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O espectro dos aditivos e ingredientes utilizados no setor de carnes 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.

ADITIVOS & 
INGREDIENTES  
NA INDÚSTRIA  

DA cARNE



O oxigênio desempenha um signi-
ficante papel negativo na vida útil de 
muitos alimentos, como no caso dos 
produtos cárneos fatiados prontos 
para comer. O oxigênio pode causar 
o crescimento de microrganismos 
indesejáveis e desenvolvimento de 
sabor ranço. Além disso, o oxigênio 
tem um forte impacto na estabilidade 
das cores em produtos cárneos. Con-
sequentemente, a remoção de indí-
cios de oxigênio tem um importante 
impacto na aparência e vida útil de 
produtos cárneos fatiados embalados 
a vácuo ou em atmosfera modificada.

As culturas starter têm uma 
longa história de aplicação segura 
e uma extensa linha de atributos, 
os quais oferecem características 
específicas aos produtos cárneos. Os 
desenvolvimentos da Chr. Hansen na 
formulação da cultura Bactoferm® 
Rubis enfatiza o efeito da estabilidade 
da cor, que pode ser o principal fator 
aos fabricantes, no que se refere a:
•	 estabilidade da cor aprimorada 

ao longo da vida útil (acima de 
30 dias) quando armazenado em 
condições dos supermercados, 
como por exemplo, exposição à luz 
em equipamentos de refrigeração 
abertos;

•	 menos resíduo;
•	 menor reembolso aos varejistas;
•	 diminuição do risco de rancidez e 

desenvolvimento de odores;

BACTOFERM® RUBIS -  
UMA SOLUÇÃO 
NATURAL PARA 
MELHORAR A 

ESTABILIDADE DA COR

Chr. Hansen Indústria e Comércio Ltda.
Rodovia Visconde de Porto Seguro, 2.860

13278-327 - Valinhos, SP
Tel.: (19) 3881-8300 
Fax: (19) 3881-7700

www.chr-hansen.com.br 

FIGURA 1- RESIDUAl DE OXIGÊNIO EM AlIMENTO EMBAlADO cOM E SEM BAcTOFERM® RUBIS E 
ARMAZENADO pOR 20 DIAS cOM 1% OU 21% DE OXIGÊNIO A 5ºc E 20ºc, RESpEcTIVAMENTE.

FIGURA 2 - pRODUTOS cÁRNEOS 
FATIADOS pRONTOS pARA cOMER 
cOM E SEM A cUlTURA BAcTOFERM® 
RUBIS, EXpOSTOS A lUZ E 
EMBAlADOS A 5ºc pOR 30 DIAS.

•	 solução de fácil 
aplicação;

•	 não necessita 
de antioxidantes 
sintéticos.

Bactoferm® Rubis 
é uma cultura star-
ter especial, que 
reduz e elimina 
quantidades resi- 
duais de oxigênio 
em produtos cár-
neos prontos para 
comer, embalados a vácuo ou em  
atmosfera modificada. Essa cultura 
tem demonstrado a habilidade de 
reduzir quantidades residuais de 
oxigênio sem causar a excessiva for-
mação de ácido ou alterar o sabor nos 
diferentes alimentos.

A habilidade de remover resíduos 
de oxigênio pode ser observada na 
Figura 1, na qual o teor de oxigênio 
em alimentos embalados em atmosfe-
ra modificada é claramente mantido 
ao mínimo necessário durante a 
vida útil - e mesmo em embalagens 
com alto nível inicial de oxigênio - a 
Bactoferm® Rubis é capaz de remover 
quase 100% do oxigênio. Isso pode 
prolongar a validade e aparência do 
produto aos olhos dos consumidores.

O efeito da cultura Bactoferm® 
Rubis na estabilidade da cor em 
produtos cárneos fatiados está ilus-
trado na Figura 2, mostrando um 

claro efeito de estabilidade da cor. 
O efeito estabilizante foi detectado 
depois de 10 dias armazenado sob a 
luz e se tornou ainda mais evidente 
no final de 30 dias da validade do 
produto. Surpreendentemente, um 
efeito positivo da cultura Bactoferm® 
Rubis também foi observado em 
produtos cárneos armazenados em 
locais escuros.

No final da vida útil, os produtos 
prontos para comer embalados a 
vácuo ou em atmosfera modificada,  
podem desenvolver um sabor ácido, 
devido ao crescimento natural de 
bactérias láticas, porém medições 
de pH ressaltam que a cultura  

Bactoferm® Rubis não 
gera a formação 
evidente de áci-
dos durante a ar-

mazenagem; nem  
qualquer potencial 

odor indesejável foi detec-
tado. O efeito da estabilidade 

da cor é atribuído às pro-
priedades de remo-
ção do oxigênio da 

cultura Bactoferm® 
Rubis.

Bactoferm® Rubis

45

A
D

IT
IV

O
S

 &
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

44

A
D

IT
IV

O
S

 &
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

ESpEcIAl cARNESESpEcIAl cARNES



O sódio é um mineral essencial 
para o corpo. Sua função principal 
é, junto com o potássio, regular a 
pressão arterial. A deficiência de só-
dio é pouco frequente e, geralmente, 
se dá quando ocorre desidratação 
excessiva do corpo. O mais comum 
é a ingestão excessiva de sódio, cujos 
efeitos são sentidos a médio e longo 
prazo. A maior retenção de líquidos, 
resultado do excesso, obriga o cora-
ção, fígado e rins a trabalhar além 
de suas capacidades e, a hipertensão 
arterial, também associada, é um 
fator vinculado ao risco de doença 
cardíaca.

Atualmente, na busca pela pre-
venção, os órgãos das áreas de saúde 
e alimentação recomendam reduzir o 
consumo de sódio. Como a principal 
fonte de sódio dos alimentos é o sal, 
consequentemente, o foco para a 
redução de sódio é a redução de sal. 
A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e a Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e Agricul-
tura (FAO) recomendam um 
consumo de menos 
de 5 gramas de 
sal por dia. 
O sal nos 

SOLUÇÃO NATURAL 
PARA REDUÇÃO DE 

SÓDIO
alimentos tem várias funções, além 
do seu papel no sabor. Nos diferentes 
segmentos da indústria de alimentos, 
o sal também tem outras funções 
igualmente importantes: capacidade 
de retenção de água, influenciando 
então na textura; e diminuição da 
atividade de água, favorecendo a 
conservação. Lembrando ainda que o 
sal é um método de preservação por 
excelência há séculos.

Estudos revelam que a maior 
ingestão de sódio dos alimentos 
não é dada pela adição de sal aos 
mesmos, mas principalmente pela 
ingestão de alimentos industrializa-
dos. Entre eles, os produtos cárneos 
(embutidos, curados, conservas) são 
alguns dos que mais aportam sal, 
juntamente aos 
panificados. 
O sal não é 
o único 

ingrediente que adiciona sódio aos 
alimentos industrializados, outros 
ingredientes comumente utilizados, 
tais como fosfatos de sódio em car-
nes, benzoato de sódio, conservantes, 
alguns edulcorantes e vários outros 
também aportam sódio.  Entretanto, 
todos eles são usados   em quantidades 
menores e, em muitos casos, podem 
ser encontrados em versões de po-
tássio com funcionalidade idêntica. 
Assim, o grande desafio da indústria 
de alimentos, que está sempre em 
busca de produtos mais saudáveis, é 
substituir o sal sem perder a multi-
plicidade das suas funções. 

Como remover o sal dos alimen-
tos processados   sem sacrificar todos 
os seus benefícios na textura, sabor e 
conservação? Como a indústria pode 

se alinhar com a questão 
de saúde ampla-
mente reconhe-

cida hoje? Como a  
Purac pode colabo-

rar com os proces-
sadores de alimentos 

para reduzir o sal? 
A resposta está em 

outro processo utilizado 
desde a Antiguidade: a fer-

mentação. A fermentação, em 
tempos antigos e, hoje em dia, 

também é usada para conservar 
vegetais (curtidos), laticínios 

(iogurte, queijo), carnes (salame e 
outros produtos), bebidas (cerveja) e 
tantos outros alimentos. O princípio 
básico consiste em uma base alimen-
tícia que é fermentada por bactérias, 
fungos ou leveduras, resultando em 
outro alimento de sabor apreciado e 
mais estável microbiologicamente do 
que a base original. 

Como conseguir os benefícios de 
uma fermentação sem realizá-la no 
próprio alimento? Sabemos que a 
fermentação altera o alimento origi-
nal, busca-se seus benefícios, mas o 
processo em si mesmo, para 
não alterar o alimento. 
Como conseguir que 
o novo alimento 
reduzido em 
sal seja 

u m a 
cópia fiel 
do alimento 
original? O sucesso 
do novo produto e sua acei-
tação pelos consumidores depende 
muito disso. Um alimento com sa-
bores brandos, estranhos ou muito 
diferentes do produto tradicional 
certamente não terá sucesso.

Usando a biotecnologia, a Purac 
desenvolveu o PuraQ® Arome NA4, 
ingrediente natural que resulta 
da fermentação de uma base de 

carboidratos. A 
Purac ganhou o 
“FI Excellence 
Award 2011” na 
Europa, por seu 
aroma natural 
para redução de 
sódio, na catego-
ria “inovação do 

ano em sabor/carne”. Este produto 
adicionado ao alimento para o qual 
se deseja reduzir o teor de sódio, 
trará características semelhantes ao 
sal, sob os três pilares que trabalha: 
sabor, textura e conservação. Pode 
ser utilizado em carnes, pães, mar-
garinas, queijos cremosos, queijos 
processados, alimentos refrigera-
dos, massas, molhos e temperos. O  
PuraQ® Arome NA4 tem a capaci-
dade de exaltar o sabor salgado dos 
alimentos. Se adicionado ao alimen-
to original, como por exemplo, um 

produto cárneo ou molho de tomate, 
sem a redução de seu sal, o alimento 
ficará excessivamente salgado. Este 
aumento de salinidade dado por  
PuraQ Arome NA4 é a quantidade de 

sal que poderá se reduzir no ali-
mento original. Com 

o PuraQ 

Purac Sínteses Indústria e 
Comércio Ltda.

Av. Dr. Chucri Zaidan, 80 - 11º
04583-909 - São Paulo, SP

Tel.: (11) 5509-3070 
Fax: (11) 5102-4041
www.purac.com.br

sejam facilmente reconhecidos pelos 
consumidores, sem nomes químicos 
incompreensíveis, ou seja, ingredien-
tes que façam parte do seu dia a dia. 
O uso do PuraQ Arome NA4 como 
um aroma natural está totalmente 
alinhado a este conceito. A principal 
diferença entre o aditivo e o fermen-
tado é o fato de que o primeiro tem 
um processamento complexo e é um 
produto quimicamente definido. O 
fermentado, por sua condição natu-
ral, tem um processamento mínimo, 
e resulta em um produto final com 
uma grande variedade de compostos. 

A Purac é líder mundial na pre-
servação natural de alimentos, 
bioplásticos à base de ácido lático, 
químicos verdes e a maior produtora 
mundial de ácido láctico, derivados 
e lactídeos. A Purac possui 80 anos 
de experiência no desenvolvimento, 
fabricação e comercialização destes 
produtos em uma ampla variedade 
de indústrias. A Purac possui plantas 
de produção nos Estados Unidos, 
Holanda, Espanha, Brasil e Tailândia 
e comercializa seus produtos através 
de uma rede mundial de escritórios 
de vendas e distribuidores. A sede da 
Purac está localizada na Holanda e é 
parte do Grupo CSM.

* Paulo Sakomoto é gerente de desenvolvi-
mento de negócios da Purac Sínteses. 
p.sakomoto@purac.com

A ro m e  
NA4 con-

s e g u e - s e 
uma redução de 

até 40% da quanti-
dade de sal. É impor-

tante destacar que os sabores 
que resultam não têm um residual 
amargo e metálico e se assemelham 
muito ao sabor original do alimento. 
O PuraQ Arome NA4 também pode 
atuar realçando os sabores de uma 
maneira geral e não implicará em 
nenhum sabor definido, será a base 
para construir o sabor final do ali-
mento reduzido em sódio.

Além disso, o PuraQ Arome NA4 
possui a capacidade de retenção de 
água. Assim, em alimentos em que a 
textura é importante, como no caso 
dos produtos cárneos, a redução de 
sal não afetará a textura final do pro-
duto, devido a esta característica.

A conservação é outra questão 
fundamental quando se diminui o 
sal. Com a redução da quantidade de 
sal, a atividade de água do alimento 
aumentará e, consequentemente, 
teremos uma perda da estabilidade 
microbiológica. O uso do PuraQ 
Arome NA4 também reduz a ati-
vidade de água, garantindo assim 
a estabilidade microbiológica do 
produto, mesmo com a redução da 
quantidade de sal adicionada. Atual- 
mente, existe uma forte tendência 
de produtos naturais. Procura-se 
a utilização de ingredientes que  
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O uso de ingredientes 
lácteos para substituir ou 
suplementar a funciona-
lidade das proteínas da 
carne na fabricação de 
carnes processadas é uma 
prática bem estabelecida. 
Parte desta funcionalidade 
(emulsificação, retenção 
de água e gelificação) 
pode ser proporcionada 
pelas proteínas altamen-
te funcionais do soro. O 
uso destes ingredientes 
de soro pode melhorar a 
estabilidade de emulsão, 
as características de fatia-
bilidade, o rendimento de 
cozimento e o flavor, além 
de possibilitar substancial 
redução de custos.  

O uso de proteínas de 
soro também pode ser 
considerado como alter-
nativa para a substituição 
parcial de proteínas da 
carne, substituição par-
cial ou total de produtos 
protéicos derivados da 
soja e de outros agentes 
ligadores/enchedores de 
origem não-cárnea, ami-
dos modificados e gomas 
hidrocolóides (alginatos, 
goma arábica e outras) na 
fabricação de carnes pro-
cessadas. O resultado são 
carnes processadas com 
desempenho funcional, 
flavor e rendimento de 

PRODUTOS DE 
PROTEÍNA DE SORO & 
LACTOSE EM CARNES 

PROCESSADAS

cozimento sensivelmente melhorado 
e com custos de fabricação inferio-
res em comparação aos produtos 
tradicionais.

Soro doce, os diversos tipos de 
WPC (34-80% de proteína) ou WPI 
(90% de proteína) são os produtos 
de soro de uso mais frequente. 
Todos estes produtos possuem pro-
priedades funcionais excepcionais, 
são econômicos e ao mesmo tem-
po prontamente disponíveis. Soro 
desmineralizado pode ser usado 
alternadamente com soro doce nos 
casos em que isto for viável econo-
micamente.  

Em carnes processadas - onde 
as propriedades de emulsificação e 
retenção de água são de importân-
cia crítica para garantir o sucesso 
econômico e a qualidade do produto 
acabado - o uso de ingredientes com 
teor de proteína mais elevado (34% a 
80%) normalmente produz o maior 
impacto funcional e econômico. 

BENEFícIOS DO 
SORO EM cARNES 
pROcESSADAS E 
pRODUTOS FINAIS

EmuLSIfICação

As proteínas de soro são emul-
sificantes de gordura e óleo muito 
eficientes.  Os derivados de soro 
promovem a formação de emulsões 
estáveis com facilidade e podem 
ser usados para substituir parcial 
ou totalmente emulsificantes quí-
micos, proteínas de carne e outras 
proteínas de origem não-cárnea, 
tais como os produtos à base de 
proteína da soja. Além disso, a gor-
dura ligada presente na composição 
dos produtos de soro contém níveis 
relativamente elevados de fosfoli-
pídios, o que reforça a capacidade 
emulsificante de todos os ingredien-
tes de soro.

REtEnção dE água

As proteínas de soro também 
têm a capacidade de ligar ou reter 

expressivas quantidades de água 
por meios físicos e químicos. Esta 
característica ajuda a melhorar a 
firmeza, textura e retenção de umi-
dade durante o processamento e o 
cozimento. A redução das perdas 
de umidade em carnes embaladas a 
vácuo também é uma vantagem a ser 
considerada, uma vez que esta pro-
priedade pode resultar em aumentos 
significativos de rendimento.

agEntE ExtEnSoR

Quando incorporadas a fórmulas 
apropriadamente elaboradas, as pro-
teínas de soro podem ser utilizadas 
como alternativa econômica para 
substituir sólidos e funcionalidade 
removida (substitutos de gordura).  

VISCoSIdadE

As proteínas de soro conferem 
atributos de textura favoráveis: 
mastigabilidade, crocância, firmeza 
e textura lisa, e evitam ou atenuam 
o desenvolvimento de texturas gra-
nulosas/friabilidade.

ContRoLE do Ponto  
dE CongELamEnto 

Embora carnes processadas não 
costumam ser congeladas por perío- 
dos prolongados, os produtos de 
soro podem conferir certo grau de 
crioproteção. Os produtos de soro 
podem otimizar características de 
qualidade do produto acabado, tais 
como firmeza (mastigabilidade e 
crocância) e textura (textura lisa, 
arenosidade). Desde que incorpora-
das à fórmula de forma adequada, 
as proteínas de soro podem conferir 
estabilidade superior ao conge-
lamento/descongelamento. Este 
efeito se deve à capacidade destes 
ingredientes de inibir a formação 
e o crescimento de cristais de gelo. 
As proteínas e outros componentes 
de soro desempenham um papel 
chave no controle do crescimento de 
cristais de gelo que se formam em 
conseqüência de choques térmicos e 
outros abusos que ocorrem ao longo 
da cadeia de distribuição.

uS dairy Export Council
Av. Lins de Vasconcelos, 3.282 - 

Conj. 31
04112-010 São Paulo, SP

Tel.: (11) 5084-0820
Fax: (11) 55715053

www.udesc.org/southamerica

fLaVoR

Os produtos de soro possuem um 
flavor adocicado e levemente lácteo 
(soro doce) ou um perfil de flavor 
próprio quase imperceptível (WPC’s 
e WPI’S).  Na elaboração de fórmu-
las, deve-se levar em consideração o 
perfil de flavor específico de cada um 
dos ingredientes de soro a ser usado. 

RELação CuSto/bEnEfíCIo

Um aspecto importante do de-
sempenho de produtos de soro em 
carnes processadas é a capacidade 
dos produtos de soro de controlar ou 
reduzir o custo total dos ingredien-
tes e de melhorar o rendimento dos 
processos de cozimento. A seleção 
do produto de soro mais apropriada 
para a aplicação pode render uma 
economia significativa. Todos os 
produtos de soro podem criar opor-
tunidades de redução de custos.

nutRIção

A relação preço/valor nutricional 
dos produtos de soro, sobretudo das 
proteínas de soro, é excepcional 
levando-se em consideração que são 
poucas as outras fontes que ofere-
cem teor equivalente de nutrientes 
chaves, tais como proteínas de alta 
qualidade, cálcio e uma variedade 
de componentes prebióticos e ou-
tros comprovadamente benéficos 
à saúde.

* Tatiana Penteado Durelli é engenheira de 
alimentos da US Dairy Export Council.
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conservação dos alimentos, pois reduz as perdas natu-
rais causadas por processos fisiológicos (brotamento, 
maturação e envelhecimento), além de eliminar ou 
reduzir microrganismos, parasitas e pragas, sem 
causar qualquer prejuízo ao alimento, tornando-os 
também mais seguros ao consumidor. A irradiação de 
alimentos é o tratamento dos mesmos com radiação 
ionizante, onde um ou mais elétrons são removidos do 
átomo. O processo consiste em submetê-los, já emba-
lados ou a granel, a uma quantidade minuciosamente 
controlada dessa radiação, por um tempo prefixado e 
com objetivos bem determinados. A irradiação pode 
impedir a multiplicação de microrganismos que cau-
sam a deterioração do alimento, tais como bactérias 
e fungos, pela alteração de sua estrutura molecular, 
como também inibir a maturação de algumas frutas 
e legumes, através de alterações no processo fisiológi-
co dos tecidos da 
planta (USP-CE-
NA/PCLQ, 2002). 
O ponto negati-
vo do processo 
d e  i r r a d i a ç ã o 
é a necessidade 
de declaração da 
mesma, mediante 
símbolo próprio, 
o que pode cau-
sar rejeição por 
parte do consumi-
dor. A irradiação 
pode ser utiliza-
da não somente 
no alimento, mas 
também de forma 
eficaz nos utensílios e condimentos.

e. Atmosfera Modificada: A Atmosfera Modificada é um 
sistema de acondicionamento no qual modifica-se a 
atmosfera ao redor do produto, e esta nova atmosfera 
se modifica durante a vida útil do mesmo devido a 
permeabilidade e às características especiais das em-
balagens utilizadas.Os gases normalmente utilizados 
na composição da nova atmosfera são: nitrogênio 
(N2); oxigênio (O2) e dióxido de carbono (CO2). A 
composição das misturas gasosas, bem como a con-
centração dos gases utilizados é feita de acordo com 
o produto que será embalado. Com uma composição 
de gás estranha à sua natureza, o microrganismo tem 
seu crescimento prejudicado. A atmosfera modificada 
também controla reações enzimáticas e bioquímicas 
indesejáveis, elevando de uma forma geral a validade 
de um produto cárneo. De certa forma podemos con-
siderar vácuo um tipo de atmosfera modificada, visto 
que há uma retirada de ar da embalagem, elevando a 
vida útil do produto cárneo, seja pela supressão da oxi-
dação, seja eliminando a possibilidade de crescimento 
da flora aeróbia. De alguma forma, quase a totalidade 

dos produtos cárneos são comercializados sob vácuo, 
aumentando seu shelf life.

f. Defumação: Trata-se de uma das técnicas mais an-
tigas de conservação. A fumaça possui uma série de 
compostos tóxicos aos microrganismos, como ácidos 
carboxílicos, fenóis e aldeídos. Por este motivo, com-
postos submetidos à defumação possuem validade 
sensorial e microbiológica maiores do que aqueles 
que não são defumados.

g. Aquecimento ôhmico: Consiste em passar uma cor-
rente elétrica no alimento. Com a resistência elétrica 
do mesmo, há uma conversão da energia elétrica em 
energia térmica, diminuindo a contagem microbiana. 
O alto investimento inicial e questionamentos sobre a 
produtividade do processo são os possíveis limitantes 
desta tecnologia.

h. Aplicação de alta pressão hidrostática:Uma das tecno- 
logias mais inovadoras 
para processar produ-
tos termossensíveis é 
o tratamento à alta 
pressão que utiliza 
pressões de 100 a 
1000 MPa por 2 a 10 
minutos sobre o ali-
mento, onde ocorre 
desnaturação protéi-
ca, inativação de enzi- 
mas, modificação 
de carboidratos e 
gorduras para pro-
vocar a destruição 
microbiológica.O tra-
tamento à alta pressão 
foi reconhecido como 

uma técnica potencial de preservação há aproximadamen-
te um século atrás desde os trabalhos de Hite em 1889. 
A alta pressão foi aplicada por muitos anos na produção 
de cerâmicas, materiais compostos, diamante artificial 
e plástico. Esses desenvolvimentos tecnológicos aumen-
taram as possibilidades de aplicação comercial na área 
alimentícia. Embora ainda seja incipiente nos produtos 
cárneos a alta pressão já é muito aplicado na área de 
bebidas, notadamente nos sucos. 

i. Pasteurização “flash”: Especialmente utilizada em 
salsichas, consiste na rápida aplicação de pulsos de 
vapor (1,5 a 2,5 segundos) no produto ainda no pacote 
imediatamente antes da selagem. O vapor sob altas 
temperaturas gera turbulência nos gomos, aumentan-
do sua segurança microbiológica e evitando o tempo 
necessário para completar o ciclo da pasteurização 
convencional, além de não ser necessário os altos 
investimentos que usualmente são associados aos 
pasteurizadores, ainda que simples, como os tachos.

j. Uso de aditivos e conservantes naturais: Por mais 
que se utilizem técnicas inovadoras no processa-
mento dos produtos cárneos, ainda não podemos 

Entende-se por “shelf life” ou “vida de prateleira” o 
período de tempo durante o qual as características do 
alimento permanecem aceitáveis para o consumo. E cabe 
às indústrias processadoras a determinação da validade 
do alimento a ser produzido.

A carne e os produtos cárneos são excelentes meios 
para a deterioração química e biológica: possuem ele-
vada atividade de água, são ricos em nutrientes, com 
substratos para serem prontamente metabolizados e 
possuem naturalmente elevada carga microbiana. Sendo 
assim, é natural que garantir uma “vida de prateleira” 
longa o suficiente para cumprir o ciclo de comercia-
lização de um produto cárneo torna-se um desafio de 
primeira ordem para os pesquisadores e demais profis-
sionais envolvidos nos processos de desenvolvimento e 
manufatura dos produtos cárneos. A composição físico-
química da carne e seus derivados incluem alto teor de 
umidade, lipídios, minerais, proteínas e aminoácidos. 
Os produtos cárneos, dada a sua composição única, com 
quase todos os tipos de substratos e condições peculia-
res, são um meio ideal para a deterioração química e 
biológica, representadas, respectivamente, pela oxidação 
e o crescimento microbiano. 

À susceptibilidade natural da carne e seus derivados, 
somam-se as deficiências da cadeia de frio do mercado 
brasileiro e a crescente demanda por validades cada 
vez maiores de presuntos, salsichas, salames, linguiças, 
patês e demais sucedâneos da carne, quase sempre 
sob temperaturas de resfriamento. Assim sendo vamos 
discorrer brevemente sobre as principais técnicas de 
conservação dos produtos cárneos e as novas alternativas 
que têm surgido no mercado para aumento do shelf life, 
tanto do ponto de vista do processamento, quanto nos 
de aditivos e conservantes.
a. Congelamento: Trata-se de uma técnica tradicional 

e eficaz para bloqueio da deterioração, notadamente 
a microbiana. Ao submeter a carne e seus derivados 
sob temperaturas de congelamento (-12oC ou menos), 
reduzimos a cinética das reações vitais ao crescimen-
to dos microrganismos através da indisponibilização 

PRODUTOS 
CÁRNEOS:  AS NOVAS 

FRONTEIRAS DO 
SHELF LIFE

da água necessária para tais reações. Sendo assim, 
podemos produzir produtos cárneos com até 2 anos 
de validade. Porém há alguns empecilhos à utilização 
do congelamento: o elevado custo de instalações para 
a manutenção do frio e questões mercadológicas que 
fazem com que os profissionais de marketing tenham 
predileção por produtos resfriados e, quando possível, 
conservados sob temperatura ambiente. Um outro 
ponto é que o congelamento não bloqueia a oxidação, 
mas apenas retarda a mesma.

b. Desidratação: Outra técnica antiga que consiste na 
remoção da água do alimento, reduzindo sua atividade 
de água (Aw), de modo que a água disponível para o 
microrganismo torna-se exígua a tal ponto de impe-
dir o seu crescimento. O fator impeditivo no uso da 
desidratação é a própria característica de qualidade 
de algumas famílias de produtos cárneos, que pos-
suem na água a base de sua textura e sabor, como as 
linguiças frescas, patês, salsichas e presuntos. Já os 
salames, as linguiças calabresas e os presuntos crus 
podem ser conservados vários meses sob temperatura 
ambiente, devido à desidratação que sofrem em seu 
processo de fabricação.

c. Pasteurização: Técnica eficiente que consiste no 
aquecimento do produto até temperatura mínima 
de 72oC com rápido e subsequente resfriamento. A 
elevação da temperatura e o posterior choque térmico 
causam um estresse na célula microbiana, retardando 
o seu crescimento, de modo que há um considerável 
retardo na deterioração do produto. Alguns produtos 
podem ser muito beneficiados com o processo de 
pasteurização, como as salsichas, linguiças cozidas e 
os patês (em alguns casos a pasteurização é compul-
sória nas pastas cárneas). A pasteurização tradicional 
(térmica) tem como objetivo principal a destruição de 
microrganismos patogênicos associados ao alimento 
em questão. Um objetivo secundário é aumentar a 
vida de prateleira do alimento, reduzindo as taxas de 
alterações microbiológicas e enzimáticas. 

d. Irradiação: A irradiação é uma técnica eficiente na 
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prescindir do uso dos conservantes e aditivos. Hoje, 
um dos campos mais promissores é o do uso dos 
conservantes naturais. Hoje, o lactato de sódio tem 
sido extensivamente utilizado como antiumectante 
e regulador de acidez. Uma nova classe emergente 
de conservantes naturais utilizados têm sido os ex-
tratos naturais de ervas, como alecrim e chá verde, 
bem como os aromas naturais de fumaças, estes com 
excelentes propriedades antioxidantes e antimicro-
bianas. Vamos detalhar um pouco mais a ação dos 
aromas naturais de fumaças.
Vamos tratar inicialmente da rancidez oxidativa. 

A oxidação dá-se principalmente na fração lipídica da 
carne, onde o átomo de carbono adjacente às duplas 
ligações na molécula do ácido graxo perde o átomo de 
hidrogênio, dando origem aos radicais livres e estes, 
através de uma série de reações químicas complexas e 
em cadeia, dão origem a uma série de aldeídos e cetonas 
que conferem sabor e características indesejáveis aos 
produtos cárneos. Os antioxidantes agem principal-
mente devido à característica fenólica de sua estrutu-
ra, onde o radical hidroxila ligado ao anel benzênico 
possui muita facilidade para “doar” seu hidrogênio à 
estrutura dos ácidos graxos insaturados, bloqueando 
a formação dos radicais livres e, consequentemente, 
dos aldeídos e cetonas, que conferem características 
deletérias aos industrializados cárneos. Qualquer que 
seja o antioxidante, BHA, BHT, Propilgalato, TBHQ 
ou os aromas naturais de fumaças, sua eficácia está 
diretamente ligada aos teores de fenóis dos mesmos. 
Como os quatro primeiros antioxidantes citados pos-
suem restrições legais ao seu uso, os aromas naturais 
de fumaças surgem como uma alternativa altamente 
eficaz no controle da rancidez oxidativa dos produtos 
cárneos, especialmente devido aos teores de fenóis 
presentes em sua composição, onde se destacam o 
Maltol e o Siringol (veja Figura abaixo).

alternativa eficaz no controle do crescimento micro-
biano em produtos cárneos. Segundo Milly, Toledo e 
Ramakrishinan (2005) as frações de fumaça líquidas 
avaliadas possuem espectro de ação contra uma gama 
variada de microrganismos onde se destacam: Lacto-
bacillusplantarum, Listeriainnocua M1, Salmonella e 
E. coli. Segundo os mesmos autores, as vantagens e 
benefícios relacionados ao uso de fumaças líquidas in-
cluem a facilidade e consistência da aplicação onde os 
potenciais antioxidantes, antimicrobianos e sensoriais 
são otimizados. O mesmo trabalho relata que o uso 
de fumaças líquidas possui uma acurácia de aplicação 
maior que as fumaças gasosas.

Segundo estudo de Muñoz, Boyle e Marsden (1998) o 
uso de fumaças líquidas reduziu o crescimento de E. coli 
O157: H7 em hambúrgueres bovinos, bem como reduziu 
os valores de oxidação lipídica das amostras (TBARS). 
Segundo os mesmos autores, a defumação dos produtos 
cárneos provê cor e sabor desejáveis e contribuem efeti-
vamente com a conservação como agente antioxidante 
e antimicrobiano.

Já Martin et al., (2005) mostraram que o uso de 
fumaças líquidas reduziu a contagem microbiana 
de Listeriamonocytogenes em um ciclo logarítmi- 
co em salsichas embaladas sob vácuo. Gedela, Escoubas 
e Muriana (2006) demonstraram que o uso de fumaças 
líquidas por gotejamento pode inibir o crescimento 
de Listeria monocytogenes em salsichas. Gedelaet al., 
(2007) demonstraram que o uso de fumaças líquidas 
pode potencializar o efeito da pasteurização em carnes 
processadas prontas para o consumo, reduzindo sua 
contagem microbiológica.

Ou seja, diversos estudos tem demonstrado a efetivi-
dade do uso de aromas naturais de fumaça nos produtos 
cárneos, seja reduzindo a contagem microbiana, seja 
reduzindo a rancidez oxidativa.

Há, ainda, uma série de novas tecnologias emergen-
tes, que se mostram bastante promissoras, embora sua 
utilização ainda seja incipiente nas indústrias brasileiras. 
Entre estas tecnologias destacam-se: água eletrolisada, 
radiação ultravioleta, ozônio e ultrassom.

fuchs gewürze do brasil Ltda.
Rua Sargento Gabriel Pedro de Oliveira, 111

13.295-000 - Itupeva, SP
Tel: (11) 4591-8200
Fax: (11) 4591-8216
www.fuchs.com.br

O potencial antioxidante das fumaças líquidas tem 
sido extensivamente reportado na literatura, bem como 
seu potencial em retardar o processo oxidativo nos pro-
dutos cárneos (Estrada-Muñozet al. 1998).

Já a deterioração biológica ocorre devido ao cresci-
mento dos microrganismos que utilizam os nutrientes 
da carne como substratos para o seu crescimento. O 
uso de fumaças líquidas têm sido reportado como uma 

ESTRUTURAS QUÍMICAS DOS FENÓIS MALTOL E SYRINGOL
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