrico restante
é oxidado, formando nitrato como produto final, o que pode resultar no doseamento de
quantidades de nitrato no produto acabado superiores à quantidade adicionada, o que se
verificou no presente trabalho nas amostras que incluíram somente nitrito (Mohler,1985).

Nitrito
Nitrato

Nitrito

12,0

14,0

Nitrato

Nitrito+Nitrato
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

16,0

mg/kg
Figura 10- Teores em nitrito e nitrato residual (expressos em mg de NaNO2 e NaNO3 por kg) em chouriços
preparados com nitrito, nitrato ou ambos.
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4.2.2.2. Comportamento de Cl. sporogenes e Salmonella spp.
Dado o elevado número de fatores testados, na organização da apresentação de
resultados agruparam-se as amostras com nitrito e ou nitrato e o controlo, as amostras com
ingredientes usualmente usados no tempero de chouriço, as que incluíram óleos essenciais e as
que utilizaram a tecnologia de fermentação com L. sakei. Em todas as comparações foi incluído
o controlo fabricado somente com sal e os chouriços fabricados com nitrito e nitrato.
● Efeito da omissão de nitrito e/ou nitrato
Nos quadros 9 e 10 apresentam-se a contagem de Cl. sporogenes e Salmonella spp.,
respetivamente, em chouriço preparado com nitrito, nitrato ou ambos em comparação com o
controlo, com o intuito de testar o efeito da omissão de nitrito e nitrato no comportamento
desses microrganismos.

Quadro 9- Contagem de Cl. sporogenes em chouriço preparado com nitrito, nitrato ou ambos; controlo preparado
somente com sal. Resultados expressos em log (ufc/g).
Fase de fabrico

Controlo

Nitrito

Nitrato

Nitrito+Nitrato

p

Mistura

3,52 ± 0,16

Fumagem

2,13 ± 0,21 b

1,62 ± 0,28 a

1,84 ± 0,06 ab

1,65 ± 0,16 ab

0,041

7 dias

1,66 ± 0,31

1,36 ± 0,44

1,68 ± 0,03

1,38 ± 0,44

0,557

15 dias

0,31 ± 0,12 b

<

LD a

<

LD a

<

LD a

0,005

30 dias

0,19 ± 0,32

<

LD

<

LD

<

LD

0,578

Ψ

Ψ

Contagem efetuada imediatamente após mistura somente no controlo; abc – médias na mesma linha seguidas de letras diferentes
apresentam diferenças significativas (p<0,05). LD – limite de deteção; para efeitos de comparação estatística o LD foi considerado zero.

Verifica-se pela análise do quadro 9 que existem diferenças significativas (p=0,041) na
fase de fumagem entre o controlo e o chouriço com nitrito que é o que apresenta menor valor
na contagem de Cl. sporogenes. Aos sete dias de secagem não se observaram diferenças entre
as diferentes formulações comparadas. Quando feita a contagem aos 15 dias observou-se que o
chouriço controlo apresentava uma contagem superior (p=0,005) à dos chouriços feitos com
nitrito e/nitrato. Aos 30 dias de secagem, quando o produto foi considerado pronto, não se
verificaram mais diferenças significativas, sendo que a contagem era residual na maioria das
amostras. Como era expectável o controlo apresentou diferenças significativas em relação às
formulações com nitrificantes que possuem efeito bactericida no Cl. sporogenes. O nitrito é um
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forte inibidor da multiplicação de bactérias anaeróbias como C. botulinum. Woods et al. (1981)
demonstraram que Clostridium sporogenes é inibido com óxido nítrico devido à acumulação
de ácido pirúvico no meio, indicando que este composto interfere com a atividade enzimática
das vias metabólicas de formação de ATP (Jay et al, 2005).

Quadro 10- Contagem de Salmonella spp. em chouriço preparado com nitrito, nitrato ou ambos; controlo
preparado somente com sal. Resultados expressos em log (ufc/g).
Fase de fabrico

Controlo

Nitrito

Nitrato

Nitrito+Nitrato

p

Mistura

6,79 ± 0,41

Fumagem

8,04 ± 0,17 c

7,12 ± 0,05 b

6,70 ± 0,04 a

7,04 ± 0,19 b

<0,001

7 dias

5,36 ± 0,49 b

4,71 ± 0,19 ab

4,19 ± 0,19 a

4,33 ± 0,57 ab

0,028

15 dias

3,44 ± 0,44 b

2,71 ± 0,19 ab

2,19 ± 0,19 a

2,33 ± 0,57 a

0,016

30 dias

2,39 ± 0,21 b

0,63 ± 0,55 a

0,77 ± 0,68 ab

0,49 ± 0,85 a

0,018

Ψ

Ψ

Contagem efetuada imediatamente após mistura somente no controlo; abc – médias na mesma linha seguidas de letras
diferentes apresentam diferenças significativas (p<0,05).

Na contagem de Salmonella spp. observaram-se diferenças significativas (p < 0,05) em
todas as fases avaliadas. Verificou-se que o chouriço controlo apresentou sempre contagens
superiores aos chouriços preparados com nitrito e/ou nitrato, ainda que em muitas das situações
essas diferenças não tenham significado estatístico. Essa diferença entre o controlo e as
restantes formulações foi significativa na fase após a fumagem e no produto acabado. Nos
tempos intermédios (7 e 15 dias), à medida que o chouriço secou, com a redução da aw, houve
uma redução acentuada da contagem de Salmonella spp., e as diferenças passaram a ser só
pontuais, entre algumas formulações, particularmente entre o controlo e os chouriços que
utilizaram nitrato. Após os 30 dias existem diferenças significativas entre os diferentes
chouriços, destacando-se o controlo das amostras que incluíram nitrito na sua formação. Ainda
que o nitrito seja utilizado fundamentalmente com a finaladidade de inibir clostrídios, também
se tem observado efeito inibitório sobre Salmonella spp. (Hospital et. al, 2014; Park et. al ,
2015). Ainda que Salmonella spp. seja reputadamente resistente às espécies reativas de azoto
(RNS, do inglês reactive nitrogen species), a estratégia desenvolvida por este microrganismo
para se defender dos RNS produzidos pelo organismo infetado em resposta imunitária à infeção,
a acção do nitrito sobre enzimas envolvidas nos processos metabólicos produtores de energia e

48

na síntese de aminoácidos ramificados, (Muhlig et al. 2014; Park et. al , 2015) provavelmente
ultrapassa a capacidade do microrganismo se defender.

No presente ensaio prático observou-se a evolução do pH ao longo de todo o processo de
fabrico, em chouriços que continham nitrito, nitrato e a combinação de ambos (nitrato+nitrito),
a figura 11 mostra os resultados obtidos.

7,0
Controlo

6,5

Nitrito

Nitrato

Nitrito+Nitrato

6,0
5,5
5,0
4,5
Mistura

Fumagem

7 dias

15 dias

30 dias

Figura 11- Evolução pH ao longo do processo de fabrico em chouriço preparado com nitrito, nitrato ou ambos;
controlo preparado somente com sal

Durante a fumagem observa-se um pequeno decréscimo no pH em todas as condições
de ensaio, o chouriço com a adição de nitrato+nitrito, apresenta o valor de pH mais baixo. Os
valores de pH vão subindo após os 7 dias em média geral, ao fim dos 30 dias todos os
exemplares tem um valor de pH superior ao valor inicialmente lido na mistura, e o controlo
apresenta o valor de pH mais alto de todos, em contrapartida o chouriço com nitrito, apresenta
o valor de pH mais baixo. O pH dos alimentos é um dos fatores que afeta a multiplicação e a
sobrevivência dos microrganismos, considerando que todas as bactérias têm um pH ótimo,
favorável à sua multiplicação (Norton e Sun, 2008), De um modo geral quanto menor o valor
de pH, maior a dificuldade de desenvolvimento dos microrganismos existentes num
determinado produto. Contrariamente, os alimentos com pH mais elevado oferecem melhores
condições para o desenvolvimento da maioria dos microrganismos. É ainda de salientar que
grande parte dos microrganismos potencialmente patogénicos prolifera melhor em produtos
com pH neutro (Lawrie e Ledward, 2006). Relativamente aos valores de pH, os alimentos são
classificados em ácidos com pH a rondar os 4,5, em pouco ácidos (4.6-7.0) onde são incluídos
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a carne e produtos cárneos, neutros (=7.0) e em alcalinos (>7.0) (Baptista & Linhares, 2005;
FSAI, 2005).

● Efeito de ingredientes utilizados no tempero – vinho, alho ou colorau

No presente ensaio testou-se o efeito de diferentes ingredientes adicionados ao chouriço de
carne, nomeadamente o vinho, o alho e o colorau, o controlo preparado somente com sal e o
chouriço que contém nitrito+nitrato, foram usados para comparação. No quadro 11 apresentase a contagem de Cl. sporogenes em chouriço preparado com os ingredientes supra indicados.

Quadro 11-Contagem de Cl. sporogenes em chouriço preparado com nitrito e nitrato, vinho, vinho e alho ou
colorau; controlo preparado somente com sal. Resultados expressos em log (ufc/g).
Fase de
fabrico

Controlo

Nitrito +
Nitrato

Vinho

Vinho + Alho

Colorau

p

Mistura

3,52 ± 0,16 Ψ

Fumagem

2,13 ± 0,21

1,65 ± 0,16

1,70 ± 0,66

1,72 ± 0,12

1,26 ± 0,24

0,112

7 dias

1,66 ± 0,31

1,38 ± 0,44

1,86 ± 0,20

1,81 ± 0,23

1,78 ± 0,16

0,304

15 dias

0,31 ± 0,12

<LD

<LD

<LD

<LD

0,357

30 dias

0,19 ± 0,32

<LD

<LD

<LD

<LD

0,335

Ψ

Contagem efetuada imediatamente após mistura somente no controlo. LD – limite de deteção; para efeitos de comparação estatística o LD
foi considerado zero.

Como se pode observar no quadro 11, não existem diferenças significativas (p≥0,05)
entre as contagens de Cl. sporogenes realizadas nas diferentes condições de ensaio aqui
comparadas. Ao fim de 15 dias de secagem todos os chouriços estudados apresentam valores
inferiores a 0,5 log ufc/g. Desta comparação infere-se que os aditivos nitrificantes tiveram um
efeito muito semelhante ao conseguido pelos restantes ingredientes sobre o Cl. sporogenes.
Para avaliar o efeito dos diferentes ingredientes sobre a multiplicação e sobrevivência
de Salmonella spp. comparou-se a sua contagem nas várias fases de fabrico estudadas (Quadro
12).
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Quadro 12- Contagem de Salmonella spp. em chouriço preparado com nitrito e nitrato, vinho, vinho e alho ou
colorau; controlo preparado somente com sal. Resultados expressos em log (ufc/g).
Controlo

Nitrito + Nitrato

Vinho

Vinho + Alho

Colorau

p

Mistura

6,79 ± 0,41 Ψ

Fumagem

8,04 ± 0,17 d

7,04 ± 0,19 c

6,18 ± 0,16ab

5,78 ± 0,23 a

6,44 ± 0,05 b <0,001

7 dias

5,36 ± 0,49 b

4,33 ± 0,57ab

3,99 ± 0,09 a

3,91 ± 0,19 a

3,75 ± 0,40 a 0,004

15 dias

3,44 ± 0,44 b

2,33 ± 0,57 a

1,96 ± 0,10 a

1,85 ± 0,35 a

2,42 ± 0,32ab 0,004

30 dias

2,39 ± 0,21 b

0,49 ± 0,85 a

0,33 ± 0,58 a

0,33 ± 0,58 a

1,40 ± 0,17ab 0,003

Ψ

Contagem efetuada imediatamente após mistura somente no controlo; abc – médias na mesma linha seguidas de letras diferentes
apresentam diferenças significativas (p<0,05).

Na etapa da fumagem as contagens de Salmonella spp. apresentam diferenças
significativas (p<0,05) entre o controlo e os chouriços com qualquer um dos ingredientes
testados. Entre esses, aquele que foi formulado com vinho e alho foi o que apresentou uma
contagem menor, significativamente diferente do que contêm nitrito e nitrato. Aos 7 dias, entre
o controlo e o chouriço com a adição de nitrito e nitrato não se verifica diferenças significativas,
já entre o controlo, o chouriço de vinho, o chouriço de vinho e alho e o chouriço com colorau,
as diferenças são significativas. Após 15 dias o controlo não apresenta diferenças significativas
em relação ao chouriço de colorau, mas são significativas as diferenças quando comparado com
os restantes chouriços, situação que se repete ao fim dos 30 dias. O vinho e o alho são os mais
influentes no comportamento de salmonella, em estudos similares (Linares et al., 2013, Diez e
Patarata , 2013) com chouriços de vinho, demonstraram que, quando inoculada em quantidades
moderadas, 2-3 log ufc/g, Salmonella spp. deixa de ser detetada em chouriço após 15 dias de
secagem, quando se atingem valores de aw pouco menores que 0,90. Miranda-Esteves (2012)
evidenciaram que o processo de secagem do chouriço era responsável por uma redução de cerca
de 7D na população de Salmonella spp. em chouriços de vinho com e sem uma cultura de
arranque de L. sakei e com e sem óleo essencial de alho.
A evolução do pH dos chouriços com diferentes ingredientes como o nitrito, vinho,
vinho e alho e o colorau, também foi feita em 5 etapas, na etapa da mistura, na fumagem, após
7,15 e 30 dias, o controlo preparado apenas com sal serve como base de comparação (Figura
12)
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Figura 12- Evolução pH ao longo do processo de fabrico em chouriço preparado com nitrito e nitrato, vinho, vinho
e alho ou colorau; controlo preparado somente com sal.

O controlo, em todas as fases, é o chouriço que apresenta os valores de pH mais
elevados, em relação a todos os outros chouriços com os ingredientes e aditivos nitrificantes,
os valores de pH estão sempre abaixo de 7, sendo um pH ácido, ao longo de todo o processo de
fabrico. No tempo decorrido entre a mistura e a fumagem houve um decréscimo do pH em todos
os exemplares de chouriço, após os 7 dias o pH dos chouriços do controlo, chouriço com nitrito,
o chouriço com vinho e alho e colorau subiram ligeiramente, o chouriço apenas com vinho foi
o único que reduziu o seu valor em comparação com a fase da fumagem, devido á sua acidez
natural. Aos 15 dias, o valor do pH de todos os exemplares sobe para valores próximos de 6, na
última avaliação, após os 30 dias, o pH do controlo e do chouriço com colorau subiu
ligeiramente, este aumento de pH no fabrico de enchidos secos é característico e decorre
fundamentalmente da ação catabólica que ocorre sobre a fração azotada, que resulta na
formação de compostos de carácter alcalino, como amoníaco e aminas (Demeyer, 1992).

● Efeito de óleos essenciais de alho, orégão ou tomilho

Neste ensaio testou-se o efeito dos óleos essenciais no Cl. sporogenes e na Salmonella spp., os
óleos essenciais utilizados foram de três tipos, de OE alho, OE orégão e OE tomilho, no quadro
13 apresenta-se a contagem de Cl. Sporogenes, em comparação com o chouriço controlo e com
o fabricado com nitrito e nitrato.
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Quadro 13-Contagem de Cl. sporogenes em chouriço preparado com nitrito e nitrato ou com óleos essências de
alho, orégão ou tomilho; controlo preparado somente com sal. Resultados expressos em log (ufc/g).
Fase de fabrico

Controlo

Nitrito + Nitrato

OE Alho

OE Orégão

OE Tomilho

p

Mistura

3,52 ± 0,16 Ψ

Fumagem

2,13 ± 0,21

1,65 ± 0,16

1,66 ± 0,39

1,84 ± 0,50

1,69 ± 0,09

0,341

7 dias

1,66 ± 0,31

1,38 ± 0,44

1,47 ± 0,32

1,84 ± 0,24

1,95 ± 0,00

0,182

15 dias

0,31 ± 0,12 b

30 dias

0,19 ± 0,32

<LDa

<LDa

<LDa

<LDa

<0,001

<LD

<LD

<LD

<LD

0,533

Ψ

Contagem efetuada imediatamente após mistura somente no controlo; abc – médias na mesma linha seguidas de letras
diferentes apresentam diferenças significativas (p<0,05). LD – limite de deteção; para efeitos de comparação estatística o LD
foi considerado zero.

Existem diferenças significativas (p <0,05) na contagem feita após os 15 dias, o chouriço
controlo difere dos restantes exemplares que continham na sua constituição óleos essenciais e
o par nitrito e nitrato. Após os 30 dias a presença de Cl. sporogenes é praticamente nula em
todos os chouriços, ou seja abaixo do limite de detecção. O que nos indica que o efeito dos
óleos essenciais sobre o clostrídio é bastante evidente, e que basicamente é eliminado da
microbiota do chouriço após os 15 dias, os compostos fenólicos são os principais componentes
nos OE’s responsáveis pela sua atividade antimicrobiana (Cosentino et al., 1999). Estudos
anteriores referem que a atividade antimicrobiana dos óleos essenciais é maior contra bactérias
Gram-positivas, do que contra as Gram-negativas, isto acontece provavelmente devido à
estrutura da parede celular das Gram-negativas apresentar-se mais complexa por ter uma
membrana externa composta por lipopolissacarídeos, a qual restringe a difusão de compostos
hidrofóbicos (Lambert et al., 2001; Vandar-Unlu et al., 2003; Walsh et al., 2003). Outro motivo
apontado para a atividade dos OE é a modificação da força protomotriz na presença de carvacrol
(o principal componente do OE de orégão) foi observada uma diminuição da força motriz
protónica, formando poros através da interação com fosfolipídios da membrana citoplasmática,
os autores concluíram também que o potencial de membrana (∆ψ) diminuiu, e o gradiente de
pH (∆pH) parou completamente, causando o fluxo de iões de potássio para fora da célula (Burt,
2004).
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Na figura 13, apresenta-se a evolução do pH e a forma como os óleos essências influenciam a
sua evolução ao longo de todo o processo de fabrico dos chouriços.

7,0
Controlo

6,5

Nitrito

OE Alho

OE Orégão

OE Tomilho

6,0
5,5
5,0
4,5
Mistura

Fumagem

7 dias

15 dias

30 dias

Figura 13- Evolução pH ao longo do processo de fabrico em chouriço preparado com nitrito e nitrato ou com óleos
essências de alho, orégão ou tomilho; controlo preparado somente com sal.

De uma maneira geral o pH decresce da fase da mistura para a fase da fumagem, o valor
de pH de todos os exemplares sobe ligeiramente para valores bastante próximos de 6 após os
15 dias. O chouriço com óleo essencial de tomilho é o que apresenta valor de pH mais elevado
ao fim de 30 dias, sendo apenas superado pelo pH do chouriço de controlo, o chouriço com
nitrificantes, com OE orégão e alho, apresentam valores de pH semelhantes.

● Efeito da fermentação com L. sakei
Nesta fase do ensaio avaliou-se o efeito da fermentação na sobrevivência e multiplicação de Cl.
sporogenes. Utilizou.se uma estirpe de L. sakei previamente isolada de enchidos tradicionais e
com atividade antagonista contra vários patogénicos. O efeito da adição de L. sakei foi testado
isoladamente e em combinação com vinho e alho, e glucose, comparativamente com o efeito
que é causado pela adição de nitrificantes (Quadro 14).
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Quadro 14-Contagem de Cl. sporogenes em chouriço preparado com nitrito e nitrato ou L. sakei, L. sakei e vinho,
ou L. sakei combinado com vinho e açúcares; controlo preparado somente com sal. Resultados expressos em log
(ufc/g).
Fase de
fabrico

Controlo

Nitrito +
Nitrato

L. sakei

L. sakei+Vinho

L. sakei+Vinho
+Açucares

P

Mistura

3,52 ± 0,16 Ψ

Fumagem

2,13 ± 0,21 b

1,65 ± 0,16ab

1,73 ± 0,15ab

1,43 ± 0,23 a

1,77 ± 0,34ab 0,043

7 dias

1,66 ± 0,31

1,38 ± 0,44

1,07 ± 0,09

1,41 ± 0,10

1,19 ± 0,51

0,326

15 dias

0,31 ± 0,12

<LD

0,23 ± 0,39

0,42 ± 0,39

0,37 ± 0,29

0,447

30 dias

0,19 ± 0,32

<LD

<LD

<LD

<LD

0,540

Ψ

Contagem efetuada imediatamente após mistura somente no controlo; abc – médias na mesma linha seguidas de letras diferentes
apresentam diferenças significativas (p<0,05). LD – limite de deteção; para efeitos de comparação estatística o LD foi considerado zero.

De acordo com a análise do quadro 14, apenas se verificam diferenças significativas
(p<0,05) na etapa da fumagem, entre o chouriço controlo e o chouriço que contém L. sakei e
vinho. Nas restantes etapas não existem diferenças significativas entre os diferentes chouriços,
ou seja o efeito provocado em o Cl. sporogenes pela fermentação ou utilização de nitrito e
nitrato é semelhante ao observado no controlo, em que . A biopreservação surgiu com objetivo
de distinguir os alimentos que utilizam aditivos químicos para promover a sua conservação, dos
que recorrem a técnicas de conservação naturais (Krockel, 2013). Na elaboração de produtos
cárneos fermentados pode-se ou não realizar a adição de culturas starter ou de arranque
(Zeuthen, 2007). Apenas no início dos anos 1900 foram descobertos os benefícios da adição de
microrganismos na produção de produtos fermentados e a partir daí vulgarizou-se a inoculação
de culturas de arranque na produção de enchidos fermentados, nomeadamente Lactobacillus
sakei que tem um efeito demonstrado contra microrganismos deteriorativos e patogénicos
habitualmente presentes na microbiota de produtos cárneos fermentados (Jay, 2000).

No quadro 15 apresenta-se a contagem de bactérias do ácido láctico nos exemplares de
chouriço com o par de nitrito e nitrato, com L.sakei, L. sakei e vinho, e L.sakei, vinho e açúcares,
nas diferentes etapas do processo de fabrico.

55

Quadro 15- Contagem de bactérias do ácido láctico em chouriço preparado com nitrito e nitrato ou L. sakei, L.
sakei e vinho, ou L. sakei combinado com vinho e açúcares; controlo preparado somente com sal. Resultados
expressos em log (ufc/g).
Fase de
fabrico

Controlo

Nitrito +
Nitrato

L. sakei

L. sakei+Vinho

L. sakei+Vinho
+Açucares

P

Mistura

4,34 ± 0,12 a

4,20 ± 0,12 a

6,75 ± 0,07 b

6,78 ± 0,11 b

6,96 ± 0,10 b

<0,00
1

Fumagem

6,28 ± 0,18

6,31 ± 0,14

6,74 ± 0,11

6,90 ± 0,14

7,25 ± 0,77

0,041λ

7 dias

7,99 ± 0,02 a

8,17 ± 0,09 a

7,95 ± 0,01 a

8,02 ± 0,12 a

8,74 ± 0,39 b 0,002

15 dias

7,58 ± 0,14ab

7,67 ± 0,16ab

7,65 ± 0,15ab

7,46 ± 0,15 a

7,99 ± 0,25 b 0,039

30 dias

7,37 ± 0,35

7,45 ± 0,60

7,67 ± 0,32

7,61 ± 0,10

8,01 ± 0,22

0,289

Ψ

Contagem efetuada imediatamente após mistura somente no controlo; abc – médias na mesma linha seguidas de letras diferentes
apresentam diferenças significativas (p<0,05); λ não foram encontradas diferenças com o teste utilizado.

Na etapa da mistura o chouriço controlo e o chouriço com o par de nitrificantes,
apresentam diferenças significativas em relação aos chouriços com a bactéria fermentativa na
sua constituição, na fumagem não se observaram diferenças significativas, ao fim dos 7 dias
apenas o chouriço com L.sakei, vinho e açúcares apresentou diferenças significativas em
relação aos restantes exemplares de chouriços, aos 15 dias as diferenças significativas são
observadas entre o chouriço com L.sakei com vinho e o chouriço com L. sakei, vinho e açúcares,
este chouriço é o que apresenta ao longo de todo o processo de fabrico a maior quantidade de
BAL, pois no processo de fermentação propriamente dito os açúcares são convertidos em ácido
láctico por intermédio de BAL sendo expectável, que a concentração de BAL seja maior
(Demeyer e Toldrá 2004). Riha e Solber (1970) num estudo realizado em linguiças, as
contagens de bactérias do ácido láctico variaram entre 4,5 e 7,8 log ufc/g,de, valores muito
semelhantes aos que foram observados nos chouriços alvo do presente trabalho.
A aparente inutilidade da tecnologia de fermentação na inibição de Cl. sporogenes,
poder-se-á dever ao facto dos chouriços não inoculados com uma cultura de arranque terem
também contagens elevadas desses microrganismos. A microbiota láctica da carne encontra nas
condições de fabrico condições competitivas muito favoráveis, pelo que se torna rapidamente
a dominante. A utilização de culturas de arranque deve-se fundamentalmente à necessidade de
garantir que as BAL que se multiplicam no produto são as mais adequadas para a função,
nomeadamente não serem produtoras de gás, produzirem bacteriocinas e outros compostos com
função antimicrobiana, serem isentos de atividade aminogénica ou portadores de genes de
resistência a antibióticos (Fraqueza et al., 2016).
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A figura 14 demonstra como o pH foi evoluindo ao longo do seu processo de fabrico, e que
influencia a adição de bactérias fermentativas tem no valor de pH dos chouriços.
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Figura 14- Evolução pH ao longo do processo de fabrico em chouriço preparado com nitrito e nitrato ou L. sakei,
L. sakei e vinho, ou L. sakei combinado com vinho e açúcares; controlo preparado somente com sal.

O valor de pH diminui da etapa da mistura para a fumagem de um modo geral, a partir
da fumagem até ao final do processo de fabrico há um aumento do valor do pH, o controlo é o
que apresenta valor de pH mais elevado ao fim dos 30 dias, seguido pelo chouriço que apenas
contém L. sakei na sua constituição, o chouriço que contém menor valor de pH no final do
processo de fabrico é o chouriço com a combinação de L. sakei, vinho e açúcares, o vinho reduz
o pH do chouriço visto que tem um pH ácido e a sua acidez é vista como um inibidor de
bactérias patogénicas (Curvelo-Garcia, 2015). Por outro lado, como os açúcares são convertidos
em ácido láctico pelas BAL, o pH pode ser muito reduzido, em função da quantidade de
açúcares disponíveis. Toldrá (2004) observou um decréscimo do pH até ao valor médio de 4,6.
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4.3 Efeito de ingredientes e tecnologias utilizados no fabrico de chouriço nas
características sensoriais e aceitabilidade.
4.3.1 Avaliação instrumental da cor ao longo do processo de fabrico
4.3.1.1. Ensaio preliminar com carne picada
Com o objetivo de avaliar a forma como os diferentes ingredientes utilizados
influenciam a cor, fez-se um ensaio preliminar com carne picada, foram avaliados os
parâmetros da cor L*, a* e b*, em 3 níveis diferentes de concentração de cada
ingrediente/aditivo, o nível 1 o mais concentrado, e o nível 3 é o que apresenta uma menor
concentração. Avaliou-se cada um dos parâmetros da cor passadas 24 horas e posteriormente
ao fim de 3 dias. A luminosidade (L*) varia de escuro (0) a claro (100), a componente a* varia
entre verde (-60) e vermelho (+60) componente b* varia entre azul (-60) e amarelo (+60)
(Francis, 1987).
Ao observar a figura 15, verifica-se que após 24 h no nível 1, o chouriço com nitrato é
o que apresenta um valor de L* mais elevado (L*=52), em contrapartida o chouriço com colorau
é o que se destaca por ter um valor neste parâmetro de cor mais baixo (L*=43), no nível 2 o
chouriço que na sua constituição tem o par nitrito e nitrato apresenta uma luminosidade maior,
com um L*=52, no nível 3 os chouriços que apresentam maior valor de L* é o chouriço com
nitrato e o chouriço com o par nitrito e nitrato (L*=52), como verificado no nível 1, o chouriço
de colorau é o que apresenta um valor de luminosidade, mais reduzido nos 2 níveis seguintes,
L*= 42 para o nível 2 e L*= 39 para o nível 3.
Ao fim dos 3 dias, o chouriço de colorau continua a ser o que apresenta o valor de L*
mais baixo de todas as outras formulações de chouriços, L*= 44, 42, e 39 para os 3 níveis
estudados sucessivamente, no nível 1 o chouriço com OE de alho apresenta o maior valor de
L*=52, seguido do chouriço de vinho com valor de L*=51, no nível 2 e 3, o chouriço com
nitrito destaca-se com um L*=51, e o chouriço com alho com o mesmo valor para este
parâmetro de cor. A cor vermelha brilhante, típica de um produto curado, é devida à formação
de nitrosomioglobina, que é gerada pela reação do óxido nítrico com mioglobina. A intensidade
da cor aumenta com a concentração de mioglobina (Toldrá e Aristoy, 2010).
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Figura 15- Parâmetro de cor L* em carne picada preparada com diferentes ingredientes potencialmente utilizáveis
em chouriço; controlo preparado somente com sal. Incubação a 15ºC durante 24 horas e 3 dias.

Em relação ao parâmetro de cor a*, que quando positivo remete para tonalidades como
vermelho e magenta, e negativo para uma tonalidade verde, ao fim das 24horas no nível 1, o
chouriço com alho é o que se destaca por um valor de a*=20 superior a todos os outros, seguido
do chouriço de colorau, o que apresenta menor valor para este parâmetro de cor é o chouriço
com OE de alho a*=7 para o nível 1 e 2, e a*=4 para nível 3. No nível 2 o que se destaca com
maior valor de a* é o chouriço de colorau, e o chouriço com OE de orégão, a*=19. No nível 3
a formulação com OE de orégão é o que apresenta a* superior (a*=20) seguido pelo de colorau
com um a*=18.
Ao fim dos 3 dias, o chouriço de colorau, é o que apresenta maior valor de a*= 21 para o nível
1, a*= 17 para o nível 2 e 3, no nível 1 destaca-se ainda o chouriço com nitrito com um valor
de a*= 19, no nível 2 o chouriço que tem nitrito e nitrato na sua constituição é o segundo com
o valor de a* mais elevado (a*=17), como observado na análise ao fim de 24 horas na figura
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16, o chouriço com OE alho é o que apresenta valores mais baixos para este parâmetro quando
comparado com todos os outros chouriços nos 3 níveis, a*=4, 7 e 5.
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Figura 16 - Parâmetro de cor a* em carne picada preparada com diferentes ingredientes potencialmente utilizáveis
em chouriço; controlo preparado somente com sal. Incubação a 15ºC durante 24 horas e 3 dias.

Em relação ao parâmetro b*, que ao presentar valores positivos nos indica uma
tonalidade amarela, e valores negativos para uma tonalidade verde, ao observar a figura 17
verificamos que tanto na análise ao fim de 24 horas como na análise ao fim de 3 dias o chouriço
de colorau é o que apresenta valores de b* mais elevados, com um b* com valores muito
próximos de 25 nos dois casos analisados e nos 3 níveis estudados. Ao fim das 24 horas todas
as formulações que continham vinho na sua constituição, quer usado simples ou combinado
com mais ingredientes como alho e nitrificantes, apresentaram valores de b* mais reduzidos no
nível 1 b*= 11, no nível 2 b*=9 e b* com valores próximos de 5 para o nível 3.
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Após os 3 dias o chouriço com OE de tomilho é o que apresenta um valor mais reduzido para
este parâmetro, b*=9 no nível 1, seguido pelo chouriço de vinho com b*=10, no nível 2 e 3, é
o chouriço com vinho que tem um b* mais baixo.

30

24 h

3

25

dias

b

20
15
10

Nível
Nível
Nível

OE Tomilho

OE Orégão

OE Alho

Colorau

Alho

Vinho + Nitrito+Nitrato+Alho

Vinho + Nitrito+Nitrato

Vinho

Nitrito+Nitrato

Nitrato

Nitrito

Controlo

OE Tomilho

OE Orégão

OE Alho

Colorau

Alho

Vinho + Nitrito+Nitrato+Alho

Vinho

Vinho + Nitrito+Nitrato

Nitrito+Nitrato

Nitrato

Nitrito

0

Controlo

5

1
2
3

Figura 17- Parâmetro de cor b* em carne picada preparada com diferentes ingredientes potencialmente utilizáveis
em chouriço; controlo preparado somente com sal. Incubação a 15ºC durante 24 horas e 3 dias.
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4.3.1.2. Ensaio com chouriço
Nesta parte do projeto foram avaliados os valores das coordenadas CIELab (L*, a* e b*), quanto
ao efeito que a omissão de nitrito e/ou nitrato tem no chouriço ao longo do processo de fabrico.

● Efeito da omissão de nitrito e/ou nitrato
Ao observar o quadro 16 verifica-se que no parâmetro L* na fase da mistura o chouriço
com nitrato apresenta diferenças significativamente mais elevadas (L*=52,12) em relação a
todos os outros chouriços, nomeadamente o controlo que apresenta diferenças
significativamente inferiores em relação aos chouriços com nitrificantes (L*= 48,56)
apresentando um p<0,001, na fase da fumagem não existem diferenças significativas entre as 4
diferentes formulações, p=0,141, ao fim de 7 dias o chouriço com o par nitrito e nitrato
apresenta diferenças significativamente mais elevadas (L*=43,46) quando comparado com os
restantes e o chouriço com nitrato diferenças significativamente inferiores (L*=39,06),
passados 15 dias todos os chouriços apresentam diferenças significativas entre eles p<0,001, o
que apresentou um valor de L* mais elevado foi o chouriço com o par nitrito e nitrato
(L*=46,36) e o menor foi o chouriço apenas com o nitrato, no fim do processo de fabrico (30
dias), continua-se a verificar que existem diferenças significativas entre os chouriços com
nitrificantes, a sua combinação e o controlo, a junção de nitrito e nitrato na composição do
chouriço continua a dar origem a valores de L* mais elevados (L*=48,56) e o nitrito com valor
de L* mais baixo (L*=44,64).
A luminosidade é reduzida ao longo do processo de fabrico em todos os casos estudados
como se pode verificar, a adição de sal aos produtos curados, e a elevada desidratação leva a
uma redução na luminosidade destes produtos, pois estes fatores contribuem para a
concentração dos pigmentos musculares e consequente diminuição do valor de parâmetro de
cor L* (Costa et al., 2008).
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Quadro 16- Parâmetros de cor (L*a*b*) em chouriço preparado com nitrito, nitrato ou ambos; controlo preparado
somente com sal.
Controlo

Nitrito

Nitrato

Nitrito+Nitrato

p

L*
Mistura

48,56 ± 0,06 a

49,28 ± 0,62 ab

52,12 ± 0,81 c

50,54 ± 0,60 b

<0,001

Fumagem

48,91 ± 0,34

47,50 ± 1,55

47,32 ± 0,59

47,00 ± 0,81

0,141

7 dias

42,53 ± 0,21 a

39,06 ± 0,19 b

42,66 ± 0,28 a

43,46 ± 0,23 c

<0,001

15 dias

41,52 ± 0,34 a

45,43 ± 0,10 c

43,20 ± 0,12 b

46,36 ± 0,32 d

<0,001

30 dias

45,75 ± 0,30 b

44,64 ± 0,18 a

47,05 ± 0,44 c

48,56 ± 0,04 d

<0,001

14,95 ± 0,06 b

8,84 ± 0,38 a

16,31 ± 0,09 c

9,07 ± 0,11 a

<0,001

9,30 ± 0,16 a

14,86 ± 0,80 b

13,93 ± 0,34 b

14,75 ± 0,39 b

<0,001

7 dias

11,97 ± 0,06 a

16,87 ± 0,19 c

17,02 ± 0,13 c

16,07 ± 0,14 b

<0,001

15 dias

14,00 ± 0,03 a

17,93 ± 0,13 c

17,01 ± 0,08 d

15,54 ± 0,11 b

<0,001

30 dias

12,93 ± 0,13 a

16,99 ± 0,03 d

14,98 ± 0,30 c

14,33 ± 0,05 b

<0,001

9,16 ± 0,04 a

12,58 ± 0,49 b

13,03 ± 0,23 b

13,03 ± 0,40 b

<0,001

Fumagem

12,24 ± 0,20 a

13,84 ± 0,23 b

15,91 ± 0,24 b

13,38 ± 0,43 b

<0,001

7 dias

14,80 ± 0,39 b

12,38 ± 0,20 a

19,94 ± 0,04 c

14,53 ± 0,17 b

<0,001

15 dias

18,67 ± 0,25 a

19,56 ± 0,04 b

19,81 ± 0,12 b

21,17 ± 0,11 c

<0,001

30 dias

18,77 ± 0,30 ab

20,07 ± 0,12 bc

18,23 ± 0,98 a

20,44 ± 0,03 c

0,002

a*
Mistura
Fumagem

b*
Mistura

abc – médias na mesma linha seguidas de letras diferentes apresentam diferenças significativas (p<0,05).

Ao analisar o parâmetro da cor a*, verifica-se que existem diferenças significativas em
todas as fases de fabrico do chouriço entre o controlo e os chouriços com nitrificantes (p
<0,001), na fase da mistura, o chouriço com nitrato apresenta diferenças significativamente
superiores, com um valor de a*=16,31, e o chouriço apenas com nitrito apresenta diferenças
significativamente inferiores aos restantes, com um valor de a*=8,84.
Na fase da fumagem, o controlo apresenta valores de a* significativamente mais baixos em
relação aos chouriços com nitrificantes ou a sua combinação (a*=9,30), o mesmo resultado se
encontra ao analisar os valores correspondentes ao fim de 7 dias, o controlo apresenta menor
valor de a*, quando comparado com os restantes (a*=11,97) e o chouriço com nitrito o valor
mais elevado (a*=17,02). Ao fim de 15 dias, o chouriço com nitrato apresenta diferenças
significativamente maiores em relação aos restantes com a*=17,93, o mesmo resultado é
encontrado ao fim dos 30 dias em que o controlo continua com o valor mais de baixo de
a*=12,93, e o chouriço apenas com nitrito com o valor mais elevado a*= 16,99.
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Os valores do parâmetro da cor a*,diminuem longo do processo de fabrico para o
chouriço controlo e para o chouriço apenas com nitrato, e aumentam o seu valor para o chouriço
apenas com nitrito, e na junção do nitrito e o nitrato. O mesmo comportamento foi verificado
por Guerra (2010), ao estudar a vida de prateleira de mortadela caprina embalada a vácuo, o a*
tendeu a aumentar em 30 dias de armazenamento refrigerado, Pexara et al (2002) ao realizar
um estudo com enchido cozido de suíno de origem grega observaram um comportamento
semelhante no que se refere á evolução do teor vermelho em 30 dias a 4ºC.
No parâmetro de cor b*, existem diferenças significativas em todas as fases de fabrico,
pois em todos os casos o p apresenta valores inferiores a 0,05, o valor de b* sofre um aumento
ao longo do processo de fabrico. Na fase da mistura o controlo apresenta diferenças
significativamente menores em relação aos chouriços com nitrificantes (b*=9,16), e o mesmo
comportamento é observado na fase da fumagem (b*=12,24). Após os 7 dias o chouriço apenas
com nitrito apresenta diferenças significativas inferiores aos restantes, com um valor de
b*=12,38. Passados 15 dias o chouriço que contém na sua constituição nitrito + nitrato,
apresenta um valor de b*=21,17, o mais elevado, e o controlo é o que apresenta valor de b*
inferior aos restantes (b*=18,67). No final do processo de fabrico o chouriço apenas com nitrato
apresenta valor de b*=18,23, o valor mais baixo de todas as formulações, e chouriço de nitrito
e nitrato foi o que apresentou o valor de b* mais elevado (b*=20,44).

● Efeito de ingredientes utilizados no tempero – vinho, alho ou colorau
No quadro 17 apresentamos os resultados referentes ao efeito dos ingredientes vinho, alho e
colorau nos parâmetros de cor L*, a* e b*, ao longo do processo de fabrico do chouriço. Em
todas as etapas, bem como em todas as formulações dos chouriços estudados existem diferenças
significativas, visto que o valor de p < 0,001 em todas as observações.
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Quadro 17-Parâmetros de cor (L*a*b*) em chouriço preparado com nitrito e nitrato, vinho, vinho e alho ou
colorau; controlo preparado somente com sal.
Controlo

Nitrito + Nitrato

Vinho

Vinho + Alho

Colorau

p

Mistura

48,56 ± 0,06 c

50,54 ± 0,60 d

44,36 ± 0,43 b

50,28 ± 0,11 d

39,43 ± 0,43 a <0,001

Fumagem

48,91 ± 0,34 d

47,00 ± 0,81 c

43,80 ± 0,28 b

41,60 ± 0,91 a

45,25 ± 0,49 b <0,001

7 dias

42,53 ± 0,21 c

43,46 ± 0,23 c

34,05 ± 0,23 a

37,96 ± 0,84 b

34,88 ± 0,10 a <0,001

15 dias

41,52 ± 0,34 b

46,36 ± 0,32 e

45,56 ± 0,27 d

44,04 ± 0,11 c

37,31 ± 0,20 a <0,001

30 dias

45,75 ± 0,30 a

48,56 ± 0,04 c

46,57 ± 0,03 b

46,31 ± 0,27 b

50,49 ± 0,05 d <0,001

14,95 ± 0,06 c

9,07 ± 0,11 a

12,27 ± 0,55 b

12,54 ± 0,15 b

18,34 ± 0,04 d <0,001

9,30 ± 0,16 b

14,75 ± 0,39 d

7,76 ± 0,14 a

7,81 ± 0,46 a

12,57 ± 0,07 c <0,001

7 dias

11,97 ± 0,06 b

16,07 ± 0,14 d

8,38 ± 0,04 a

8,25 ± 0,03 a

12,25 ± 0,04 c <0,001

15 dias

14,00 ± 0,03 c

15,54 ± 0,11 d

11,39 ± 0,09 b

11,17 ± 0,08 a

16,44 ± 0,01 e <0,001

30 dias

12,93 ± 0,13 c

14,33 ± 0,05 d

12,03 ± 0,01 b

16,50 ± 0,07 e

10,26 ± 0,00 a <0,001

9,16 ± 0,04 b

13,03 ± 0,40 c

7,93 ± 0,33 a

14,53 ± 0,16 d

25,45 ± 0,31 e <0,001

Fumagem

12,24 ± 0,20 b

13,38 ± 0,43 c

9,46 ± 0,15 a

12,92 ± 0,64bc

22,47 ± 0,23

7 dias

14,80 ± 0,39 c

14,53 ± 0,17 c

9,11 ± 0,25 a

11,32 ± 0,06 b

16,74 ± 0,16 d <0,001

15 dias

18,67 ± 0,25 b

21,17 ± 0,11d

19,43 ± 0,01 c

17,72 ± 0,15 a

25,06 ± 0,06 e <0,001

30 dias

18,77 ± 0,30 b

20,44 ± 0,03 c

17,33 ± 0,07 a

29,36 ± 0,29 d

18,75 ± 0,07 b <0,001

L*

a*
Mistura
Fumagem

b*
Mistura

<0,001

abc – médias na mesma linha seguidas de letras diferentes apresentam diferenças significativas (p<0,05).

No parâmetro da cor L*, na etapa da mistura verifica-se que o efeito do nitrito + nitrato
é semelhante ao do vinho + alho, pois não apresentam diferenças significativas entre eles, e são
as duas formulações de chouriço que apresentam maior valor de L* (L*=50,54, L*=50,28
respetivamente), no entanto o chouriço de colorau apresenta um valor de L*= 39,43 mais baixo.
Na fase da fumagem o chouriço com vinho e alho tem um valor significativamente inferior
L*=41,6, e o controlo preparado somente com sal apresenta diferenças significativamente
maiores em relação aos restantes, com uma luminosidade com valores na ordem dos 48,91, após
os 7 dias o chouriço com nitrito + nitrato apresenta um L* de 43,46, o chouriço de vinho e
colorau também não apresentam diferenças significativas entre eles, mas são significativamente
inferiores aos restantes. Ao fim de 15 dias o chouriço com a combinação de nitrito + nitrato é
o que apresenta valores de L* significativamente superiores aos outros, L*=46,36, o colorau o
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valor de luminosidade significativamente mais baixo quando comparado com os restantes, com
L*= 37,31, 30 dias depois, contrariamente às etapas anteriores o chouriço de colorau é o que
apresenta valor superior de L* igual a 50,49, e o controlo é a formulação que apresenta menor
valor de L* (L*=45,75), os chouriços que continham vinho na sua constituição não
apresentaram diferenças significativas entre eles.
No parâmetro da cor a*, o chouriço com colorau apresenta diferenças significativamente
superiores em relação aos restantes chouriços (a*=18,34) e o chouriço com nitrito e nitrato, é o
que apresenta diferenças significativamente inferiores em comparação com o controlo e os
restantes chouriços (18,34). Na etapa da fumagem e após 7 dias, o chouriço com nitrito e nitrato
apresenta diferenças significativamente superiores aos restantes (a*=14,75 na fumagem e
a*=16,07 após os 7 dias), os chouriços com valor de a* mais baixo foi o chouriço de vinho com
a*=7,76, passados 7 dias o valor mais baixo de a*=8,25 correspondeu ao chouriço de vinho +
alho, quando adicionado o alho este tende a ter uma coloração mais para os tons de verde, ou
seja com menor valor de a*, Castro et al. (1998) verificaram que alhos não branqueados,
apresentaram uma coloração esverdeada desde o dia seguinte à imersão em salmoura. Ao fim
dos 30 dias o chouriço de vinho mais alho tem o valor de a*=16,50, mais elevado, seguido do
chouriço de nitrito + nitrato que apresentou um a*=14,33, os nitratos são utilizados como
aditivos com o intuito de conferir e manter a cor vermelha da carne, originada por uma reação
química entre o pigmento da carne, a mioglobina, e o ião nitrato, através da ação de certos
microrganismos (ASAE, 2009). O chouriço de colorau, que obteve um a*= 10,26, valor mais
baixo apresentado.
Quando se avalia o parâmetro da cor b*, o chouriço que apresenta diferenças
significativamente maiores em relação aos restantes é o chouriço de colorau com b*= 25,45,
foi o chouriço de vinho b*= 7,93 que obteve o menor valor, este comportamento é observado
nas seguintes fases de fabrico nomeadamente a fumagem e 7 dias após a fumagem. Ao fim dos
15 dias o chouriço com colorau continua a destacar-se por diferenças significativamente
superiores aos restantes, com valor de b*= 25,06, e nesta fase o chouriço com menor valor para
este parâmetro da cor é o chouriço com vinho + alho, que apresenta um b*=17,72. Aos 30 dias,
o chouriço de vinho+ alho apresenta diferenças significativamente superiores, com b*=29,36 e
o chouriço de vinho destaca-se por apresentar diferenças significativamente inferiores,
apresenta um valor de b* igual a 17,33.
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No quadro 18 apresentam-se os resultados da avaliação do efeito dos óleos essenciais
de alho, orégão e tomilho nos parâmetros da cor, como anteriormente estes parâmetros foram
avaliados ao longo do processo de fabrico dos chouriços, existem diferenças significativas ao
longo de todas as fases de fabrico, bem como quando comparados os diferentes chouriços com
ou sem óleos essenciais, com ou sem nitrificantes (nitrito+ nitrato) e o controlo preparado
somente com sal, pois o de p é sempre inferior a 0,001.
No parâmetro da luminosidade (L*), na fase da mistura o chouriço com o par de
nitrificantes apresenta diferenças significativamente superiores aos restantes, L*= 50,54, na
fumagem o OE de orégão apresentou diferenças significativamente superiores em relação ao
chouriço nitrito+ nitrato e em relação ao chouriço com OE de tomilho, apresentou valor de
L*=50,02. Ao fim de 7 dias o chouriço com menor valor de L* foi obtido pelo OE de orégão
(L*=38,12), o chouriço com nitrito+ nitrato foi o que apresentou maior valor de luminosidade,
com valor de L*=43,46. Aos 15 dias o chouriço com nitrificantes apresenta diferenças
significativamente superiores aos restantes, e o OE de tomilho apresenta diferenças
significativamente inferiores. No final do processo de fabrico os chouriços com diferentes OE
não apresentam diferenças significativas entre si, o chouriço com o par de nitrificantes continua
com maior valor referente ao parâmetro da cor L* (L*=48,56), o chouriço com OE de orégão
apresentou diferenças significativamente inferiores ao controlo e ao chouriço com nitrificantes
(L*=42,79).
Quando avaliado o parâmetro de cor a*, o chouriço com OE de alho apresenta o menor
valor de a* (a*= 4,28), o chouriço com OE de orégão apresenta diferenças significativamente
superiores quando comparado com os outros chouriços, pois apresenta um a* com valor de
19,59. Na fase da fumagem o menor valor de a* lido corresponde ao chouriço com OE de alho
(a*=7,28), o valor de a* mais elevado foi obtido no chouriço com nitrito e nitrato na sua
constituição. Ao fim de 7,15 e 30 dias o chouriço com nitrificantes continua a ser o chouriço
com valor de a* mais elevado, 16,07 e 15,54 e 14,33 respetivamente, o chouriço com OE de
alho também continua a apresentar diferenças significativamente inferiores aos restantes, com
a*= 8,09 aos 7 dias, a*= 10,35 ao fim de 15 dias e ao fim dos 30 dias o valor de a* para este
chouriço era de 8,87.

67

● Efeito de óleos essenciais de alho, orégão ou tomilho

Quadro 18-Parâmetros de cor (L*a*b*) em chouriço preparado com nitrito e nitrato ou com óleos essências de
alho, orégão ou tomilho; controlo preparado somente com sal.
Controlo

Nitrito + Nitrato

OE Alho

OE Orégão

OE Tomilho

P

Mistura

48,56 ± 0,06 a

50,54 ± 0,60 b

48,24 ± 0,27 a

48,95 ± 0,35 a

48,00 ± 0,79 a <0,001

Fumagem

48,91 ± 0,34bc

47,00 ± 0,81ab

49,49 ± 0,49 c

50,02 ± 1,22 c

46,12 ± 0,25 a <0,001

7 dias

42,53 ± 0,21 c

43,46 ± 0,23 d

39,18 ± 0,49 b

38,12 ± 0,15 a

38,76 ± 0,07ab <0,001

15 dias

41,52 ± 0,34 b

46,36 ± 0,32 d

43,22 ± 0,28 c

40,85 ± 0,11 b

39,57 ± 0,41 a <0,001

30 dias

45,75 ± 0,30 b

48,56 ± 0,04 c

43,42 ± 0,20 a

42,79 ± 0,19 a

43,41 ± 0,58 a <0,001

14,95 ± 0,06 c

9,07 ± 0,11 b

4,28 ± 0,34 a

19,59 ± 0,47 e

17,58 ± 0,25 d <0,001

9,30 ± 0,16 b

14,75 ± 0,39 d

7,28 ± 0,32 a

7,49 ± 0,14 a

11,53 ± 0,19 c <0,001

7 dias

11,97 ± 0,06 d

16,07 ± 0,14 e

8,74 ± 0,15 b

9,33 ± 0,06 c

8,09 ± 0,31 a <0,001

15 dias

14,00 ± 0,03ab

15,54 ± 0,11 b

14,09 ± 3,37ab

10,54 ± 0,03 a

10,35 ± 0,07 a <0,001

30 dias

12,93 ± 0,13 d

14,33 ± 0,05 e

10,65 ± 0,41 c

9,91 ± 0,16 b

8,87 ± 0,11 a <0,001

9,16 ± 0,04 a

13,03 ± 0,40 c

11,24 ± 0,06 b

14,77 ± 0,29 d

12,84 ± 0,21 c <0,001

Fumagem

12,24 ± 0,20 c

13,38 ± 0,43 d

10,04 ± 0,39 b

10,78 ± 0,01 b

9,17 ± 0,18 a <0,001

7 dias

14,80 ± 0,39 c

14,53 ± 0,17 c

10,11 ± 0,28 a

12,95 ± 0,04 b

9,85 ± 0,34 a <0,001

15 dias

18,67 ± 0,25bc

21,17 ± 0,11 c

14,01 ± 3,16 a

17,16 ± 0,15ab

16,95 ± 0,05ab <0,001

30 dias

18,77 ± 0,30 b

20,44 ± 0,03 c

16,33 ± 0,16 a

16,71 ± 0,26 a

16,68 ± 0,17 a <0,001

L*

a*
Mistura
Fumagem

b*
Mistura

abc – médias na mesma linha seguidas de letras diferentes apresentam diferenças significativas (p<0,05).

No parâmetro b*, na fase da mistura o chouriço controlo apresenta o valor mais baixo
para este parâmetro (b*= 9,16), com diferenças significativamente inferiores aos restantes, o
chouriço com OE de orégão por outro lado apresentou diferenças significativamente superiores
em relação aos outros OE, ao controlo e ao chouriço com nitrificantes (b*=19,59). Na fase da
fumagem o chouriço com nitrito + nitrato destaca-se por ter o valor mais elevado de b*=13,38,
e o chouriço com OE de tomilho por ter o valor mais reduzido lido para este parâmetro nesta
fase do fabrico (b*= 9,17). Aos 7 dias o controlo não apresenta diferenças significativas com o
chouriço com nitrificantes e apresenta o valor mais alto nesta fase, com o b*= 14,80. O chouriço
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com OE de tomilho continuou a ser o chouriço com o menor valor de b* nesta fase (b*=9,85).
Ao fim dos 15 e 30 dias o chouriço com nitrificantes apresentou os valores de b* mais elevados,
21,17 e 20,44 respetivamente, os chouriços com os diferentes OE não apresentaram diferenças
significativas entre eles nestas duas fases, mas apresentaram diferenças significativamente
inferiores em relação ao controlo e ao chouriço com o par nitrito + nitrato. O chouriço com OE
de alho foi o que apresentou os valores mais baixos apara este parâmetro, b*=14,01 ao fim de
15 dias e b*= 16, 33 no fim do processo de fabrico (30 dias).
Com o intuito de avaliar o efeito que a fermentação tem na cor dos chouriços, foram
avaliados novamente os parâmetros de cor L* a* e b*, os resultados do efeito que a fermentação
com L. sakei causou na cor dos chouriços estão apresentados no quadro 19, juntamente com o
controlo e o chouriço com o par de nitrificantes (nitrito + nitrato). No parâmetro de cor L*, o
chouriço com L.sakei + vinho foi o que apresentou valores mais baixos de luminosidade com
se pode observar no quadro 19, excetuando na última observação, ao final dos 30 dias obteve o
maior valor de L* observado, com L*=50,93. Na fase da mistura o chouriço com o par nitrito
+ nitrato apresenta o maior valor de L*=50,54, na fumagem é o chouriço apenas com L.sakei
na sua constituição, que se destaca por um valor superior de luminosidade (L*=50,64)
apresentando diferenças significativamente superiores aos outros. No final dos 7 e dos 15 dias
o chouriço com nitrito+ nitrato, continua a ter valores superiores de L*, 43,36 na observação
feita aos 7 dias e L*= 46,36 ao fim dos 15 dias, o chouriço com L.sakei+ vinho apresentou os
menores valores de luminosidade, nomeadamente L*=34, 08 ao fim de 7 dias e L*= 38,96 ao
fim dos 15 dias. Quando observada a luminosidade ao fim de 30 dias, o chouriço apenas com
L.sakei apresentou o valor mais baixo de L* (L*=40,60).
Na fase da mistura quando o valor do parâmetro de cor a* é lido, observa-se que o
chouriço com nitrito+ nitrato e o chouriço com L. sakei + vinho, não apresentam diferenças
significativas entre si, o valor de a* mais elevado foi lido no chouriço apenas com L. sakei,
a*=18,79, e o valor mais baixo para este parâmetro da cor nesta fase, foi obtido pelo chouriço
com L. sakei + vinho + açucares com a*= 7,36.
Até ao fim do processo de fabrico o chouriço com o par de nitrificantes apresentou sempre os
valores mais elevados de a*, e consequentemente apresentou sempre diferenças
significativamente superiores em relação aos chouriços com bactéria fermentativa na sua
constituição e controlo. Na fumagem e após os 7 dias é o chouriço com L. sakei + vinho que
apresenta diferenças significativamente inferiores, com menores valores de a*. O chouriço com
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L. sakei + vinho + açúcares provoca uma diminuição nos valores de a* após os 15 e os 30 dias,
pois este chouriço apresenta os menores valores de a* nestas fases, nomeadamente a*= 10,34
ao fim dos 15 dias e a*= 10,15 no fim do processo de fabrico.

● Efeito da fermentação com L. sakei
Quadro 19-Parâmetros de cor (L*a*b*) em chouriço preparado com nitrito e nitrato ou L. sakei, L. sakei e vinho,
ou L. sakei combinado com vinho e açúcares; controlo preparado somente com sal.
Controlo

Nitrito + Nitrato

L. sakei

L. sakei+Vinho

L. sakei+Vinho
+Açucares

Mistura

48,56 ± 0,06 b

50,54 ± 0,60 c

47,01 ± 1,03 a

46,81 ± 0,21 a

50,42 ± 0,07 c <0,001

Fumagem

48,91 ± 0,34bc 47,00 ± 0,81 b

50,64 ± 1,32 c

39,96 ± 0,00 a

47,12 ± 0,55 b <0,001

7 dias

42,53 ± 0,21 c

43,46 ± 0,23 d

40,43 ± 0,04 b

34,08 ± 0,00 a

40,64 ± 0,18 b <0,001

15 dias

41,52 ± 0,34 b

46,36 ± 0,32 d

44,94 ± 0,34 c

38,96 ± 0,11 a

41,57 ± 0,15 b <0,001

30 dias

45,75 ± 0,30 b

48,56 ± 0,04 d

40,60 ± 0,30 a

50,93 ± 0,42 e

47,55 ± 0,13 c <0,001

14,95 ± 0,06 c

9,07 ± 0,11 b

18,79 ± 0,57 d

9,25 ± 0,27 b

7,36 ± 0,16 a <0,001

9,30 ± 0,16 d

14,75 ± 0,39 e

8,04 ± 0,40 c

5,65 ± 0,04 a

6,85 ± 0,04 b <0,001

7 dias

11,97 ± 0,06 b

16,07 ± 0,14 c

12,15 ± 0,17 b

11,48 ± 0,05 a

11,85 ± 0,18 b <0,001

15 dias

14,00 ± 0,03 c

15,54 ± 0,11 e

14,77 ± 0,02 d

11,89 ± 0,10 b

10,34 ± 0,12 a <0,001

30 dias

12,93 ± 0,13 d

14,33 ± 0,05 e

11,47 ± 0,13 b

12,68 ± 0,03 c

10,15 ± 0,05 a <0,001

13,03 ± 0,40cd 13,72 ± 0,32 d

11,35 ± 0,38 b

12,49 ± 0,39 c <0,001

P

L*

a*
Mistura
Fumagem

b*
Mistura

9,16 ± 0,04 a

Fumagem

12,24 ± 0,20 c

13,38 ± 0,43 d

13,57 ± 0,30 d

10,00 ± 0,13 a

11,01 ± 0,07 b <0,001

7 dias

14,80 ± 0,39 e

14,53 ± 0,17 e

13,10 ± 0,05 c

11,83 ± 0,01 a

12,57 ± 0,01 b <0,001

15 dias

18,67 ± 0,25 c

21,17 ± 0,11 e

19,35 ± 0,10 d

16,53 ± 0,13 b

15,26 ± 0,01 a <0,001

30 dias

18,77 ± 0,30 c

20,44 ± 0,03 d

16,58 ± 0,28 a

21,55 ± 0,12 e

17,68 ± 0,15 b <0,001

abc – médias na mesma linha seguidas de letras diferentes apresentam diferenças significativas (p<0,05).

Em relação ao parâmetro da cor b*, o chouriço com nitrito+ nitrato não apresenta
diferenças significativas entre o chouriço com L. sakei e o chouriço com L. sakei + vinho +
açúcares na fase da mistura, na fase da fumagem o chouriço com nitrificantes e o chouriço com
L. sakei não apresentam diferenças significativas entre eles, apresentando os valores mais
elevados lidos nesta fase de fabrico para o parâmetro de cor b*, como se pode ler no gráfico 15,
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o chouriço com L. sakei + vinho apresentou o menor valor de b*=10 e o mesmo se verificou na
fase seguinte (b*=11,83 ao fim de 7 dias). No fim dos 7 dias continuamos a observar que o
chouriço com nitrificantes se destaca por ter os valores mais elevados de b*, este resultado
também é visível ao fim dos 15 dias, no entanto no final do processo, ao fim dos 30 dias, é o
chouriço com L. sakei + vinho que apresenta o maior valor lido referente ao parâmetro b*
(b*=21,55) nesta fase.
De um modo geral os valores de L* (no final do processo de fabrico) em todas as
formulações encontraram-se entre o intervalo 40, 60 (chouriço com L.sakei) e 50,49 (Chouriço
com colorau), estes valores são muito semelhantes aos que Gimeno et al (2000) obtiveram (L*
com valores entre 46,87 a 54,29), os chouriços com nitrificantes, norma geral apresentam
maiores valores de luminosidade. Nuvoloni et al (2012) obtiveram valores superiores ao do
presente estudo no parâmetro L* na ordem dos 51,90. Em relação aos valores de a* estes
mantiveram se entre a*= 8,87 do chouriço com OE de tomilho e a*=16,99 para o chouriço com
nitrito+ nitrato, no mesmo estudo de Gimeno et al (2000) os valores do parâmetro da cor a*
foram superiores entre 20,44 a 26,12, os valores de a* representam uma escala das cores verde
a vermelha, e um elevado valor a* representa uma carne mais vermelha (Tarsitano et al, 2012),
o efeito de nitrito foi visível nos resultados obtidos, com o maior valor de a* de todos os
chouriços estudados (a*= 16,99). Quanto ao parâmetro b* os valores mantiveram-se entre 16,33
– 29,36, o mais baixo correspondente ao chouriço com OE de alho, e o mais elevado
correspondente ao chouriço vinho + alho, os valores no estudo que Gimeno et al.(2000)
realizaram, os valores foram mais baixos (10,99 a 17,70).
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4.3.2. Avaliação sensorial
4.3.2.1. Características sensoriais de chouriço preparado com diferentes
ingredientes e tecnologias.
 Grupos Focais

Para avaliar as implicações sensoriais dos diferentes ingredientes e tecnologias, foram
realizados 3 grupos focais, onde foi discutido o aspeto dos chouriços, o aroma e o seu sabor, os
chouriços foram apresentados fatiados e com códigos aleatórios. No quadro 20 são apresentadas
as principais características sensoriais extraídas do discurso dos participantes dos três grupos
focais. Como se pode observar no quadro 20, o controlo foi identificado por ter uma cor pálida
e pouco sabor, pois foi apenas preparado com sal, o chouriço com nitrito apresentou um aspeto
excessivamente curado, a cor artificial remetendo para a cor de salpicão, em relação ao aroma
e sabor, ficou um aquém das expectativas, pois apresentou pouco cheiro e sabor; o sabor a bacon
foi um aspeto referido durante a discussão, a mesma situação ocorreu em relação ao chouriço
com nitrato em que a cor foi considerada muito pálida e aroma e sabor foram descritos como
pouco intensos.
O chouriço com a combinação de nitrito + nitrato apresentava um aspeto mais brilhante
em relação aos restantes como era expectável, no entanto a cor foi observada como sendo um
pouco artificial para chouriço de carne, sendo mais adequada a fiambre, essas ilações levaram
à conclusão que parecia menos caseiro que os outros, no aroma e sabor ficou aquém das
expectativas, tendo sido caracterizado por ter pouco cheiro a fumo e a enchido e o seu sabor se
assemelhar a bacon. Estes aspetos decorrerem do facto destes chouriços não terem sido
aromatizados com alguns dos ingredientes habitualmente utilizados.
O chouriço de vinho apresentou uma cor mais acastanhada, ou rosada escura,
característica do vinho tinto quando em contacto com a carne de porco. Em relação ao sabor e
aroma, o sabor e cheiro a de vinha d’alhos foi percetível, bem como o cheiro a curado típico
dos chouriços, o chouriço com vinho + alho foi também bastante elogiado em termos de sabor
e aroma, apresentou um bom sabor (saboroso) e o cheiro a vinha d’alhos falado anteriormente;
oaspeto foi referido como artesanal, mais húmido e gorduroso, com cor a de vinha d’alhos.
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No caso do chouriço de colorau a tonalidade laranja e amarela foi logo identificada típica
do colorau, levando a um aspeto mais apelativo e aparentemente caseiro, o sabor foi identificado
como mais picante, menos saboroso que o chouriço de vinho e notas de aroma a cebolinho.

Quadro 20-Características sensoriais extraídas do discurso de três grupos focais que analisaram chouriços
preparados com diferentes ingredientes e tecnologias, controlo preparado somente com sal.
Ingredientes

Aspeto

Aroma e sabor

Controlo

Cor rosada; Brilhante; Cor pálida;

Nitrito

Aspeto super curado; Cor artificial; Aspeto
de salpicão; Não tem muita gordura.

Cheira a fumo; Pouco sabor;
“desenxabido”
Cheiro fraco; Pouco sabor; Um pouco
seco; “Sabor a bacon”.

Nitrato

Cor muito pálida;

Cheiro esquisito; Não cheira a chouriço;
Sabor e cheiro pouco intenso; “Cheira a
presunto”.

Nitrito+Nitrato

Aspeto mais brilhante que as outras; Cor
um bocadinho artificial; Mais cor de
fiambre que chouriço; Parece menos
caseiro que as anteriores; Mais seco; Cor
rosado.

Não tem muito cheiro; Lembra o sabor
do bacon; Ligeiro aroma a fumo.

Vinho

Cor rosado escuro; Aspeto meio seco;
Aspeto acastanhado.

Aroma a curado; Sabor de vinhad’alhos; Intenso cheiro a vinho.

Vinho + Alho

Vermelho escuro; Aspeto artesanal; Cor a
de vinha-d’alhos; Mais húmido; Mais
gorduroso;

Cheiro a de vinha-d’alhos; Saboroso;
Bom sabor.

Colorau

Bom aspeto; Tom amarelado/ alaranjado;
mais rosado; Aspeto mais apelativo; Mais
caseiro.

Sabor mais picante; Menos saboroso
que o chouriço de vinho; Notas de
cheiro a cebolinho.

L. sakei

Cor mais baça; Cor mais escura;

Cheira a fumo; Pouco cheiro; Sabor a
salsicha.

L. sakei+Vinho

Aspeto mais tradicional; Cor acastanhada;
Aspeto mais a chouriço; Cor “ideal” para
chouriço.

Cheiro a vinho; Cheiro de vinhad’alhos; Cheiro mais a chouriço; Mais
saboroso.

L. sakei+Vinho
+Açucares

Cor intensa; avermelhado; Aspeto mais
característico do chouriço; Cor a vinho.

Cheiro muito intenso; Cheiro a curado;
“semelhante ao chouriço espanhol”.

No caso do chouriço com L.sakei, verifica-se que a cor foi mais baça e escura, e o sabor
desagradou, assemelhando-se ao sabor da salsicha; com a combinação de L. sakei e vinho o
aspeto foi bastante elogiado, apontado como o mais tradicional, mais aspeto de chouriço, e
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como tendo a cor “ideal” para o chouriço, no sabor e aroma destaca-se o cheiro a chouriço e
vinho, e o seu sabor foi apontado como saboroso.
No chouriço com a combinação L. sakei, vinho e glucose a cor apresentou-se mais
intensa, assemelhada a cor do vinho, o cheiro foi o mais intenso de todos, com bastante cheiro
a curado; foi referida a semelhança ao chouriço espanhol.

 Avaliação Check All That Apply (CATA)
Os chouriços com as diferentes formulações foram provados por cerca cerca de 80
consumidores, que identificaram características dos chouriços a partir de uma lista proposta na
ficha de prova, técnica de análise sensorioal vulgarmente conhecida pelo acrónimo do
designativo inglês – CATA Check All That Apply. A contrução da lista foi feita com base nos
resultados dos grupos focais e na experiência dos investigadores que conduziram o estudo. A
identificação do atributo em cada formulação foi analisada por análise multifatorial de
correspondências, apresentando-se a projeção dos dois primeiros fatores na na figura 18.
A proporção de consumidores que identificou cada atributo nos chouriços com as diferentes
formulaçõas, assim como a diferença estatística avaliada pelo teste de Cochran são apresentados
no quadro 21.
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F1 e F2: (82,45 %)
0,8
Comprava este produto

L. sakei+Vinho

Cor Esverdeada
0,4

Cor Pálida

Consumia este produto

Vinho+Alho

Nitrito+Nitrato

L. sakei+Vinho+Açúceres

Cheiro curado

Cor a Vinho tinto

Cor Rosada
Cor Brilhante

Cor Baça

0

F2 (15,32 %)

Cor Castanha

Cor de Curado

Nitrito
Cor Avermelhada

Vinho

Cheiro Característico

-0,4

Nitrato

L. sakei

Cor Vermelho-escuro

Controlo

Colorau
-0,8

-1,2

Atributos

Cor Alaranjada

Produtos

-1,6
-1,6

-1,2

-0,8

-0,4

0

0,4

0,8

1,2

1,6

F1 (67,13 %)

Figura 18- Projeção dos atributos utilizados no teste CATA e dos chouriços com diferentes formulações
(produtos).

Na análise da figura 18 observa-se que os produtos como o nitrito e o nitrito + nitrato,
tem associados atributos como cor avermelhada, cor rosada e cor brilhante, em relação ao
produto nitrato, controlo e L.sakei, vemos associado o atributo cor pálida. Os chouriços com
vinho associam- se os atributos como cheiro característico, cheiro a curado, cor baça e cor de
curado, tal como a intenção de comprar e consumir o produto. Os produtos com vinho e alho,
L.sakei e vinho e L. sakei,vinho eaçúcares são associados a atributos como cor castanha, cor a
vinho tinto. O chouriço com colorau ficou um pouco distanciado de todos os atributos utilizados
nos outros chouriços, ficando associado a atributos como a cor vermelho escuro, e no mesmo
quadrante que a cor alaranjada.
Em relação à proporção de utilização dos atributos propostos na avaliação CATA,
verificaram-se diferenças significativas em quase todos os atributos como se pode observar no
quadro 21.
O atributo “cor avermelhada” foi utilizado com mais frequência no chouriço com nitrito,
significativamente superiores aos restantes. A “cor rosada” foi mais frequente (p<0,05) no
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chouriço com a combinação de nitrito + nitrato, do que todos os chouriços que não utilizavam
nitrificantes na sua constituição. No atributo “cor curado” o chouriço controlo apresentou uma
frequência inferior (p<0,05) que o chouriço com vinho. O atributo “cor castanha” foi fortemente
associado a chouriços com combinações com vinho na sua constituição, e por isso esses
chouriços apresentaram diferenças significativamente superiores em relação aos outros
chouriço sem vinho ou só com vinho. A cor esverdeada foi associada na maioria ao chouriço
de vinho + alho apresentando desta forma diferenças significativamente superiores em relação
ao chouriço controlo, ao chouriço com nitrificantes e ao chouriço apenas com vinho. A cor
brilhante teve a maior proporção de identificações no chouriço com nitrito e no chouriço com
nitrito+nitrato, estes chouriços revelaram diferenças significativamente superiores a todos os
outros excetuando o chouriço com L. sakei. A cor baça foi fortemente associada ao chouriço de
vinho e de L. sakei+ vinho. A proporção do atributo cor alaranjada foi mais utilizada em relação
ao chouriço de colorau, apresentando deste modo diferenças significativamente superiores aos
restantes, a cor a vinho tinto teve uma proporção de utilização superior no chouriço com L.
sakei+ vinho + açúcares, e este apresentou diferenças significativamente superiores em relação
a todos os chouriços sem vinho na sua constituição, bem como em relação ao chouriço apenas
com vinho, a cor pálida teve a sua maior proporção de utilização no chouriço com L. sakei e
obteve diferenças significativas em relação a todos os chouriço sem nitrito/ nitrato ou a sua
combinação, à exceção do chouriço com vinho+ alho. O atributo vermelho escuro teve uma
proporção de utilização maior no chouriço com vinho e no chouriço de colorau, os atributos
“cheiro característico a chouriço”/“consumia este produto”/ “comprava este produto” não
apresentaram diferenças significativas na proporção da sua utilização entre os vários chouriços.
O cheiro a curado como atributo teve uma maior proporção de utilização no chouriço de vinho
+ alho, e houve diferenças significativas entre os restantes chouriços.
Genericamente observou-se que os resultados da prova CATA vão de encontro às tendências
gerais detetadas com os grupos focais.
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Quadro 21-Proporção de utilização dos atributos propostos na avaliação CATA, comparados através do teste de Cochran para cada atributo avaliado.
L. sakei +
L. sakei +
Vinho
Vinho+Açúcares

Atributos

Controlo

Nitrito

Nitrato

Nitrito+Nitrato

Vinho

Vinho+Álho

Colorau

L. sakei

Cor Avermelhada

0,288 abc

0,458 c

0,186 ab

0,373 bc

0,237 abc

0,068 a

0,220 ab

0,119 a

0,119 a

0,068 a

Cor Rosada

0,525 cd

0,559 cd

0,559 cd

0,576 d

0,288 abc

0,237 ab

0,068 a

0,508 bcd

0,068 a

0,034 a

Cor de Curado

0,102 a

0,153 ab

0,153 ab

0,136 ab

0,373 b

0,203 ab

0,322 ab

0,237 ab

0,322 ab

0,322 ab

Cor Castanha

0,068 a

0,017 a

0,051 a

0a

0,237 abc

0,559 d

0,339 bcd

0,169 ab

0,458 cd

0,542 d

0a

0,017 ab

0a

0a

0a

0,102 b

0,017 ab

0,017 ab

0,068 ab

0,034 ab

Cor Brilhante

0,254 abc

0,407 c

0,186 abc

0,373 c

0,119 ab

0,102 ab

0,085 ab

0,271 bc

0,034 a

0,068 ab

Cor Baça

0,237 abc

0,102 a

0,271 abc

0,153 ab

0,407 c

0,356 bc

0,305 abc

0,136 ab

0,458 c

0,373 bc

Cor Alaranjada

0,085 a

0,051 a

0,034 a

0,034 a

0,034 a

0,017 a

0,322 b

0,085 a

0a

0,017 a

Cor a Vinho tinto

0,034 ab

0,051 ab

0,034 ab

0a

0,203 abc

0,220 bcd

0,186 abc

0,051 ab

0,288 cd

0,424 d

Cor Pálida

0,186 abc

0,136 abc

0,203 abc

0,220 bc

0,119 ab

0,136 abc

0,034 ab

0,322 c

0,017 a

0,119 ab

Cor Vermelho-escuro

0,051 ab

0a

0,034 ab

0a

0,186 b

0,068 ab

0,186 b

0,068 ab

0,136 ab

0,169 b

Cheiro Característico
chouriço

0,288 a

0,237 a

0,237 a

0,237 a

0,237 a

0,305 a

0,339 a

0,254 a

0,254 a

0,339 a

0,712

Cheiro curado

0,271 ab

0,220 a

0,220 a

0,186 a

0,322 ab

0,458 b

0,305 ab

0,220 a

0,322 ab

0,305 ab

0,009

0,322 a

0,390 a

0,288 a

0,492 a

0,339 a

0,305 a

0,254 a

0,271 a

0,441 a

0,390 a

0,029

0,186 a

0,186 a

0,169 a

0,288 a

0,153 a

0,322 a

0,203 a

0,186 a

0,169 a

0,305 a

0,057

Cor Esverdeada

Consumia este
produto
Comprava este
produto

p
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,002
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

abc – médias na mesma linha seguidas de letras diferentes apresentam diferenças significativas (p<0,05).
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4.3.2.2. Aceitabilidade e adequação das características de cor e aroma
Na mesma ficha de prova foi feita uma questão hedónica, para avaliar a apreciação global que
os consumidores fizeram do produto, assim com duas questões do tipo JAR – “Just About
Right” para avaliar a adequabilidade da cor e do aroma dos chouriços estudados tendo em conta
as suas diferentes formulações. Os resultados médios da avaliação hedónica dos chouriços com
as diferentes formulações feita pelos consumidores, são apresentados na figura 19.

 Avaliação hedónica
Controlo

bc

Nitrito

ab

Nitrato

ab
abc

Nitrito+Nitrato

abc

Vinho

abc

Vinho + Alho
a

Colorau
OE Alho

c

OE Orégão

abc
abc

OE Tomilho
ab

L. sakei
L. sakei+Vinho

abc

L. sakei+Vinho +Açucares

abc

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Figura 19-Avaliação hedónica (1 detesto, 9 adoro) de chouriços preparados com diferentes ingredientes e
tecnologias, controlo preparado somente com sal. abc – médias seguidas de letras diferentes apresentam diferenças
significativas (p<0,05).

Ao analisar a figura 19, verifica-se que o controlo apresenta diferenças significativas em
relação ao chouriço de colorau, que foi o que teve uma avaliação hedónica menor por parte dos
consumidores. O chouriço de colorau apresentou diferenças significativas em relação ao
chouriço com OE de alho que apresentou a melhor aceitabilidade por parte dos consumidores
abrangidos neste estudo. O chouriço com OE de alho apresentou diferenças significativamente
superiores em relação ao chouriço com L. sakei e ao chouriço que individualmente continha na
sua constituição nitrito ou nitrato, estas 3 formulações foram as que tiveram menor
aceitabilidade dos consumidores posteriormente ao chouriço com colorau. As restantes
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formulações de chouriço não apresentaram diferenças significativas entre elas nem em relação
ao chouriço controlo, a sua aceitabilidade por parte do consumidor foi semelhante em todas
elas.
 Just About Right (JAR)
Com o intuito de avaliar o efeito que os diferentes ingredientes tinham na cor do chouriço,
utilizou-se uma escala “just-about-right” (JAR) para avaliar se o produto estaria com uma
intensidade de cor ideal ou se, caso contrário, estaria muito ou pouco intenso. Procedeu-se à
análise de penalizações que a avaliação da intensidade da cor como não ideal provocou na
avaliação hedónica
Na figura 20 apresentam-se os resultados obtidos com o chouriço controlo, preparado
somente com carne, gordura e sal. Como se pode observar na figura 20 (a), 67% de
consumidores que qualificaram a cor do chouriço como ideal, e apenas 29% como sendo uma
cor fraca.

Figura 20 a) Proporção de consumidores (%)
que avaliaram a cor do chouriço controlo numa
escala JAR

b) Penalização na média de avaliação hedónica
provocada pela avaliação da cor como fraca ou
intensa
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Quando se estudou a penalização que a avaliação JAR, por excesso ou por defeito, teve uma
avaliação hedónica (figura 20 (b)) que foi responsável por uma penalização de 1,66 unidades
de escala hedónica, relativo a cor fraca, pois foi classificada por cerca de 30% dos
consumidores, pelo que deve ser devidamente valorizado, como indica Plaehn (2012), as
penalizações na média hedónica, só devem ser consideradas se forem obtidas a partir da
avaliação, de pelo menos, 20% dos consumidores. A penalização associada à escala de cor por
excesso não foi significativo, pois foi apontado por apenas 2% dos consumidores.
Na figura 21 (a) apresentam-se os resultados obtidos com chouriço ao qual foi
adicionado nitrito. Verifica-se neste caso que uma proporção de 52% dos consumidores
classificou a cor do chouriço como sendo ideal, em contrapartida cerca de 35% dos
consumidores assumem a cor do chouriço como sendo fraca.

Figura 21. a) Proporção de consumidores (%)
que avaliaram a cor do chouriço com nitrito
numa escala JAR

b) Penalização na média de avaliação hedónica
provocada pela avaliação da cor como fraca ou
intensa.

A penalização na média da avaliação hedónica provocada pela escala de JAR, apresentada na
figura 21 (b), mostra que houve uma penalização 1,19 relativamente à cor ser fraca, destacada
na figura com círculo vermelho, esta penalização deve-se à avaliação de cerca de 30% dos
consumidores, sendo uma percentagem considerada relevante.
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Na figura 22, (a) encontra-se os resultados para o chouriço com nitrato. Uma proporção
de mais de metade dos consumidores, cerca de 52%, avaliou a cor deste chouriço como sendo
a ideal, e 35% como sendo uma cor fraca para o chouriço.

Figura 22. a) Proporção de consumidores (%) que
avaliaram a cor do chouriço com nitrato numa escala
JAR.

b) Penalização na média de avaliação hedónica
provocada pela avaliação da cor como fraca ou
intensa.

Quanto a penalização que a avaliação JAR, por excesso ou por defeito, teve na avaliação
hedónica (figura 22 (b)) foi responsável por uma penalização 1,26 unidades de escala hedónica
relativa à cor ser considerada como fraca por 35% dos participantes, destacada a vermelho na
figura, irrelevante foi a penalização causada pela proporção de apenas 9% dos consumidores
que classificam a cor como sendo intensa para o chouriço com nitrato.
Quando estudamos o efeito da adição de nitrito e nitrato ao chouriço, obteve-se os
resultados representados na figura 23, uma proporção de 61% dos consumidores avaliou a cor
deste chouriço como sendo a ideal, 35% dos consumidores discorda da avaliação da cor como
ideal, classificando-a como fraca. Na penalização da média, figura 23 (b), a avaliação de JAR
provocou uma penalização de 1,49 unidades de escala hedónica, para a avaliação da cor como
sendo fraca, assumida por 39% dos consumidores, por outro lado, a penalização provocada pela
avaliação da cor como intensa, não é significativa pois apenas 2% dos consumidores a
classificaram como tal.
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Figura 23. a) Proporção de consumidores (%) que
avaliaram a cor do chouriço com nitrito e nitrato
numa escala JAR.

b) Penalização na média de avaliação hedónica
provocada pela avaliação da cor como fraca ou
intensa.

Na figura 24 (a), apresenta os valores apresentados para o chouriço com vinho, que teve
uma influência na cor do chouriço, as opiniões ficaram um pouco mais divididas, 50% dos
consumidores ficaram agradados com a cor do chouriço de vinho, classificando-a como ideal,
mas uma proporção de 30% acha que a cor do chouriço é fraca.
A penalização que se destaca na figura 24 (b), provocada pela escala de JAR, por defeito ou
por excesso, foi provocada pela avaliação da cor como fraca, uma penalização com cerca de
1,17 unidades, com uma proporção 37% dos participantes.
Os resultados referentes à cor do chouriço ao qual se adicionou vinho e alho são
apresentados na figura 25 (a), apenas 42% dos consumidores consideram a cor deste chouriço
como ideal, as opiniões neste caso dividem-se, cerca de 36% dos consumidores consideraram
esta cor fraca, e 4% muito fraca.
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Figura 24 a) Proporção de consumidores (%) que
avaliaram a cor do chouriço com vinho numa escala
JAR.

b) Penalização na média de avaliação hedónica
provocada pela avaliação da cor como fraca ou
intensa.

As penalizações provocadas pela avaliação de JAR neste caso são apresentadas na figura 25
(b), a maior penalização de 1,64 unidades foi provocada pela avaliação da cor por defeito, com
uma proporção de cerca de 40% dos participantes a classificarem a cor como fraca/ muito fraca,
em relação a penalização provocada por excesso, foi causada pelos consumidores que
classificaram a cor como intensa/ muito intensa, mas como apesar de estar próxima de 20% dos
consumidores, não atinge um limite para que seja considerada relevante para este estudo como
já tinha sido referido anteriormente.
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Figura 25- a) Proporção de consumidores (%) que
avaliaram a cor do chouriço com vinho e alho numa
escala JAR.

b) Penalização na média de avaliação hedónica
provocada pela avaliação da cor como fraca ou
intensa.

Na figura 26 (a) apresenta-se os resultados da avaliação da cor do chouriço que contém
na sua composição colorau, que influencia diretamente a cor do mesmo. Com uma proporção
de 44% de consumidores a classificarem a cor do chouriço como ideal, esta classificação fica
abaixo da média, quando em comparação com as outras amostras de chouriço com outros
ingredientes, nem metade dos participantes consideraram a cor como ideal, cerca de 25%
classifica a cor como fraca/ muito fraca, e 31% como sendo uma cor forte/muito forte para um
chouriço.
As penalizações no caso do chouriço com colorau foram significativas quer por defeito, quer
por excesso pois ambas apresentam uma proporção superior a 20% dos participantes. A
penalização de 1,49 unidades foi provocada pela proporção de 31% dos participantes que
classificam a cor como intensa/muito intensa, e 1,87 unidades foi a penalização provocada pela
avaliação de 25% dos consumidores como a cor sendo fraca/ muito fraca. Estes resultados são
apresentados e destacados a vermelho na figura 26 (b).
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Figura 26. a) Proporção de consumidores (%) que
avaliaram a cor do chouriço com colorau numa escala
JAR.

b) Penalização na média de avaliação hedónica
provocada pela avaliação da cor como fraca ou intensa

No caso da figura 27 (a), apresenta os resultados referentes a avaliação da cor do
chouriço ao qual foi adicionado L. sakei. A classificação da cor como ideal foi obtida uma
proporção bastante baixa, apenas 36% dos consumidores são desta opinião, mais de metade dos
participantes (51%) classificam a cor como fraca/ muito fraca, e uma minoria (13%) classificam
a cor deste chouriço como intensa.
A penalização, em destaque na figura 27 (a), é referente à proporção de 51% dos participantes
que classificaram a cor como fraca/muito fraca, 1,29 unidades foi a penalização obtida na média
da avaliação hedónica por defeito, a penalização por excesso foi insignificante ficando abaixo
dos 20%.
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Figura 27 a) Proporção de consumidores (%) que
avaliaram a cor do chouriço com L. sakei numa
escala JAR.

b) Penalização na média de avaliação
hedónica provocada pela avaliação da cor
como fraca ou intensa.

Quando se utilizou L. sakei e vinho (figura 28 (a)), perto de metade dos participantes
(46%) classificam a cor deste chouriço como a ideal. Em contrapartida, 34% são da opinião que
a cor é fraca/ muito fraca, e 21% foi a proporção de consumidores a classificarem a cor como
intensa/muito intensa.
Ambas as penalizações na média da avaliação hedónica provocadas pela avaliação de JAR, são
importantes, ambas tiveram uma proporção superior a 20% dos participantes, sendo que a
penalização por defeito obteve um valor de 1,39 unidades com uma proporção de 33% dos
participantes, a penalização por excesso obteve um valor de 0,81 unidades causada por cerca
de 20% dos participantes, como é destacado na figura 28 (b).
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Figura 28. a) Proporção de consumidores (%) que
avaliaram a cor do chouriço com L. sakei e vinho
numa escala JAR.

b) Penalização na média de avaliação hedónica
provocada pela avaliação da cor como fraca ou
intensa.

Na figura 29, apresenta-se os resultados referentes ao chouriço com L. sakei. vinho, alho e
glucose A avaliação da cor como ideal para o chouriço foi apontada por cerca de 38% dos
consumidores, 29% classificaram a cor como fraca ou muito fraca, e 34% são da opinião que a
cor é intensa ou muito intensa.
Quando se estuda a penalização que a avaliação JAR, por excesso ou por defeito, teve na
avaliação hedónica (figura 29 (b)) a penalização por defeito (29% participantes) obteve um
valor de 1,43 unidades, em relação à penalização por excesso (34% dos participantes) obteve
um valor de penalização de 0,15 unidades, ambas as foram significativas para o estudo.
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Figura 29. a) Proporção de consumidores (%) que
avaliaram a cor do chouriço com L. sakei, vinho, alho
e glucose numa escala JAR.

b) Penalização na média de avaliação hedónica
provocada pela avaliação da cor como fraca ou
intensa.

Em suma, o chouriço controlo obteve uma classificação de 67% dos consumidores de
como possuía uma cor ideal, o chouriço com nitrito e o chouriço com nitrato foram classificados
por 52% dos consumidores como tendo uma cor ideal para chouriço de carne, o chouriço com
a combinação de nitrito + nitrato obteve uma proporção de 61% dos consumidores que tinham
a opinião que a sua cor é ideal e o chouriço de vinho teve uma aceitação da sua cor como ideal
de 50% dos consumidores. Tendo em consideração que os resultados das provas JAR são
habitualmente utilizados pela indústria como indicador de adequabilidade da característica do
produto, neste caso da cor, e em que é considerado o limite de 50% de classificação como ideal
(Van Trijp et al., 2007), estes 5 exemplares de chouriço tem uma adequabilidade da cor,
consequentemente as restantes 5 formulações de chouriço (Vinho + Alho; Colorau;L. sakei; L.
sakei+Vinho; L. sakei+Vinho+Açucares), ficaram abaixo do limite e não tem uma cor adequada
na opinião dos cerca de 80 consumidores.
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5. Conclusão

Os ensaios realizados no presente trabalho visaram avaliar o comportamento de
Clostridium sporogenes e Salmonella spp. em chouriço de carne fabricado sem nitrito e nitrato,
assim como o efeito dos ingredientes utilizados no fabrico de chouriço e da tecnologia de
fermentação e estudar as implicações sensoriais da omissão do nitrito e/ou nitrato e dos
ingredientes utilizados no fabrico de chouriço e da tecnologia de fermentação.
Foram realizados dois ensaios preliminares, um em meio de cultura e um em carne
picada para estimar o efeito dos fatores em estudo. Pela análise dos resultados dos ensaios em
meio de cultura, conclui-se que Cl. sporogenes, utilizado no presente trabalho como substituto
de Cl. botulinum, é sensível ao nitrito de sódio, nitrato de potássio, ou à sua combinação, tendo
apresentado uma MIC menor que 50 mg/l. L. monocytogenes e Ent. faecium também se
mostraram sensíveis a estes aditivos, ambos apresentaram uma MIC para qualquer das situações
estudadas de 100 mg/l. S. aureus, Salmonella, E. coli O157:H7 e as duas BAL estudadas – L.
sakei e L. plantarum – multiplicaram-se com a quantidade máxima testada, que corresponde ao
máximo permitido por lei, 150 mg/l. Nos ensaios realizados com carne picada, inoculada com
Cl. sporogenes ou com Salmonella spp., não se observou um efeito dos aditivos em estudo
sobre a sobrevivência e multiplicação destes microrganismos.
Nos ensaios realizados com chouriço, observou-se que ambos os microrganismos
desapareceram ao longo do processo de fabrico, provavelmente em resposta à redução da aw,
que se situava entre os 0,87 e os 0,89 no produto acabado com 30 dias de secagem/cura. Os
valores de pH do chouriço não atingiram valores suficientemente reduzidos para darem um
contributo relevante para a conservação.
Observou-se que nos enchidos em que se usou nitrito, nitrato ou ambos, os valores
doseados no produto acabado eram de cerca de 10% da quantidade adicionada. O efeito do
nitrito fez-se sentir na sobrevivência de Cl. sporogenes logo após a fumagem, determinando
contagens menores, e no final do processo de secagem/cura, em que este substituto do
patogénico estava abaixo do limite de deteção em todas as amostras com nitrito, nitrato ou
ambos, mas ainda presente em pequena quantidade nas amostras controlo. Salmonella spp.
experimentou uma acentuada redução ao longo do processo de fabrico, que se situou entre as 6
e as 7 unidades logarítmicas. Ao longo do processo as amostras com nitrito, nitrato ou ambos
apresentaram sempre contagens menores, estatisticamente significativas só em algumas das
comparações. Quando se comparou o efeito da utilização de nitrito e nitrato (75mg/kg) de cada,
com o efeito da utilização de vinho, vinho e alho ou colorau, a contagem de Cl. sporogenes foi
sempre semelhante ao longo do processo de fabrico, permitindo-nos inferir que não há uma
vantagem em utilizar aqueles aditivos químicos. Também nos ensaios com o chouriço
inoculado com Salmonella spp. a vantagem em utilizar nitrito e nitrato não foi muito evidente,
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pois a contagem daquele patogénico foi semelhante à observada quando se usaram ingredientes
vulgarmente empregues no tempero. A utilização de OE de alho, orégão e tomilho, que têm
sido vastamente investigadas pela sua ação antimicrobiana, foram testados em doses
previamente estabelecidas como sensorialmente aceitáveis (0,005%). O efeito da utilização
desses OEs não se distinguiu da utilização do nitrito e nitrato na sobrevivência de Cl.
sporogenes. Ao fim de 15 dias de secagem, os OEs podem ser considerados como uma
alternativa àqueles aditivos. Não foram feitos ensaios com Salmonella spp. nestas condições
experimentais. A utilização da tecnologia de fermentação com L. sakei revelou-se interessante
somente na fase de fumagem, em que se conseguiu uma maior inibição de Cl. sporogenes
quando se utilizou aquela bactéria fermentativa em conjunto com vinho. Nas condições mais
acidificantes, e que resultaram num pH mais reduzido, a sobrevivência do substituto do
patogénico foi semelhante à do controlo.
Os parâmetros de cor (L*a*b*) do chouriço revelaram a importância da utilização dos
sais nitrificantes nos parâmetros de cor, resultando em chouriços com o parâmetro a* mais
elevado. Os outros ingredientes testados também tiveram uma forte influência na cor, como
esperado pela sua forte coloração própria, nomeadamente o vinho tinto no parâmetro a*,
correspondente à cor vermelha. A utilização de alho está por vezes associada à formação de
pigmentos resultante da reação da mioglobina com os compostos sulfurados do alho, o que se
refletiu nas tonalidades esverdeadas das amostras, como se infere do seu maior valor b*. As
amostras preparadas com OEs ou com tecnologia de fermentação apresentaram quase sempre
uma cor menos vermelha que as tratadas com nitrito e nitrato.
Em termos sensoriais, os chouriços preparados sem nitrito e/ou nitrato foram quase
sempre tão apreciados como os que incluíam esse aditivos. A abordagem qualitativa realizada,
através da discussão das características dos chouriços com três grupos focais permitiu
identificar algumas tendências nas características dos diferentes enchidos. A utilização de
nitrito e/ou nitrato implicou, em algumas circunstâncias uma avaliação do produto como algo
“artificial”. Como no desenho deste ensaio a utilização dos aditivos foi feita em enchidos
temperados somente com sal, observou-se que os que tinham temperos característicos foram
identificados como característicos e apelativos. A análise realizada com um grupo de cerca de
80 consumidores usando a técnica CATA Check-All-That-Apply confirmou as tendências
observadas na análise quantitativa. Quando se avaliou o efeito da avaliação da cor dos chouriços
através da técnica JAR- Just About Right, observou-se que somente no chouriço controlo, os
que incluíram nitrito e/ou nitrato, e no que foi preparado com vinho, houve pelo menos 50% de
consumidores a considerar o produto como com a cor ideal, critério comumente utilizado pela
indústria para aceitar lançar o produto no mercado. A penalização da avaliação hedónica pela
avaliação da cor como não-ideal revelou que na maioria dos casos a cor estaria aquém daquilo
que os consumidores consideram ideal. Só nos chouriços preparados com colorau, com L. sakei
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e vinho, e este último ainda adicionado de glucose, é que se observou uma penalização
determinada pela cor estar demasiadamente intensa.
Em síntese, face aos resultados do presente trabalho, observa-se que a vantagem da
utilização de nitrito, nitrato ou ambos é pontual e de pequena dimensão no comportamento de
Cl. sporogenes e Salmonella spp. Ainda que esses aditivos resultem num melhor controlo destes
microrganismos que o controlo fabricado só com sal, quando se introduzem os ingredientes
comummente usados no fabrico dos enchidos, o seu contributo para o controlo microbiano é
semelhante ao dos referidos aditivos. Sensorialmente os enchidos fabricados sem nitrito e/ou
nitrato são bem aceites pelo consumidor, que reconhece os enchidos por alguns ingredientes
utilizados no seu fabrico que têm fortes implicações na cor, como o vinho tinto e o colorau. Os
resultados do presente trabalho permitem contribuir para a validação da segurança dos produtos
tradicionais fabricados em pequenas unidades de fabrico, sem a utilização de aditivos químicos,
e, abrem perspetivas interessantes para a possibilidade da indústria poder retirar o uso de nitrito
e/ou nitrato do fabrico de enchidos, desde que garantidas as condições de secagem adequadas,
permitindo colocar no mercado produtos com menos aditivos químicos potencialmente nocivos
para o consumidor, e desta forma reconquistar a sua posição no mercado alegadamente
prejudicada pela publicação pela IARC do relatório que associa os produtos cárneos ao cancro
do colon.
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