
Aditivos
Ingredientes

O espectro dos aditivos e ingredientes utilizados no setor cárneo é 
bastante amplo. Neste Caderno Especial, é apresentada uma coletânea 

de technical papers redigidos pelo departamento competente de algumas 
grandes empresas atuando neste ramo específico.  Alguns deles são mais 

técnicos, enquanto outros têm um discreto toque promocional. 
Aditivos & Ingredientes não interferiu no conteúdo nem na redação dos 

artigos, somente tentou dar uma apresentação gráfica mais amigável. 
O leitor poderá também observar que, fiéis aos nossos princípios, a 

publicação destas matérias não foi vinculada à publicação de anúncios.

ESPECIAL CARNES
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Uma vez, conversando com um 
grande especialista em segurança 
alimentar e em sistemas de inspeção 
do Ministério da Agricultura, uma 
frase dita por ele me marcou: 
“Quer conhecer a cultura de um 
povo e os seus padrões de higiene 
e valores? Vá até um mercado 
público e freqüente um açougue”. 

Essa linha de raciocínio nos faz 
pensar na evolução da indústria de 
alimentos e o papel fundamental da 
indústria de aditivos alimentares para 
a conservação das qualidades 
sensoriais dos alimentos e, 
também, na sua importância 
para o desenvolvimento da 
civilização moderna e das 
grandes cidades, pois a 
disponibilidade de alimentos 
s empre  f o i  um f a to r 
limitante para a expansão 
dos grupamentos humanos.

Mas, por que os aditivos 
alimentares sempre são 
considerados como algo 
indesejável pela maioria 
da população? É uma 
pergunta que dificilmente 
será respondida de uma 
forma definitiva e sem 
grandes polêmicas e com 
diferentes posições pelos 
defensores e opositores 
destes produtos.

INGREDIENTES NATURAIS  
E FUNCIONAIS -

UMA NOVA OPORTUNIDADE DE 
DIFERENCIAÇÃO DE PRODUTOS 

ATRAVÉS DO CLEAN LABEL 

Assim sendo, é interessante 
vermos o fabricante de picolés 
utilizando o apelo de um sorvete 
de frutas,  colorido com corantes 
naturais, para aliviar a preocupação 
de uma mãe zelosa quando vir 
a boca pintada de seu filho e 
não se preocupar. Ou a indústria 
dos Estados Unidos empregando 
aromas naturais de fumaça para 
conferir cor, sabor e aumentar 
o shelf life de produtos cárneos, 
molhos de tomate, entre outros 

produtos, dispensando o uso de 
uma grande gama de aditivos que 
tradicionalmente eram utilizados. 

Aproveitando este tipo de 
percepção, ganha cada vez mais 
espaço o conceito dos produtos 
industrializados com o apelo dos 
rótulos limpos (clean label), onde 
os fabricantes procuram explorar a 
utilização das últimas novidades do 
mercado em termos da chegada de 
ingredientes funcionais totalmente 
naturais (all natural) e que dispensam 

a colocação na rotulagem das 
funções que efetivamente 
desempenham. Esse é o 
resultado do conhecimento 
ancestral da humanidade 
que, aprimorados pela 
tecnologia de ponta no 
sentido da produção de 
ingredientes que possuem 
a função de aditivos, e 
sendo 100% naturais, são 
declarados apenas e tão 
somente como ingredientes 
o u  c o m o  c o m p o s t o s 
naturais.

Temos ainda as preocu
pações  das  indústr ias 
e u r o p é i a s ,  q u e  n ã o 
aceitam trabalhar com 
produtos submetidos à 
irradiação para baixar as 
cargas microbianas e que 
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exigem de seus fornecedores o 
uso de outros métodos que sejam 
confiáveis e aceitos cientificamente, 
para a garantia da qualidade dos 
ingredientes naturais aplicados 
em suas receitas e formulações de 
alimentos.

Isso sem falar nos problemas 
de uso de aditivos não declarados, 
como foi o caso dos corantes 
Sudan, que ainda hoje causam 
preocupações e suspeitas sobre 
indústrias de regiões inteiras, 
como é o caso da Índia, onde 
foram encontrados em páprica e 
em outras especiarias.

Sendo assim, as especiarias, 
ervas aromáticas e os condimentos 
naturais se destacam neste cenário, 
além de já terem estado presentes 
no avanço da ciência alimentícia, 
modernização e evolução da indústria 
alimentícia em todo o mundo.

Desta forma, quando um técnico 
se vê diante de um desafio de criar 
um produto 100% natural, com 
rótulos limpos, sem a utilização 
de aditivos químicos artificiais, 
ele deve saber que a indústria 
tem feito esforços enormes para 
desenvolver ingredientes e produtos 

que podem auxiliálo de forma 
efetiva e consistente para atingir 
os seus objetivos, que são de um 
produto estável, com sabor natural e 
com o frescor de um alimento recém 
produzido, trazendo segurança e 
remetendo ao sabor de uma comida 
feita em casa.

Esse  resgate  do  uso  dos 
ingredientes naturais, onde se 
enquadram as especiarias, os 
aromas naturais de fumaças e os 
condimentos,  recolocam em foco 
a importância do trabalho dos 
fabricantes com as empresas que 
podem assegurar a credibilidade dos 
ingredientes e que, sem perderem 
os aspectos de confiabilidade e 
segurança, tem aplicado em seus 
processos produtivos técnicas 
modernas e seguras para garantir 
a qualidade do suprimento, um 
sensorial diferenciado dos produtos, 
a garantia de origem e a segurança de 
processos controlados e rastreáveis. 
Ganham os fabricantes, que se 
beneficiam das vantagens do rótulo 
limpo (clean label) e da confiança 
dos seus consumidores, e ganham 
os consumidores, que passam a 
consumir produtos mais saborosos 

e naturais, e passam a ter maior 
credibilidade à marca.

Portanto, se decidir seguir esta 
tendência que tem beneficiado, 
e muito, a rentabil idade das 
indústrias de alimentos, adote o 
clean label para os seus produtos.

André Oliveira é Gerente Técnico da 
Fuchs Gewürze do Brasil, químico 
industrial pela Universidade Mackenzie, 
com especialização na indústria de 
alimentos, tendo trabalhado em diversas 
multinacionais dentro da indústria 
alimentícia.

Fuchs Gewürze do Brasil Ltda. 
Rua Sargento Gabriel Pedro  

de Oliveira, 111
13295000  Itupeva, SP

Tel.: (11) 45918200
Fax: (11) 45918216
www.fuchs.com.br
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CONSUMO E PANORAMA DO 
MERCADO DE CARNES NA 

AMÉRICA LATINA

INTRODuçãO
O  c o n s u m o  d e  p ro d u t o s 

cárnicos na América Latina está 
fortemente vinculado aos gostos e 
costumes de cada país. Entretanto, 
vemos todos os países latino
americanos afetados diante do 
aumento de custos de produção 
recentemente.  

O objetivo deste pequeno texto 
é desenhar um panorama geral do 
consumo de carnes nos principais 
países da América Latina, suas 
tendências, quais os tipos mais 
consumidos etc. 

O principal crescimento se 
observa na carne de frango, por ser 
considerada uma alternativa mais 
barata que a carne de boi, o que 
incentiva o consumo, aumento das 
vendas e, conseqüentemente, um 
maior volume de produção de aves. 

Dentre as principais tendências 
do mercado que direcionam os 
novos lançamentos do setor, 
vemos a conveniência como a 
mais relevante. Os estilos de vida 
cada vez mais agitados fazem 
com que os consumidores tenham 
menos tempo disponível para 
preparar seus alimentos. Como 
conseqüência, buscam produtos 
q u e  p e r m i t a m  e c o n o m i z a r 
tempo, evolução que se enxerga 
claramente no passar dos anos; 



77

A
D

IT
IV

O
S

 &
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

ESPECIAL CARNE

dados indicam que atualmente 
gastamos em média 15 minutos 
para preparar uma refeição, sendo 
que no ano 2000 se gastava cerca 
de 35 minutos. 

O u t r a s  t e n d ê n c i a s  q u e 
influenciam esse segmento são 
“Saúde e Bemestar” e Indulgência, 
em que o consumidor busca 
experimentar novas fusões de 
sabor, sem sacrificar sua saúde, 
ou viceversa: produtos saúdáveis, 
porém saborosos. 

Os dados apresentados a seguir 
indicam o consumo, por tipo de 
carne, em cada país, e através 

dele podemos analisar melhor o 
consumo, tendências e os maiores 
mercados de carnes nos países da 
América Latina. Conheça mais 
detalhadamente como está o 
consumo de carnes em cada um 
deles.

MéxICO
Com um crescimento moderado, 

porém constante, o setor de carnes 
no México vem crescendo, apesar da 
desaceleração econômica global. 
Os produtos com maior valor 
agregado seguem com um maior 

dinamismo, graças às tendências 
de conveniência e indulgência 
explicadas anteriormente. 

O consumo per capita total de 
carne no México chega aos 68,5 kg 
ao ano, liderado pelo frango, com 
um consumo de 26,8 kg anuais, 
seguido pela carne de boi, com 
18 kg, registrando uma ligeira 
diminuição em relação a 2007. 
Essa queda se dá, principalmente, 
pelo fato de que os consumidores 
estão buscando por opções mais 
econômicas, como frango, porco 
e embutidos. 

Entre as principais empresas 

 Porco  Ovina  Caprina  Peru  Frango  Bovina  Equina  Coelho  Pato

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Uruguai

Peru

Paraguai

México

Colômbia

Chile

Brasil

Bolívia

Argentina

Carne/País (tons) Argentina Bolívia Brasil Chile Colômbia México Paraguai Peru Uruguai

Porco 230.000 108.000 3.130.000 470.000 130.000 1.200.000 99.000 108.000 19.000

Ovina 52.000 18.000 78.000 11.500 6.950 50.000 2.850 35.000 32.000

Caprina 9.750 5.750 42.000 5.800 6.600 45.000 900 7.000 -

Peru 35.500 740 230.000 94.000 - 22.000 480 - 360

Frango 1.160.000 132.600 8.670.000 520.000 760.000 2.500.000 37.000 800.000 45.000

Bovina 2.830.000 170.000 7.900.000 240.000 790.000 1.650.000 220.000 165.000 570.000

Equina 57.000 - 22.000 9.500 6.250 80.000 650 - 9.000

Coelho 7.3000 140 2.050 - 3.900 4.250 - 3.000 390

Pato 7.500 295 7.450 - - 21.000 1.100 - 234

Fonte: “FAO - Food and Agriculture Organization”, Produção em Toneladas - 2007
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do setor avícola, segundo dados 
da A.C. Nielsen, Euromonitor e 
perspectivas Kerry,  destacamos 
Bachoco,  Pi lgr im’s ,  Tyson e 
Avicarnes de Nova León, que 
representam aproximadamente 
61% da produção avícola nacional, 
sendo que os  39% restantes 
se encontram divididos entre 
pequenas e médias empresas. Já 
no segmento de embutidos, se 
identifica que 76% das vendas do 
mercado se concentra em três 
principais empresas: Sigma, Bafar 
e Qualtia.

BRASIL
Dados do setor indicam que o 

consumo per capita anual de carne 
chega a 83 kg, sendo o frango 
eleito o preferido do brasileiro, 
seja por sua versatil idade de 
preparo, baixo custo, ou imagem 
de produto mais saudável.  

A verdade é que o brasileiro 
cada vez mais busca a solução mais 
prática, e o frango é considerado 
uma delas. 

Um outro dado interessante é 
que a carne de porco, notoriamente, 
está cada vez mais presente nos 
sanduíches, almoços e jantares dos 
brasileiros. Nos últimos 15 anos, 
o consumo passou de 8 kg para 
15 kg registrados em 2008. Esses 
números registrados mostram o 
crescimento de uma carne com 
potencial de crescimento, porém 
se comparada a outros países, 
ainda é muito baixo. Na Espanha, 
por exemplo, o consumo passa de 
60 kg anuais, e no Paraguai, dos 
25 kg. 

Unindo, então, o alto crescimento 
e o fato do Brasil ser visto como 
quarto maior produtor de carne 
de porco do mundo, podemos 
considerar que essa fatia do 
mercado poderá mostrar um bom 
crescimento nos próximos anos. 

De todas as tendências,  a 
conveniência se torna muito 
importante também no Brasil, de 
uma maneira até mais forte do que 
no México. Ela se torna clara nos 
principais produtos relacionados a 

Kerry do Brasil Ltda. 
Av. Mercedes Benz, 460 

13054750  Campinas, SP
Tel.: (19) 37655000
Fax: (19) 37655000
www.kerry.com.br

pratos prontos nos supermercados. 
Com um crescimento de quase 
40% nos últimos cinco anos e 
uma expectativa de aumento em 
mais de 50% até 2012 (dados 
de Euromonitor),  o mercado 
de pratos prontos congelados 
promete agregar valor às empresas 
que produzem e ajudar ainda 
mais o diaadia do consumidor. 
Podem ser pizzas congeladas ou, 
inclusive, refeições completas 
de fácil preparo, o fato é que 
existe um movimento comum nas 
principais empresas do setor em 
desenvolver soluções práticas e 
saborosas para consumo de toda 
a família  tudo já prontinho, é só 
aquecer e comer. 

COLôMBIA
A tendência de consumo de 

produtos cárnicos na Colômbia 
está muito focada em produtos 
processados, segundo dados da 
Federação Nacional de Avicultores 
da Colômbia (FENAVI) .  Eles 
indicam um consumo per capita 
anual de carne de frango de 23,2 kg 
em 2008, registrando um aumento  
de 7,4% em relação a 2007. Isso 
porque o principal segmento da 
população colombiana que prefere 
frango são os consumidores de 
baixa renda, pela diferença de 
preço entre aves e carnes de boi.

ChILE
Segundo informações da ODEPA 

(Oficina de Estudos e Políticas 
Agrárias), o consumo per capita de 
carnes dos chilenos alcançou 81,3 
kg no ano de 2008, aumentando 
em 20% nos últimos 10 anos, em 
que se consumia pouco mais que 
64 kg por pessoa. Assim como em 
outros países da América Latina, 
as aves se posicionam com 33,3 
kg desse consumo, seguida pela 
carne de porco, com 25 kg, carne 
de boi com 22 kg, e outros com 9 
kg, incluindo carnes ovina, equina 
e caprina. 

PERu
O custo mais baixo, versatilidade 

de preparo e maior oferta, são 
alguns dos fatores que elevaram 
a produção de aves no Peru. 
Superando a marca dos 30 kg 
anuais por habitante em cidades 
metropo l i tanas  como L ima, 
o frango segue crescendo em 
consumo nesse país, bem acima 
da média, se comparado com a 
carne de porco (4,1 kg) ou carne 
de boi (5,6 kg).

A KERRy
Conhecer o comportamento do 

mercado de carnes fora do Brasil 
é uma das tarefas que a Kerry 
desenvolve, para poder trazer ao 
Brasil ingredientes e aromas que 
possam estar em sintonia com as 
últimas tendências do setor. 

Através de estudos como este, 
a empresa desenvolve ingredientes 
com um conhecimento avançado 
em aplicação e com um grande 
esforço de inovação, para fornecer 
aos clientes soluções que melhorem 
seu desempenho produtivo e que 
respondam as necesidades da 
indústria. 

A Kerr y  possui  uma l inha 
completa de ingredientes, aromas e 
soluções sob medida para aplicação 
em carnes, frangos e embutidos. 
Seu portfólio inclui condimentos, 
empanados, culturas starters, 
extensores de shelf life, enzimas, 
salmouras, carragenas, molhos e 
aromas, entre outros.
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TENDêNCIAS GERAIS
O consumo doméstico da carne 

fresca tradicional tem sido amplamente 
substituído pelo consumo de produtos 
de carne processada, particularmente 
os produtos refrigerados e com valor 
agregado. 

Nos próximos anos, as pessoas 
idosas, provavelmente, vão começar 
a consumir alimentos com certa 
sofisticação. Uma significativa procura 
por alimentos mais baratos e com 
qualidade padrão, irá se manter. 
No entanto, teremos um número 
cada vez maior de consumidores 
que estarão dispostos a pagar um 
pouco mais por uma real melhoria da 
qualidade. As empresas que trabalham 
com produtos cárneos vão ter de 
assumir novos rumos frente a essas 
tendências.

TENDêNCIA PARA O 
SAuDáVEL

Os consumidores estão dispostos 
a reduzir a ingestão de gorduras, 

DESAFIOS NA CARNE  
NÃO-CURADA

No mercado de carne não-curada, os produtos cárneos 
com valor agregado estão em contínuo crescimento  
e tornam-se cada vez mais populares devido à sua 
imagem de produtos saudáveis. Mas o período de 
conservação deles é vital para o seu sucesso comercial. 
Conheça as vantagens do Purasal® em vários tipos de 
carnes não-curadas.

mas apenas se, com relação ao sabor, 
houver correspondência com a mesma 
qualidade existente em sua versão 
tradicional.

Os consumidores ocidentais 
preocupamse com a ingestão de 
gorduras, o conteúdo nutritivo 
e a sanidade. Em uma escala de 



80

A
D

IT
IV

O
S

 &
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

ESPECIAL CARNE

importância, um produto deve ser 
saboroso, ter o preço justo, ser de 
fácil acesso, não ter gordura e ser 
elaborado com ingredientes naturais. 
Esta tendência para o saudável leva 
a um crescente consumo de carnes 
de aves e de produtos com baixo teor 
de sódio.

Purasal, lactato de sódio (L+) 
natural e potássio, oferece à indústria 
de processamento um instrumento 
adicional para a fabricação de produtos 
saudáveis e seguros. Todos os produtos 
da linha Purasal oferecem o mesmo 
grau de eficiência.

TENDêNCIA DA 
INDúSTRIA

A sanidade dos alimentos é de suma 
importância na indústria alimentícia. 
Devoluções de mercadorias por 
razões de reduzida sanidade são o 
pesadelo de todos os fabricantes. 
Além de custar caro, afetam a imagem 
do produto e causam a perda de 
mercado. Os que distribuem exigem 
cada vez mais que os fabricantes se 
responsabilizem pela qualidade do 
produto final e garantam padrões 
de segurança para os alimentos. 
Conceitos como HACCP e GMP são 
aplicados na indústria alimentícia 
para garantir a sanidade.

PURASAL S      Lactato de sódio

PURASAL Lite    Lactato de sódio/
potássio

PURASAL P     Lactato de potássio

PROPRIEDADES 
ANTIMICROBIANAS

O mercado para os produtos cárneos 
nãocurados com valor agregado está 
em crescimento, mas a sanidade 
e o período de conservação destes 
produtos determinam o seu êxito 
comercial. Purasal pode contribuir 
grandemente para a expansão do 
mercado desses produtos.

Período de conservação
Purasal é largamente usado na 

indústria de processamento de carne 
como um agente microbiano natural 
para ampliar o período de conservação. 
Em produtos de carne nãocurada 
cozida, o período de conservação pode 
ser estendido de 50% a 100% (veja 
Gráfico 1). 

controLe PatoGênico
Em produtos nãocurados, as 

únicas barreiras contra bactérias 
patogênicas são a temperatura de 
armazenamento e o controle da 
atividade de água. O peito de peru 
cozido tem pouca gordura, pouco sal, 
é geralmente embalado a vácuo e tem 
um período de conservação de, no 
mínimo, 90 dias sob refrigeração.

Os esporos psicrotróficos não 
proteolíticos do Clostridium botulinum 
podem representar um risco crucial 
para esses tipos de produtos. Estudos 
sobre a ação antimicrobiana do 
lactato de sódio demonstraram o 
seu efeito inibidor sobre as bactérias 
responsáveis pela produção de toxinas 
pelas espécies proteolíticas A e B do 
C. botulinum foi retardada. 

A produção de toxinas pelas 
espécies nãoproteolíticas B e E 
é retardada pelo aumento da 
concentração de lactato na carne de 
peru cozida e embalada à vácuo. Em 
uma dosagem de 3% e 4%, Purasal 
também controla a proliferação de 
Salmonella typhimurium, Listeria 
monocyttogenes e E. coli 0157:H7, se 
comparado aos produtos de controle 
(sem lactato), em condições de 
armazenamento refrigerado.

SOuS VIDE
Produtos que são embalados a 

vácuo e que sofrem um mínimo 
de tratamento térmico, possuindo 
maior extensão de durabilidade sob 
refrigeração.

Os alimentos são colocados 
em bolsas plásticas resistentes, 
que depois são fechadas a vácuo e 
processadas termicamente. Uma 
boa rede de refrigeração é de suma 
importância para esses produtos, que 
foram apenas levemente aquecidos. 
Os pontos fracos nessa rede são o 
compartimento de refrigeração do 
varejista e a geladeira doméstica. A 
principal vantagem do processamento 
a vácuo é a manutenção do sabor e 
dos nutrientes. Barreiras intrínsecas 
específicas são necessárias para 
controlar o desenvolvimento de 
agentes patogênicos nesses tipos de 
produtos. O Clostridium botulinum 
forma esporos muito resistentes a 
altas temperaturas. Produtos cárneos 
e de pescados podem conter esporos 
do Clostridium botulinum tipo E, 
que é tóxico. A adição de Purasal 
a esses produtos inibe a formação 
de toxinas. Em uma experiência 
com produtos inoculados em carne 
bovina e em salmão (ambos sem 
Purasal) houve desenvolvimento 
de toxinas em oito dias. Quando 
armazenados a uma temperatura de 
8°C/ 46°F e com a adição de 3% de 
Purasal não se registrou a formação 
de toxinas durante 90 dias (veja 
Gráfico 2).
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PEITO DE PERu  
E DE fRANGO

Nos produtos de carne nãocurada 
e cozida, o período de conservação 
é limitado pelo aparecimento de 
mau cheiro e por aspectos ligados 
à segurança.

A adição de Purasal a um rolê 
de frango embalado a vácuo pode 
aumentar o período de conservação 
de 14 para 30 dias. A carne de 
aves crua tem um período de 
conservação curto, pois permitem 
possuir uma contagem inicial alta 
e porque agentes patogênicos estão 
freqüentemente presentes em carne 
de aves.

Os alimentos à base de carne de 
aves são habitualmente utilizados 
como produtos de carne saudáveis 
e por esta mesma razão não contêm 
muito sal. Para os produtos com baixo 
teor de sódio, a Purac desenvolveu 
Purasal Lite, uma fórmula baseada 
em lactatos de sódio e potássio, 
e o Purasal P, lactato de potássio 
puro. Ambos os produtos podem ser 
utilizados da mesma forma que o 
lactato de sódio.

PRODuTOS CáRNEOS  
SEM NITRITO

A sanidade de uma boa parte dos 
produtos cárneos depende do nitrito, 

que é amplamente usado como 
conservante dos mesmos. Apesar 
disso, existe uma desvantagem: o 
resíduo de nitrito pode reagir com 
as aminas e os aminoácidos na 
carne, produzindo Nnitrosaminas, 
suspeitas de serem cancerígenas. 
Assim, há interesse por produtos 
cárneos isentos de nitrito por serem 
saudáveis.

O nitrito é um agente antimi
crobiano que retarda o apareci
mento de esporos e a formação de 
neurotoxinas (que são mortais) do 
Clostridium botulinum. Além de 
possuir propriedades antimicrobianas 
o nitrito estabiliza a cor vermelha 
dos produtos cárneos. Purasal é um 
agente microbiano comprovado, 
eficaz para inibir uma ampla gama 
de bactérias responsáveis pela 
deterioração e muito eficiente 
também na inibição da toxicogênese 
e do desenvolvimento dos esporos do 
C. botulinum.

Coloração rósea indesejável - O 
aparecimento de uma indesejável 
coloração rósea nas carnes cozidas 
nãocuradas é um antigo problema 
da indústria de conservas de carne. 
As reclamações referentes a esse 
problema envolvem essencialmente 
o desenvolvimento ou a persistência 

de uma coloração rósea em 
produtos que normalmente 
d e v e r i a m  t e r  a  c o r 
cinzenta/marrom. Com 
freqüência, a coloração 
rósea é considerada um 
indício de que o produto 
não está suficientemente 
cozido. O problema afeta, 
sobretudo, a carne de ave 
cozida e as carnes não
curadas cozidas e fatiadas, 
tais como assados de porco 
e salsichas bratwurst.

Além do cozimento 
insuficiente,  existem 
vários fatores que podem 
provocar a cor vermelha ou 
rosa nas carnes cozidas:

C o l o r a ç ã o  r ó s e a 
provocada pelo nitrito 
devido à contaminação 
cruzada resultante de 
operações com a carne 
curada.
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Coloração rósea provocada 
pelo nitrito devido à redução de 
nitrato, um agente contaminador 
freqüentemente encontrado na água 
potável e em aditivos alimentícios.

Exposição da carne a gases 
combustíveis que contêm monóxido 
de carbono ou óxido nítrico, o que 
provoca o aparecimento da cor rosa 
na superfície.

pH a l to,  que estabi l iza  a 
mioglobina em caso de aquecimento, 
provocando a cor vermelha após o 
cozimento.

Qualquer que seja a natureza do 
pigmento, tem sido demonstrado 
que concentrações baixas de nitrito, 
mesmo a níveis de 1ppm (1 parte 
por milhão) podem formar óxido 
nítrico suficiente para causar a 
coloração rósea em carnes que 
serão cozidas posteriormente.

O nitrato proveniente da água ou 
de outras fontes pode ser reduzido 
pelas várias bactérias encontradas 
nos produtos cárneos, que são 
poderosas redutoras de nitrato. O 
nitrito assim formado pode gerar 
óxido nítrico através do mecanismo 
normal de cura. Purasal é capaz de 
inibir o crescimento das bactérias 

redutoras de nitrato e dessa forma, 
irá evitar a formação de nitrito e da 
coloração rósea.

SALSIChA 
BRATwuRST

Bratwurst, uma salsicha cozida, 
é um produto nãocurado com a 
típica coloração cinzenta das carnes 
cozidas. No entanto, uma coloração 
vermelha na superfície pode 
aparecer durante o armazenamento 
refrigerado e os consumidores 
acham que tais produtos não estão 
suficientemente cozidos.

O pigmento metamioglobina é o 
responsável pela coloração cinzenta. 
A metamioglobina pode ser reduzida 
a mioglobina e esta pode ser oxidada 
em oximioglobina, que produz 
coloração

v e r m e l h a .  A  r e d u ç ã o  d a 
metamioglobina a mioglobina 
pelos subprodutos inibidores do 
crescimento de bactérias anaeróbicas 
é a provável causa da descoloração 
vermelha nas salsichas bratwurst 
embaladas a vácuo. Os agentes 
conservantes podem reduzir os 
problemas de coloração e aumentar 
o período de vida útil.

Adicionado, o Purasal provou 
ser eficaz na estabilização da cor. 
Durante os testes, a descoloração 
vermelha apareceu inicialmente nas 
amostras que não continham lactato, 
o que foi atribuído a uma média 
mais alta de organismos aeróbicos 
e anaeróbicos na contagem de 
microrganismos. A adição de 3,3% 
de Purasal retardou a descoloração 
vermelha por duas semanas (veja 
Gráfico 3).

PuRASAL:  
EfEITO NO SABOR

Purasal demonstrou ser capaz 
de realçar o paladar de produtos 
com sabor de carne cozida /caldo 
de carne e limitar o posterior 
declínio destes sabores durante 
o armazenamento refrigerado de 
carnes assadas.

Quando se acrescentou Purasal, 
o sabor de carne cozida / caldo 
de carne foi realçado no primeiro 
dia de armazenamento. Durante o 
armazenamento o sabor diminuiu, 
mas os produtos que continham 
Purasal Lite ou Purasal S tenderam 
a manter níveis aromáticos de carne 
cozida / caldo de carne mais altos, 
em comparação com os assados que 
constituíam as amostras controle. 
Além disso, o lactato tende a limitar 
o desenvolvimento de odores 
associados à WOF (Warmed Over 
Flavor / Sabor de Requentado), 
como mostra o Gráfico 4. 

Purasal Lite é excelente em 
produtos com pouco sal porque 
oferece a oportunidade de reduzir 
o teor de sódio nos produtos 
cárneos, preservando o máximo 
de sabor.

Purasal como antioxidante - 
Purasal possui uma ação antioxidante 
a t r a v é s  d e  u m  m e c a n i s m o 
desconhecido. Com base em valores 
TBARS (escala para medir a oxidação 
da gordura), o lactato de sódio 
suspende a oxidação na carne de 
porco por mais de sete dias, quando 
armazenado a uma temperatura de 
5°C / 41°F. Nessas condições, a ação 
antioxidante é semelhante à do BHT 
(veja Gráfico 4). 
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ROSBIfE
A mudança do estilo de vida 

tem provocado o crescimento da 
demanda por produtos alimentícios 
prontos para o consumo.

Através dos seus hábitos de 
consumo, consumidores ansiosos 
do seu tempo indicam que os 
produtos de carne cozida com valor 
agregado têm uma importante 
fatia do mercado na indústria de 

Purac sínteses indústria e 
comércio Ltda. 

Av. Dr. Chucri Zaidan, 80 
11º andar

04583909  São Paulo, SP
Tel.: (11) 55093099
Fax: (11) 51024041
www.purac.com.br

alimentos. Porém, a ausência de 
nitrito no rosbife torna o produto 
vulnerável à disseminação de 
bactérias patogênicas. Tanto o 
período de conservação quanto a 
sanidade são muito importantes 
para o sucesso comercial desses 
produtos. Dados resultantes de 
várias pesquisas provam que o 
lactato é um eficiente agente 
bacteriostático. Extensas pesquisas 

real izadas pela Universidade 
A&M, do Texas, provaram que em 
um nível de deterioração de um 
milhão de bactérias por grama, o 
uso de 3% de Purasal aumenta o 
período de conservação do rosbife 
de 20 para mais de 40 dias. O 
uso de 3% a 4% de Purasal em 
um rosbife inoculado eliminou 
completamente o crescimento de 
agentes patogênicos, tais como S. 
typhimurium, L.monocytogeneses e 
E. coli 0157:H7. 

A lém de  cont r ibu i r  pa ra 
ampliar o período de conservação 
e a sanidade do produto, o uso de 
lactato em rosbife resulta em maior 
rendimento do cozimento e em 
uma coloração mais avermelhada 
e mais escura, reduzindo a área 
cinzenta na superfície. Avaliações 
realizadas em painéis sensoriais 
treinados emitiram um parecer 
positivo com relação ao sabor. Os 
consumidores que participaram 
dos painéis descreveram os assados 
como tendo um sabor de carne mais 
intenso do que os das amostras 
de controle. Purasal a 3% é um 
ótimo nível para ser usado como 
um agente bacteriostático e como 
intensificador de sabor na carne 
cozida nãocurada.

Paulo Sakomoto é gerente de 
desenvolvimento de negócios da Purac. 
Tel.: (11) 55093075.


