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“Estudo da interrupção da refrigeração no prazo de validade de carne embalada em 

atmosfera protetora” 

Resumo 

A contaminação microbiana inicial da carne e a subsequente contaminação cruzada devido à 

manipulação ou contacto com superfícies contaminadas são factores que influenciam o prazo 

de validade de carne. Para além disso, uma monitorização cuidada da temperatura em toda 

a cadeia de processamento, seguindo os princípios de um plano HACCP, é importante na 

prevenção do desenvolvimento de microbiota de deterioração.  

O objectivo deste trabalho foi verificar o impacto de uma refrigeração inadequada no prazo de 

validade de carne acondicionada em embalagem com atmosfera protetora, baseando-se num 

cenário real de quebra dos mecanismos de refrigeração de uma câmara industrial de 

armazenamento em frio. Neste estudo, foram usados três tipos diferentes de produtos. As 

amostras eram de 1a) carne de novilho fatiada manualmente, 1b) carne de novilho fatiada de 

acordo com as práticas comerciais da fábrica e 2) preparado de carne picada de novilho 

produzido de acordo com as práticas comerciais da fábrica e 3) carne de suíno fatiada 

manualmente. As amostras de carne foram embaladas em atmosfera protetora com 70% de 

O2 e 30% de CO2 e expostas, de seguida, a uma das quatro seguintes combinações de 

temperatura: a) 0ºC (amostras controlo), b) 6 horas a 7ºC, c) 6 horas a 7ºC + 6 horas a 9ºC e 

d) 6 horas a 7ºC + 6 horas a 9ºC + 6 horas a 11ºC. Após estes períodos de refrigeração 

inadequada, as amostras foram armazenadas a 0ºC. Os testes microbiológicos realizados 

incluíram contagens de aeróbios totais a 30ºC (AT), Enterobacteriaceae, bactérias ácido-

lácticas (BAL), Pseudomonas spp. e Brochothrix thermosphacta expressas em log ufc/g.  

O teor de AT na carne de novilho fatiada manualmente não mostrou diferenças significativas 

entre os resultados obtidos para as amostras exposta aos tratamentos térmicos e as amostras 

controlo, ao dia 1 (valores entre 3,5 e 3,8 log ufc/g). Por outro lado, as amostras de carne de 

vaca fatiada de acordo com os procedimentos normais da fábrica e expostas a refrigeração 

inadequada apresentavam teores de AT de 7,2 log ufc/g, logo ao dia 1. No caso do preparado 

de carne de novilho, a heterogeneidade de contaminação no produto impediu que se 

registassem diferenças significativas entre os controlo e as amostras sujeitas às temperaturas 

de refrigeração inadequadas. Na carne de suíno em atmosfera protetora, o teor inicial médio 

de AT das amostras controlo registou 4,0 log ufc/g enquanto que para as amostras teste este 

valor aumentou apenas para 4,6 ufc/g.  

Uma redução da contaminação após o processamento, através de práticas de corte 

higienicamente rigorosas, demonstrou benefícios significativos nos produtos expostos a 

diferentes períodos de refrigeração inadequada. 

Palavras-chave: carne, deterioração, temperatura, microbiologia, atmosfera protetora 
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“Temperature abuse during storage and assessment of its impact on the shelf-life of 

meat under modified atmosphere package” 

Abstract 

The initial microbial meat contamination and subsequent cross contamination due to 

manipulation or contact with equipment surfaces will be factors influencing meat shelf-life 

under Modified atmosphere packaging (MAP). Also, a careful monitoring of temperature 

throughout the whole chain of meat processing, following the HACCP principles, is considered 

a key point in avoiding development of spoilage microbiota. 

The aim of this work was to assess the impact of a temperature abuse on meat under modified 

atmosphere package (MAP) shelf-life. Based on a simulated refrigeration breakdown scenario 

in an industrial meat cold storage chamber, an experimental model was designed. In this study, 

three different meat products were used being prepared under distinct conditions. The meat 

samples were from 1a) beef sliced manually 1b) beef sliced according to the commercial 

practices of the plant, 2) soy extended ground beef prepared according to the commercial 

practices of the plant and 3) pork sliced manually. The meat samples were packaged under a 

modified atmosphere of 70% O2 and 30% CO2 and then exposed to one of four temperature 

combinations: a) 0ºC (control sample), b) 6 hours at 7ºC, c) 6 hours at 7ºC + 6 hours at 9ºC 

and d) 6 hours at 7ºC + 6 hours at 9ºC + 6 hours at 11ºC. After these temperature abuse 

periods the samples were stored at 0ºC. The undertaken microbial tests included Total aerobic 

at 30ºC (TA), Enterobacteriaceae, Lactic-acid bacteria (LAB), Pseudomonas sp. and 

Brochothrix thermosphacta counts expressed as log cfu/g.  

The TA counts of beef sliced manually did not show significant differences between samples 

exposed to temperature abuse and control samples, on day 1 (values in all samples ranged 

from 3,5 to 3,8 log cfu/g). On the other hand, beef samples sliced according to the plant’s usual 

procedures and exposed to temperature abuse analysed on day 1 attained a TA count of 7,2 

log cfu/g. Regarding the soy extended ground beef, the heterogeneity of the samples’ 

contamination prevented any significant differences between control samples and test 

samples. On pork under MAP, the initial aerobic total count on control samples registered 4,0 

log cfu/g. As for samples under the different conditions of temperatures abuse, this value 

increased to 4,6 log cfu/g.  

Managing to reduce the initial contamination with stricter hygienic practices of slicing results in 

no significant consequences to the meat products exposed to the different periods of 

temperature abuse under study. 

 
Key-words: meat, spoilage, temperature abuse, microbiology, modified atmosphere 
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Introdução 

A carne é um alimento facilmente digerível e nutricionalmente constituído  por proteínas com 

alto valor biológico e micronutrientes como vitaminas B1 e B12, ferro e zinco (Fraqueza & 

Barreto, 2010).  O Regulamento (CE) n.º 853/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 29 de Abril define “carne” como “todas as partes edíveis de animais das espécies bovina, 

incluindo búfalos e bisontes, suína, ovina e caprina, bem como os solípedes domésticos, de 

aves de criação, de coelhos e lebres e de caça de criação e de caça selvagem, próprias para 

consumo humano”.  

Após o abate, a contaminação das carcaças ocorre por microrganismos provenientes da pele, 

dos equipamentos ou da manipulação, podendo atingir valores entre 102 e 104 ufc/cm2. Devido 

ao seu elevado aw, a carne é considerada como um dos alimentos mais perecíveis, 

deteriorando-se muito rapidamente sempre que não seja sujeita a um qualquer processo de 

conservação (EFSA Panel on Biological Hazards, 2014; Ercolini, Russo, Torrieri, Masi, & 

Villani, 2006). A contaminação inicial irá ter repercussões no prazo de validade da carne fresca 

sendo, portanto, encorajadas boas práticas de higiene desde o início da cadeia de produção 

(Russo, Ercolini, Mauriello, & Villani, 2006). 

O sistema preventivo de segurança dos alimentos, dito de autocontrolo, mais amplamente 

adotado é o sistema HACCP, que assenta em pré-requisitos ao identificar perigos em cada 

fase de produção e estabelecer medidas preventivas e formas de controlo (Afonso, 2006). 

Este sistema tem como objectivo garantir a segurança dos géneros alimentícios contribuindo, 

assim, para a qualidade dos alimentos. O conceito de qualidade é amplo e abrange diferentes 

atributos do alimento. Na ótica do consumidor, os requisitos que determinam a qualidade de 

um produto incluem a segurança ou ausência de factores de risco, a conveniência, a 

composição nutricional e o aspecto. No entanto, as expectativas do consumidor podem ir para 

além destes, até ao contexto de produção, rastreabilidade e questões éticas (Peri, 2006). 

A refrigeração é o método mais comummente utilizado na conservação da carne fresca. 

Durante todo o processo, que vai desde o abate até ao consumidor, manter a cadeia de frio é 

um pré-requisito em qualquer plano de autocontrolo, de modo a conservar as características 

organoléticas desejadas e a segurança do produto (Caranova, 2008). Recorre-se também a 

processos que diminuam a humidade ou a sistemas de embalagem com atmosfera protetora 

(Severo, 2011). A apresentação em embalagem, além da vantagem de aumentar a vida útil 

do alimento, é também uma forma de tornar a aquisição do produto mais conveniente para o 

consumidor (Skandamis & Nychas, 2002). 

Em Portugal, como nos restantes países ocidentais, o comércio retalhista está em constante 

mudança. A embalagem de carne é uma das tendências que mais tem vindo a marcar o 
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sector. Numa época em que o consumidor tem cada vez menos tempo para “fazer compras”, 

a carne embalada em cuvetes providencia uma alternativa prática e conveniente aos talhos 

tradicionais (Mcmillin, 2008).  

Este estudo teve como objectivo verificar o impacto de uma refrigeração inadequada no prazo 

de validade de carne embalada em atmosfera protetora, recorrendo a indicadores 

microbiológicos. Neste trabalho, utilizaram-se três produtos diferentes, expostos a 

temperaturas determinadas com base num cenário real de quebra dos mecanismos de 

refrigeração de uma câmara industrial de armazenamento em frio 

Nesta dissertação, apresenta-se uma revisão bibliográfica relacionada com o tema que inclui 

o consumo de carne em Portugal, factores que contribuem para a deterioração da carne, uma 

abordagem geral ao plano HACCP e conservação da carne em refrigeração e em atmosfera 

protetora. Relativamente ao trabalho experimental realizado, são descritos os materiais e 

métodos utilizados de acordo com o objectivo proposto, apresentando-se, de seguida, os 

resultados e sua discussão com as conclusões finais. 
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Parte I: Actividades realizadas durante o estágio 

O estágio que deu origem a esta dissertação realizou-se num centro de desmancha, 

processamento e distribuição de carnes. É neste centro que se faz a recepção, desmancha, 

fatiamento e embalagem em atmosfera protetora de toda a carne de suíno, bovino, ovino e 

caprino e também dos preparados cárneos de uma marca da grande distribuição que 

posteriormente abastecem as suas lojas.  

Durante quatro meses, tive a oportunidade de acompanhar o quotidiano do Departamento de 

Qualidade que intervém ao longo de todo o processo, desde a recepção das matérias-primas 

(peças de carne, carcaças e condimentos), até ao momento da expedição já com o produto 

embalado e pronto a seguir para as lojas. As funções dos técnicos incluem garantir que o 

plano HACCP implementado é cumprido em todas as fases dos processos, monitorizando as 

temperaturas registadas, a qualidade da água utilizada e a limpeza e desinfeção no final de 

cada ciclo de trabalho. Além disso, são responsáveis por verificar se a atmosfera utilizada nas 

embalagens está de acordo com o previsto, confirmar se a rotulagem cumpre as normas e 

por avaliar a carne que tenha características que não cumprem os requisitos, decidindo o seu 

destino final. Tudo isto exige que sejam mantidos registos rigorosos de todos os parâmetros 

controlados, bem como do percurso de todas as matérias-primas recebidas até ao momento 

da expedição como produto final. Só assim é possível assegurar a rastreabilidade durante 

todas as etapas. 

No laboratório da unidade, realizei não só as análises microbiológicas necessárias ao trabalho 

experimental, mas também todas aquelas que lá são realizadas diariamente. Estas análises 

incluem a contagem de microrganismos indicadores de higiene e a deteção de 

microrganismos patogénicos para controlo da produção interna. A carne era a matéria-prima 

mais examinada. Ao laboratório, chegavam todos os dias amostras de carne de suíno e bovino 

e, mais esporadicamente, de ovino e caprino, recolhidas no momento da recepção. Caso os 

resultados dos microrganismos indicadores de higiene fossem superiores ao teor aceitável, 

os fornecedores seriam notificados. Após o fatiamento, eram retiradas novas amostras. As 

análises realizadas incluíam contagens de Aeróbios totais a 30ºC, Enterobactérias, 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, pesquisa de Campylobacter spp., Salmonella spp. e 

Listeria monocytogenes. Os preparados de carne produzidos no centro como preparados de 

carne de bovino, de suíno e os mistos, as salsichas de churrasco, o rolo de carne, o roti, os 

panados, entre outros, eram sujeitos rotativamente a análises microbiológicas para pesquisa 

de microrganismos patogénicos: 5 análises de E. coli e de Salmonella spp. para cada amostra. 

Caso as análises para pesquisa de microrganismos patogénicos se revelassem positivas, o 

departamento de Controlo de qualidade era notificado e o produto contaminado retirado do 

mercado. Semanalmente chegavam ao laboratório amostras de peixe e marisco provenientes 
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de um centro que recebe e distribui peixe, e que também tive oportunidade de visitar. As 

amostras de peixe e de marisco eram sujeitas a uma série de análises com vista a avaliar a 

qualidade microbiológica do produto. No caso do peixe, as análises realizadas incluíam as já 

referidas anteriormente, acrescentando-se a pesquisa de Vibrio cholerae. Mensalmente, eram 

analisadas amostras de pão e produtos de pastelaria com origem numa unidade dedicada ao 

fabrico de produtos deste tipo. 

Durante os 4 meses de estágio no centro tive, pela primeira vez, um contacto mais real com 

o mundo empresarial. Foram despendidas mais de 720 horas nestas actividades. O horário 

normal era das 9h às 18h, mas para a realização do trabalho experimental foi necessário estar 

disponível em alguns fins de semana e em vários dias o horário praticado foi das 7h30 às 

23h00.   

Foram 4 meses de aprendizagem constante num local com um ritmo intenso, em que se 

revelou essencial lidar com a pressão, mantendo uma atitude flexível e positiva. 

Apesar de não estar diretamente relacionado com o tema desenvolvido nesta dissertação, 

quero referir que realizei um segundo estágio no Instituto Tecnologico Agrario de Castilla y 

León durante 3 meses. Neste centro, totalmente dedicado a projetos relacionados com carne, 

localizado na província de Salamanca, acompanhei os técnicos e investigadores no seu 

quotidiano. As actividades que desenvolvi decorreram, essencialmente, no laboratório de 

microbiologia mas pude participar também em provas sensoriais. Na estação é realizada a 

análise microbiológica, físico-química e sensorial de carne e produtos cárneos quando 

solicitada por clientes. Além disso, são também desenvolvidos projetos de investigação na 

área da tecnologia alimentar nos mais variados produtos, contribuindo-se para avanços 

relevantes na área. Tive a sorte de visitar, também, uma fábrica da região especializada em 

presunto, um produto chave na economia e cultura locais. Esta experiência internacional, 

permitiu-me ter contacto com a área de investigação e com as tecnologias mais recentes que 

são estudadas e aplicadas neste campo. Sem deixar de referir, também, o crescimento a nível 

pessoal e o quão enriquecedor é conviver diariamente com pessoas com experiências e 

cultura diferentes. No total, acompanhei o trabalho do centro durante cerca de 480 horas. 
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Parte II: Revisão Bibliográfica 

1. Produção e consumo de carne em Portugal e novas tendências no retalho 

alimentar: Carne embalada 

No que respeita à produção de carne em Portugal, é na região do Alentejo que estão 

concentrados os maiores efetivos quer de bovinos, quer de suínos (Instituto Nacional de 

Estatística, 2014). 

A carne de suíno é, depois da carne de aves, aquela que atinge os maiores níveis de produção 

em milhares de toneladas, como revelam os dados do INE de 2014. Em 2013, registou-se, no 

entanto, uma diminuição de 4,6% na produção desta carne, face a 2012. A implementação 

mandatória das normas de bem-estar animal da UE, que conduziu a reduções de efetivo com 

impacto na oferta de suínos nesse ano, será uma das justificações para a diminuição na 

produção. Em 2013, a produção de carne de bovino também diminuiu, pelo segundo ano 

consecutivo, não ultrapassando as 84 mil toneladas, o que representou um decréscimo de 

9,7% em relação a 2012.  

Em Portugal, a carne de suíno é, sem dúvida, uma das mais procuradas e consumidas, como 

demonstrado na Figura 1, uma vez que assume um lugar central na gastronomia tradicional 

do país. Em Portugal, o consumo de carne de bovino sentiu os efeitos da BSE. Até 1996 a 

procura de carne de bovino tinha vindo a aumentar, tendo decaído a partir daí (Rodrigues, 

2004). De acordo com os dados disponibilizados pelo INE e como pode ser observado na 

Figura 1, em 2012 e 2013 registou-se uma diminuição no consumo da carne de bovino e 

suíno. Em 2014, no entanto, verificou-se uma ligeira recuperação. Desde 2012, o consumo 

de carne de aves de capoeira tem aumentado ligeira, mas consistentemente. 
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O grau de autoaprovisionamento rondou em média, nos últimos anos, os 65%, sendo superior 

ao valor referente à carne de bovino, onde o grau de autoaprovisionamento é de cerca de 

50%, como revelam os números disponibilizados. É apenas no caso da carne de animais de 

capoeira que Portugal apresenta resultados próximos da autossuficiência.  

Na década de 90 em Portugal, com a presença cada vez mais forte da cadeia de 

hipermercados Continente, do grupo Sonae, consolidaram-se as alterações que tinham vindo 

a surgir no comércio retalhista alimentar. A variedade da oferta, os preços mais baixos, as 

promoções e os horários alargados, características deste tipo de cadeia de distribuição 

conduziram a uma perda da quota de mercado pelos espaços de comércio tradicionais (Reis, 

Ferreira, & Santos, 2011). Esta mudança no paradigma do consumo fez-se acompanhar 

também por mudanças a nível alimentar, principalmente no modo como os produtos são 

adquiridos pelo consumidor. Até ao início da década de 1960 as peças de carne eram 

embrulhadas em papel ou colocadas em sacos. Nos Estados Unidos da América e na Europa 

em 1980, são então introduzidas peças fatiadas, prontas a comprar, apresentadas, 

geralmente, em embalagens a vácuo ou em cuvetes com atmosfera modificada (Gazalli, 

2013). 

Para o sector da distribuição, a carne embalada oferece numerosas vantagens. Por um lado, 

permite uma melhor gestão dos stocks, com a encomenda, por parte das lojas, apenas dos 

produtos que são do seu interesse, em detrimento de carcaças. Por outro, a embalagem da 

carne resulta num aumento da sua vida-útil, incrementando, portanto, o tempo que esta pode 

estar exposta na loja. As vantagens existem também para o consumidor. A carne embalada é 

comodamente armazenada no frigorífico ou congelador domésticos e está claramente 

identificada, permitindo ao consumidor reconhecer os produtos de um modo fácil. Além disso, 

é, também, menos manipulada (American Meat Institute, 2009). 

No Reino Unido, bem como noutros países da Europa, o consumo de carne embalada 

aumenta aproximadamente 15% ao ano, representando um dos segmentos com o 

crescimento mais rápido no sector do self-service (Belcher, 2006). 

Apesar destes benefícios, em Portugal, em 2009, estimava-se que 76,8% da carne comprada 

era “avulso”, com apenas 23,2% do total de carne comprada na categoria “embalada” (TNS 

Worldpanel, 2009). Nos Estados Unidos da América, em 2004, calculava-se que 60% da carne 

vendida era embalada. Uma subida de mais de 10% desde 2002, onde esse valor era de 49%. 

Ainda nos Estados Unidos da América, 1,2 mil milhões de cuvetes foram vendidas no ano de 

2000, o dobro do que em 1997 (American Meat Institute, 2009). 

A preferência do consumidor por carne embalada reflete-se não só no crescimento que se 

tem vindo a registar, mas também, no desenvolvimento de tecnologias que permitam opções 

cada vez mais eficazes. Um exemplo é o das embalagens inteligentes, capazes de detetar 
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aminas libertadas pela carne em deterioração e de relacionar os seus níveis com o prazo de 

validade do produto (Ryan, 2015).  

2. Caracterização geral da carne 

2.1 Características da carne fatiada 

A carcaça de um animal é composta essencialmente por tecido muscular, tecido adiposo e 

ossos. Os tendões, o tecido conjuntivo e os vasos sanguíneos retêm uma percentagem 

residual (Lawrie & Ledward, 2006). 

Em média, o tecido muscular representa 30 a 40% do peso vivo de suínos e bovinos. Este 

tecido muscular, analisado microscopicamente, apresenta estriações sendo classificado como 

músculo estriado ou esquelético, uma vez que está associado, directa ou indiretamente, aos 

movimentos do esqueleto. Outras partes destes animais também são usadas para 

alimentação ou para processamento, como o tecido adiposo, órgãos internos e subprodutos 

do abate (Heinz & Hautzinger, 2007). O músculo esquelético é composto por fibras 

musculares que, por sua vez, são compostas por sarcómeros. Os sarcómeros são a unidade 

funcional deste tecido e são responsáveis pela contração muscular. Entende-se por 

sarcoplasma, o citoplasma de uma fibra muscular, que contém substâncias químicas 

necessárias à contração muscular, entre as quais o glicogénio, o trifosfato de adenosina e a 

fosfocreatinina. Contém o pigmento muscular mioglobina, que confere à carne a sua cor 

característica (Lawrie & Ledward, 2006). A mioglobina absorve o oxigénio transportado pela 

hemoglobina presente nos glóbulos vermelhos, sendo uma reserva de O2 para a contração 

do músculo vivo. A concentração de mioglobina no músculo difere entre espécies, sendo que 

a carne de bovino contém mais mioglobina que a carne de suíno e ovino. A maturidade do 

animal também influencia a intensidade deste pigmento, com os animais mais velhos a 

apresentarem uma pigmentação mais escura. Na carne, a mioglobina é responsável pela cor 

das carnes vermelhas e pela aptidão para o processo de cura. A cor vermelha característica 

dos produtos cárneos curados é resultado de uma reação química entre a mioglobina e os 

nitritos, sendo a cor da cura mais intensa se a mioglobina estiver disponível no músculo (Heinz 

& Hautzinger, 2007). 

A carne, embora reflita largamente a natureza química e estrutural do músculo, difere dele em 

resultado das alterações bioquímicas e biofísicas que se iniciam após a morte do animal 

(Lawrie & Ledward, 2006). De um modo geral, a carne é composta por água, gordura, 

proteínas, minerais e uma pequena proporção de hidratos de carbono. A proteína é a sua 

componente mais valiosa, do ponto de vista nutricional, mas também tecnológico, e o seu teor 

define a qualidade da matéria-prima carne e a sua aptidão para processamento (Heinz & 

Hautzinger, 2007).  
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Imediatamente após a morte, o músculo contém uma pequena quantidade de glicogénio 

(≈1%). Até às primeiras 12 horas após o abate, o glicogénio é metabolizado em ácido láctico 

pela via glicolítica anaeróbia, contribuindo para a descida de pH do músculo. Ao abate, o pH 

do músculo ronda o valor de 7,0 (Heinz & Hautzinger, 2007). Após o estabelecimento do rigor 

mortis, iniciam-se uma série de reações bioquímicas, destacando-se a acção de peptidases 

endógenas, responsáveis por uma estrutura muscular mais tenra (Ouali et al., 2006). 

Decorridas 24 horas após o abate, o músculo apresenta um pH de aproximadamente 5,4 a 

5,8. O ritmo a que desce o pH muscular após o abate tem um efeito significativo na qualidade 

da carne. Deste modo, o sabor e flavour típicos da carne só são alcançados após a redução 

do valor de pH (Lawrie & Ledward, 2006). A nível de processamento, considera-se a carne 

com um pH de 5,6 a 6,0 mais adequada para produtos que exijam uma elevada capacidade 

de retenção de água (CRA), uma vez que um pH mais elevado está associado a uma maior 

CRA. O pH revela-se, também, importante durante o armazenamento da carne: quanto mais 

ácido for, menos favoráveis são as condições para o desenvolvimento de bactérias. Deste 

modo, animais que tenham esgotado as suas reservas de glicogénio antes do abate, 

normalmente por stress durante o transporte ou por maneio agressivo, darão origem a carne 

com um pH insuficientemente baixo (>6,2) que é, por isso, mais susceptível à degradação 

bacteriana (Heinz & Hautzinger, 2007). A deterioração microbiana da carne de bovino e suíno 

em refrigeração está normalmente a cargo de Brochothrix thermosphacta, 

Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp., Lactobacillus spp., Leuconostoc spp., 

Carnobacterium spp. e Shewanella putrefaciens (Doulgeraki, Ercolini, Villani, & Nychas, 

2012). 

O armazenamento da carne a baixas temperaturas é um pré-requisito para o desenvolvimento 

das mais importantes qualidades relacionadas com o alimento, a tenrura e o flavour, além de 

essencial para impedir o crescimento bacteriano. No entanto, um aumento do período de 

armazenamento, apesar de vantajoso para estas características, terá efeitos negativos 

noutros atributos como a suculência e a cor. Assim, torna-se necessário que seja encontrado 

um compromisso, que resulte num equilíbrio entre as várias características organoléticas da 

carne e permita obter uma qualidade máxima (Ouali et al., 2006). 

 

2.2 Características da carne picada 

A carne picada é apreciada, fundamentalmente, pela sua conveniência, por ter uma grande 

diversidade de usos e ser fácil de preparar, e ainda, pelo menor custo quando comparada 

com outras peças de carne de bovino (Ferreira, 2008; Scanga et al., 2000). 

O Regulamento CE 853/2004 de 29 de Abril define o termo “carne picada” como “carne 

desossada, que foi picada e que na sua composição tem menos de 1% de sal”. Diferencia, 

também, este conceito do de “preparado de carne” que é definido como “carne fresca, 
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incluindo carne que tenha já sido reduzida a fragmentos, à qual foram adicionados outros 

géneros alimentícios, condimentos ou aditivos, ou que tenha sido submetida a um 

processamento insuficiente para que a estrutura das suas fibras musculares tenha sido 

alterada de modo a eliminar as características de carne fresca”.  

O Decreto-Lei nº 402/84 de 31 de Dezembro, refere as condições especiais em que estes 

produtos devem ser armazenados. Antes de serem picadas, as carnes destinadas a esse 

processo devem ser conservadas em ambiente refrigerado, a temperaturas entre 0ºC e 4ºC, 

até ao momento da sua preparação. Depois de picadas, deverão ser mantidas a temperaturas 

que podem variar entre 0ºC e 2ºC.  

Durante o processo de picagem, pedaços de carne fresca ou semicongelada são 

pressionados por um parafuso sem fim (espiral rotativa) ou um sistema de bomba contra uma 

faca rotativa e através de uma placa estática com orifícios de diâmetro que varia entre 1,5 mm 

e 10 mm (EFSA Panel on Biological Hazards, 2014). Este sistema quebra a estrutura celular 

da carne e as estruturas miofibrilares ordenadas, incluindo miofibras e tecido conjuntivo, 

resultando na libertação de fluídos tissulares. Como consequência, a carne de bovino, suíno, 

borrego ou de aves, picada, é uma matriz muito nutritiva que permite o crescimento 

bacteriano. As carcaças intactas e as peças primárias estão, essencialmente, contaminadas 

à superfície, no entanto, a picagem redistribui as bactérias superficiais por todo o produto. A 

qualidade inicial das matérias-primas utilizadas nesta operação de redução condiciona a 

qualidade do produto final (García-López, Prieto, & Otero, 1998; Scanga et al., 2000). A carne 

picada é, portanto, um produto altamente perecível que deve ser refrigerado imediatamente e 

a sua vida útil é mais curta, não só pelos aspectos já referidos, mas também porque a picagem 

aumenta a área exposta à oxidação (Esmer, Irkin, Degirmencioglu, & Degirmencioglu, 2011).  

A uma temperatura de 4ºC, a carne picada terá, tipicamente, uma vida útil de apenas 1 ou 2 

dias (James & James, 2012). A velocidade a que ocorre a deterioração depende da 

composição da carne, das práticas de higiene durante o seu processamento e, finalmente, 

das condições de armazenamento (Scanga et al., 2000). O tipo de bactérias predominantes 

na carne picada está dependente destas mesmas variáveis e ainda do tipo de embalagem 

(Emswiler & Pierson, 1976). De um modo geral, a microbiota predominante na carne picada 

armazenada em refrigeração e ao ar é composta por Pseudomonas spp. e, em menor escala, 

por Enterobacteriaceae. Os diferentes tratamentos tecnológicos a que pode ser sujeita, seja 

a adição de conservantes ou a embalagem em atmosfera protetora, selecionará outro tipo de 

microrganismos como as bactérias ácido-lácticas (BAL), B. thermosphacta ou leveduras 

(García-López et al., 1998). 

Álvarez Rodríguez et al. (2014) verificaram que a carne picada adquirida nas grandes 

superfícies de retalho apresentava uma contaminação bacteriana superior à da carne recém 

picada utilizada como controlo. Neste estudo, as bactérias isoladas com mais frequência 
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foram de origem intestinal, sendo Enterococcus spp. a predominante. Os centros 

transformadores de carne, que produzam carne picada, devem focar os seus esforços na 

redução das contagens microbianas das matérias-primas e das aparas de carne utilizadas. 

Este facto é especialmente importante se a proporção de gordura subcutânea for grande 

(Scanga et al., 2000). 

 

3. Conceito de vida útil e sua avaliação microbiológica 

Entende-se por shelf-life ou vida útil da carne o período de tempo antes de ser verificada 

deterioração do produto. Mais especificamente, prevê-se que no final desse tempo os 

microrganismos deteriorativos tenham atingido valores considerados inaceitáveis, resultando 

em produtos organolepticamente indesejáveis sem que, no entanto, esteja necessariamente 

comprometida a segurança do alimento (Mcmeekin & Ross, 1996). Um dos factores decisivos 

na vida útil de um alimento será, portanto, o teor microbiano inicial. De um modo simplificado, 

quanto maior for o teor microbiano inicial do produto, menor será a sua vida útil (Mano, Pereda, 

& Fernando, 2002). 

Outro termo que pode, por vezes, ser encontrado e que não deve ser confundido com o 

anterior é case-life. Neste caso, considera-se o período de tempo que a carne refrigerada 

demora a revelar alterações de cor causadas por mudanças na estrutura da mioglobina. 

Apesar desta modificação na cor da carne não ser sinónimo de deterioração do produto nem 

de dano, o aspecto resultante é indesejável para o consumidor (Mcmeekin & Ross, 1996).  

Geralmente, considera-se que a carne de suíno tem uma vida útil menor que a carne de 

bovino. Supõe-se que a higiene durante a produção seja diferente, com prejuízo para os 

suínos. Bohaychuk, Gensler, & Barrios (2011) obtiveram contagens bacterianas mais 

elevadas em carcaças de suíno do que em carcaças de bovino. Quanto às peças de carne, 

sugere-se que durante o abate o seu nível de exposição à contaminação no matadouro seja 

diferente nas duas espécies (Spescha, Stephan, & Zweifel, 2006). A maior incidência de 

valores de pH elevados em carne de suíno pode explicar as diferenças observadas na sua 

vida útil (Holmer et al., 2009). 

As alterações deteriorativas mais comuns estão relacionadas com o odor e o sabor, embora 

também se possam detetar mais raramente alterações de cor e produção de gás. A 

deterioração da carne refrigerada com as alterações já referidas, mas também produção de 

limo e diminuição de pH, está a cargo de B. thermosphacta, Lactobacillus spp., Leuconostoc 

spp., Carnobacterium spp. e Weissela spp. (Doulgeraki et al., 2012). 

O ritmo a que ocorre a deterioração de um produto depende da sua composição, da 

contaminação ao longo dos processos, do grau e tipo de processamento e das condições a 

que é armazenado (Mcmeekin & Ross, 1996). 
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O oxigénio presente no ar é também um fator determinante na vida útil de muitos alimentos 

devido não só ao seu efeito químico, mas também porque permite o crescimento de 

microrganismos aeróbios (Mano et al., 2002). Viana et al. (2005) demonstraram que lombos 

de suíno embalados numa atmosfera com 100% O2 têm uma vida útil mais curta do que as 

amostras embaladas com percentagens inferiores de O2. No primeiro caso, verificou-se um 

aumento do número de microrganismos aeróbios, com destaque para Pseudomonas spp., 

que provocou alterações de cor no lombo de porco ao fim de 20 dias de armazenamento. Nas 

outras atmosferas testadas, compostas por menores percentagens de O2, foram as bactérias 

ácido-lácticas (BAL) que predominaram, não tendo sido detetadas alterações de cor 

percetíveis.   

A vida útil de produtos cárneos pode ser aumentada ao criarem-se condições desfavoráveis 

ao crescimento de microrganismos, seja pelo armazenamento a temperaturas baixas, seja 

manipulando a disponibilidade de oxigénio ou pela presença de gases inibitórios (Delmore, 

2007). 

4. Indicadores microbiológicos 

Ainda que a deterioração da carne possa ocorrer por via química ou bioquímica como a 

lipólise, a oxidação ou a proteólise, a presença e a multiplicação de microrganismos são os 

factores mais relevantes na alteração de qualidade da carne fresca (Aberle, Forrest, Gerrard 

& Mills, 2012).  

As espécies de microrganismos presentes na carne são influenciadas pela espécie animal, o 

seu estado hígido, o maneio em vida, as práticas de abate, a sanificação do espaço e do 

pessoal, o tipo de embalagem e o tempo e temperatura de armazenamento (Mcmillin, 2008). 

O processo de abate dos animais e desmancha das carcaças proporcionam uma 

oportunidade de colonização das superfícies por bactérias. Uma grande variedade de 

microrganismos de diferentes origens contamina a superfície da carne, rica em água e 

nutrientes. No entanto, só alguns dos microrganismos contaminantes iniciam a sua 

multiplicação e, de entre esses, também só alguns deteriorarão a carne como consequência 

da sua actividade metabólica (García-López et al., 1998). 

Embora façam parte da microbiota inicial da carne bactérias mesófilas, só aquelas que são 

tolerantes a baixas temperaturas é que crescem a temperaturas de refrigeração. Na Tabela 1 

esquematizam-se as principais características de alguns dos microrganismos de deterioração 

encontrados na carne. Estas bactérias podem ser classificadas como psicrófilas ou como 

psicrotróficas (Gram et al., 2002). 

Os factores determinantes na composição da microbiota de deterioração da carne refrigerada 

são o número inicial de bactérias psicrotróficas presentes e a taxa de multiplicação dessas 

bactérias a dada temperatura. Quando as condições são aeróbicas e com uma humidade 
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relativa elevada, Pseudomonas spp. é, geralmente, o principal constituinte da microbiota de 

deterioração final, mesmo quando representa uma fração menor da população psicrotrófica 

inicial (Ercolini et al., 2006).  

Em condições de anaerobiose os lactobacilos surgem como microbiota predominante, 

enquanto quando se está perante uma elevada tensão de O2 e de CO2 é B. thermosphacta 

que tem o seu desenvolvimento favorecido (Doulgeraki et al., 2012).  

 
Tabela 1 – Características dos principais microrganismos de deterioração da carne refrigerada 

 
 

4.1 Aeróbios totais a 30ºC 

De um modo geral, a contagem de aeróbios totais a 30ºC é utilizada para avaliar as condições 

de salubridade de um alimento (Pascual & Calderón, 1999). 

Ao recorrer à contagem dos microrganismos aeróbios a 30ºC é possível estimar a microbiota 

total presente sem, no entanto, se classificar esses microrganismos. Este teste é um reflexo 

da qualidade higio-sanitária dos produtos, permitindo concluir sobre as condições em que se 

obteve a matéria-prima e a forma como decorreu a elaboração do produto. O seu valor é, no 

entanto, limitado uma vez que contagens baixas não garantem a segurança do alimento que 

pode estar contaminado com microrganismos patogénicos ou suas toxinas (Pascual & 

Calderón, 1999). 

Considera-se que contagens elevadas são, por norma, desaconselháveis. Quando as 

contagens atingem valores na ordem de 106 – 107 ufc/g, já existem sinais de deterioração 

Microrganismo Atmosfera 
aw 

(limite inf.) 
Substrato 

base 
Produto Alteração sensorial 

Enterobacteriaceae Anaeróbia facultativa 0,94 

 
Glucose 

Glucose-6-

fosfato, 
Aminoácidos 

 

Amónia 

Sulfuretos 
Odor pútrido 

BAL 
Anaeróbia 

(aerotolerantes) 
0,94 

Glucose 
Aminoácidos 

Ác. láctico 
Ác. acético 

 
Odor e sabor descrito 

como azedo ou a queijo 

Alteração de cor  
Produção de gás 
Limo superficial 

 

Pseudomonas spp. Aeróbia 0,97 
Glucose 

Aminoácidos 

 
Ác. gordos cadeia 

curta 
Cetonas 
Álcoois 

Sulfuretos 
 

Odor pútrido ou sulfúrico 
Limo superficial 

B. thermosphacta Anaeróbia facultativa 0,94 
Glucose 

Glutamato 

 

Acetoína 
Ác. acético 

Ác. isovalérico, Ác. 

isobutírico 
Ác. láctico, 

AGV 

 

Odor agridoce ou azedo 
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(James & James, 2002). A interpretação de contagens elevadas é variada, podendo ser 

resultado da utilização de matérias-primas demasiado contaminadas, de métodos de 

manipulação inadequados e da hipótese de os microrganismos serem patogénicos, visto que 

estes geralmente são mesófilos (Pascual & Calderón, 1999). 

 

4.2 Enterobactérias 

A família Enterobacteriaceae é constituída por bacilos Gram-negativos, aeróbios e anaeróbios 

facultativos, não esporulados, que fermentam a glucose e reduzem nitratos a nitritos (Pascual 

& Calderón, 1999).  

O seu uso como indicador de higiene tem uma grande aceitação na Europa para verificar a 

qualidade sanitária de alimentos processados. Contagens elevadas indicam, portanto, uma 

elaboração pouco higiénica (Pascual & Calderón, 1999). 

Apesar de geralmente o foco ser nos géneros patogénicos de enterobactérias, outros 

microrganismos da família representam um grupo importante de deterioração quando as 

condições favorecem a sua multiplicação em detrimento de Pseudomonas spp. (García-López 

et al., 1998). Tal depende de condições ambientais, como a temperatura. Se o 

armazenamento for a 5ºC em vez de ser entre 0 e 1ºC favorece-se o crescimento de 

enterobactérias e quando a temperatura ambiente atinge valores entre 25 e 30ºC é este grupo, 

em conjunto com Acinetobacter spp., que domina a microflora deteriorativa (ICMSF, 2005).  

Existem membros desta família tolerantes ao frio, como Hafnia alvei, Serratia liquefaciens e 

Enterobacter agglomerans, que surgem em carne refrigerada armazenada em aerobiose, 

apesar de a maioria das espécies ser mesófila. Assim sendo, o seu contributo para a 

deterioração da carne e produtos cárneos é limitado (Nychas & Skandamis, 2005). 

As enterobactérias utilizam como fontes de carbono principais a glucose e glucose-6-fosfato, 

só degradando aminoácidos quando estas fontes se esgotam (Mead, 2006). Outra 

característica deste grupo, e que o distingue de Pseudomonas spp., é a incapacidade de 

produzir dimetilsulfureto (García-López et al., 1998). Alguns membros desta família produzem 

também amónia, sulfuretos voláteis, incluindo ácido sulfídrico e aminas fétidas provenientes 

do metabolismo de aminoácidos (Nychas & Skandamis, 2005). Assim, contagens elevadas de 

enterobactérias são responsáveis por características organoléticas inaceitáveis da carne 

como o odor pútrido, quer em condições de aerobiose, quer em anaerobiose, uma vez que só 

são inibidas quando os níveis de CO2 atingem 40% (Sofos, 1994; Berruga, Vergara, & Gallego, 

2005). 

4.3 Bactérias Ácido-Lácticas 

As BAL são bactérias Gram-positivas que surgem como cocos ou bacilos e são anaeróbias 

facultativas (Esmer et al., 2011). Caracterizam-se pela sua capacidade de produzir ácido 
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láctico como produto da fermentação da glucose, um processo com um consumo energético 

elevado que resulta numa taxa de multiplicação bastante baixa destes microrganismos 

(Ramírez Ramírez, Rosas Ulloa, Velázquez González, Ulloa Armando, & Arce Romero, 2011). 

São bactérias que podem ser isoladas a partir de alimentos, mas também, por exemplo, a 

partir do trato digestivo de mamíferos. Para que haja multiplicação, estes microrganismos 

requerem glucose e lactose além de aminoácidos, vitaminas e outros factores de crescimento. 

O leite é o meio de eleição para o desenvolvimento das BAL, no entanto outros alimentos, 

como a carne, demonstraram ser, também, excelentes meios de crescimento (Ramírez 

Ramírez et al., 2011).  

O processo de deterioração de um alimento por BAL inicia-se, portanto, por fermentação de 

açúcares resultando na formação de ácido láctico e acético e limo superficial, o que provoca 

uma descida do pH com alteração de cheiro e de sabor (Dainty & Mackey, 1992). Estas 

bactérias tendem a multiplicar-se lentamente a temperaturas de refrigeração e são geralmente 

superadas por Pseudomonas spp. em condições de aerobiose. As BAL mais comummente 

identificadas na carne são Lactobacillus, Streptococcus, Leuconostoc e Pediococcus spp 

(Huis in’t Veld, 1996). Lb. sakei é considerada a espécie de Lactobacilos mais resistente a 

baixas temperaturas, surgindo associada a carne fresca e à deterioração de vários produtos 

cárneos embalados em vácuo ou em atmosfera protetora. É, portanto, a espécie de BAL 

maioritária durante o armazenamento a temperaturas de refrigeração (Ercolini et al., 2006). 

Há espécies de BAL que podem ter uma função de conservação em determinados alimentos. 

Bactérias lácticas psicrotróficas e relativamente inócuas são capazes de surgir durante o 

armazenamento a temperaturas de refrigeração, sendo algumas responsáveis por alterações 

no ecossistema, como produção de ácidos orgânicos e bacteriocinas (proteínas ou complexos 

de proteínas com actividade antibiótica para bactérias Gram-positivas), que dificultam o 

desenvolvimento de microrganismos indesejáveis (Jones, Hussein, Zagorec, Brightwell & 

Tagg, 2008). Deste modo, em produtos cárneos fermentados e cozidos, as BAL são usadas, 

há já muito tempo, como uma forma de conservação, exactamente por este efeito 

antagonístico para com microrganismos patogénicos e de deterioração (Jones et al., 2008). 

As bacteriocinas das bactérias lácticas são, em geral, estáveis em ambientes com pH entre 

ácido e neutro, o que indica uma adaptação natural às bactérias que as produzem (Vásquez, 

Suárez, & Zapata, 2009). 

Em condições de anaerobiose, como no caso de carne e produtos cárneos embalados em 

vácuo ou em embalagens, onde a disponibilidade de O2 é limitada, a deterioração surge por 

acidificação ou putrefação. Após ser cozinhada, a carne que sofreu deterioração em vácuo 

terá um odor que remete para o queijo, ou seja, azedo e ácido. Estas alterações na qualidade 

sensorial do alimento são normalmente causadas pela acumulação de produtos resultantes 
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da actividade metabólica destas bactérias que, neste ambiente, dominam a microbiota e 

atingem contagens na ordem de 107 ufc/cm2 (Sofos, 1994). 

Doulgeraki, Paramithiotis, Kagkli & Nychas (2010) relataram que as condições de 

armazenamento, temperatura e embalagem em atmosfera protetora, têm um efeito importante 

na diversidade da população microbiana e afetam o potencial de deterioração das BAL. Aliás, 

ficou demonstrado, num outro estudo, que ao subir a temperatura de armazenamento da 

carne para 6°C, a taxa de crescimento das BAL aumentava consideravelmente (Dainty & 

Mackey, 1992). 

As BAL são, possivelmente, as causadoras mais importantes de fenómenos de deterioração 

que incluam acidificação, um dos tipos de deterioração possíveis na carne e associada a carne 

embalada nas condições descritas anteriormente (Nychas & Skandamis, 2005).  

 
4.4 Pseudomonas spp. 

Pseudomonas spp., tal como a maioria dos bacilos Gram-negativas, representa apenas uma 

pequena proporção da microflora inicial de alimentos frescos. Apesar disso, encontram-se 

amplamente distribuídas no ambiente e podem contaminar alimentos com várias origens, uma 

vez que são capazes de utilizar uma grande variedade de substâncias como substratos para 

crescimento (Huis in’t Veld, 1996). 

O género Pseudomonas spp., predomina na carne refrigerada contaminada, essencialmente, 

por microflora psicrotrófica (Pascual & Calderón, 1999). Na carne deteriorada, são usualmente 

identificadas espécies como P. fragi, P. lundensis e P. fluorescens, que são capazes de atingir 

altas densidades populacionais neste ambiente em particular. As duas primeiras espécies 

revelam-se, no entanto, predominantes em comparação com P. fluorescens (Molin & 

Ternstrom, 1986; Doulgeraki et al., 2012). 

Em condições de aerobiose e humidade adequadas, Pseudomonas spp. é um dos 

componentes principais da microbiota de deterioração final, ainda que, inicialmente, 

represente uma fração menor dos microrganismos psicrotróficos presentes. O seu 

crescimento pode ser suprimido, por exemplo, em condições em que a aw apresente um valor 

reduzido, ainda que apenas moderadamente (Gill & Newton, 1978). 

Uma das explicações prováveis para justificar a dominância de Pseudomonas spp. é a sua 

elevada velocidade de multiplicação, que ultrapassa a dos outros microrganismos presentes, 

a baixas temperaturas, em condições de aerobiose e com disponibilidade de nutrientes. Outro 

aspecto a considerar está relacionado com as reações que ocorrem durante a deterioração 

por certas bactérias Gram-negativas. O resultado pode ser a produção de amónia, aquando 

da metabolização de aminoácidos, e trimetilamina com acção tóxica para outras bactérias. 

Pseudomonas spp., em particular o grupo fluorescente, produz uma variedade de compostos 
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antibacterianos e antifúngicos, competindo, também, eficazmente por ferro. Não é claro em 

que medida estas características contribuem para a sua dominância durante a deterioração 

de alimentos proteicos (Gram et al., 2002)  

Na primeira fase de crescimento na carne, a metabolização da glucose por Pseudomonas 

spp. não origina uma alteração de odor agressiva. O crescimento é suportado por hidratos de 

carbono e o seu catabolismo liberta uma complexa mistura de substâncias que contém ácidos 

gordos de cadeia curta, cetonas e álcoois, responsáveis pelo cheiro adocicado e frutado 

detetado (Dainty, 1996). 

Quando, numa segunda fase, há depleção da glucose, inicia-se a utilização de aminoácidos 

para obtenção de energia, o que ocorre quando se atingem contagens na ordem de 107 

ufc/cm2 (García-López et al., 1998). É neste ponto que Pseudomonas spp. encontradas na 

carne iniciam a produção de compostos sulfúricos que se creem responsáveis, pelo menos 

em parte, por alterações organoléticas que incluem odores pútridos e sulfúricos em lugar dos 

aromas frutados detetados mais precocemente. Nesta fase mais avançada de deterioração é 

ainda visível o aparecimento de limo superficial e é também possível observar fluorescência 

nas carcaças quando iluminadas com luz ultravioleta (Gill, 1976). 

Num estudo de Dainty, Edwards & Hibbard (1985) envolvendo inoculação de culturas puras, 

foi demonstrado que Pseudomonas spp., mais concretamente algumas estirpes de P. fragi, 

são os maiores, ou mesmo únicos, produtores de esteres etílicos. Tal revela-se significativo 

pelo papel dominante deste género na microbiota da carne refrigerada. Os ésteres etílicos, 

quando em solução aquosa, libertam um odor frutado e doce semelhante ao da carne 

deteriorada armazenada em aerobiose, sendo os compostos voláteis presentes em maior 

quantidade em carne alterada.   

 

4.5 Brochothrix thermosphacta 

Brochothrix thermosphacta, anteriormente chamada Microbacterium thermosphactum, 

constitui com frequência uma proporção significativa da microbiota de deterioração da carne 

e produtos cárneos armazenados em aerobiose, em atmosferas protetoras ou em vácuo, em 

ambientes refrigerados (Newton, Harrison, & Smith, 1977). É um bacilo Gram-positivo e 

anaeróbio facultativo que utiliza a glucose como substrato principal (Dainty & Hibbard, 1980).  

O metabolismo microaerófilo de B. thermosphacta resulta na produção de acetoína, ácido 

acético, ácido isobutírico e ácido isovalérico (Dainty & Hibbard, 1980). 

O sinal mais relevante de deterioração em carne inoculada com B. thermosphacta é o odor 

agridoce associado principalmente com a produção de acetoína e, em menor escala, com os 

restantes ácidos produzidos (Pin, Fernando & Ordoñez, 2002). Em condições de anaerobiose, 
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como nas embalagens a vácuo, este microrganismo degrada a glucose em ácido láctico e os 

odores detetados são descritos como azedos (Pin et al., 2002; Sofos, 1994). 

Identificar os potenciais precursores destes compostos, responsáveis pelas alterações de 

cheiro associadas com o desenvolvimento de B. thermosphacta, permite compreender os 

processos de deterioração. No caso deste microrganismo, o odor ofensivo que se produz é 

resultado da metabolização de hidratos de carbono e não de aminoácidos (Dainty & Hibbard, 

1983). Newton & Gill (1977) baseando-se no pressuposto de que a carne contém uma série 

de componentes solúveis de baixo peso molecular, propuseram-se a testar a capacidade de 

utilização destas substâncias como fontes de carbono pelas bactérias de deterioração. O 

baixo rendimento de B. thermosphacta na utilização de aminoácidos indica que a variedade 

de aminoácidos que consegue usar para se multiplicar é restrita. Um crescimento detetável 

foi apenas obtido quando o substrato testado foi o glutamato. 

Ocasionalmente, pode surgir como microrganismo dominante, especialmente se a atmosfera 

e o pH (>6) forem favoráveis ao seu crescimento (Dainty & Hibbard, 1980). Numa atmosfera 

composta por 80% O2 e 20% CO2, detetou-se uma inibição do crescimento de Pseudomonas 

spp. permitindo que B. thermosphacta surgisse como microrganismo dominante (Newton et 

al., 1977). 

B. thermosphacta é a bactéria mais frequente na microbiota de carne refrigerada embalada 

em atmosferas com um conteúdo elevado de O2 (Nowak, Kalemba, Krala, Piotrowska & 

Czyzowska, 2012). Assim, por se recorrer cada vez com mais frequência a embalagem em 

vácuo ou com atmosfera protetora, é comum B. thermosphacta surgir como microrganismo 

dominante da alteração da carne (Huis In ’t Veld, Mulder & Snijders, 1994). 

5. Factores que determinam a deterioração da carne fresca 

A relação entre o ambiente e os microrganismos é dinâmica e recíproca. Se por um lado as 

condições ambientais determinam a multiplicação dos microrganismos, também é verdade 

que a multiplicação bacteriana influencia o ambiente. Em qualquer ecossistema alimentar, 

existem espécies microbianas que sobrevivem e se tornam dominantes. Os microrganismos, 

por norma, são capazes de reagir rapidamente a alterações das condições de multiplicação. 

Porém, microrganismos incapazes de superar o stress induzido por um ambiente desfavorável 

morrem (Banwart, 1989). Os factores que influenciam a multiplicação bacteriana podem ser 

classificados como intrínsecos ou extrínsecos. O primeiro grupo inclui características como a 

actividade da água (aw), o pH e a disponibilidade de nutrientes como pontos principais. No 

segundo, destacam-se a temperatura, a humidade relativa e a atmosfera (Forsythe, 2011). 



 

18 
 

6.1 Factores intrínsecos 

Os factores intrínsecos referem-se às propriedades físicas e químicas que caracterizam um 

alimento e que influenciam o desenvolvimento microbiano. 

A aw é a medida da água disponível numa amostra. Define-se como a relação entre a pressão 

do vapor de água do alimento e a pressão de vapor de água pura, à mesma temperatura. 

Numa solução de água pura a aw é de 1,00. Ao adicionar solutos, este valor diminui. Quando 

os valores de aw atingem o mínimo tolerado para um certo microrganismo, o seu crescimento 

é mínimo, aumentando com a subida de aw. Abaixo do mínimo suportado, a bactéria 

permanece num estado dormente e uma parte da população morre. O valor de aw de um 

alimento pode não ser fixo, variando ao longo do tempo ou mesmo variando com a origem do 

produto. A actividade da água é um fator frequentemente usado na preservação dos 

alimentos. Pela adição de sal ou açúcar, há uma diminuição do seu valor e, 

consequentemente, um ambiente desfavorável ao desenvolvimento bacteriano (Forsythe, 

2011). 

A concentração de iões de hidrogénio num alimento, expressa como valor de pH, é um dado 

relevante para determinar a sua qualidade microbiológica. O pH varia geralmente de neutro a 

ácido e é um fator importante, modulando o tipo de microrganismos que predominará num 

certo alimento. Um grupo significativo de produtos recorre a este fator para proteção contra a 

actividade microbiana quer por acidificação deliberada, com a utilização de vinagre em frutos 

e vegetais, quer pelo incentivo do crescimento de espécies fermentativas produtoras de ácido 

(Forsythe, 2011). 

Finalmente, importa referir que todos os microrganismos requerem determinadas substâncias 

químicas e reações químicas para sobreviverem. Os microrganismos necessitam de uma 

fonte de carbono e azoto, mas também de factores de crescimento como vitaminas e minerais, 

e, claro, água. A capacidade de utilizarem estes compostos e sintetizarem componentes 

celulares depende do seu sistema enzimático. Deste modo, o substrato afeta a quantidade de 

enzimas produzidas pelos microrganismos.  

Os microrganismos que assumem maior relevância na microbiologia alimentar são 

classificados como quimioorganotróficos, ou seja usam compostos orgânicos como fonte de 

energia e de carbono. Para algumas bactérias é necessário que haja disponibilidade de um 

ou vários aminoácidos no substrato que são utilizados na produção de proteínas celulares, 

incluindo enzimas, enquanto para outras, a presença de factores de crescimento, como as 

vitaminas, é fundamental. Em regra, as bactérias Gram-positivas exigem mais estes factores 

de crescimento que os restantes microrganismos. Outros elementos vestigiais, como o sódio, 

o potássio, o cálcio e o magnésio, podem também ser necessários por agirem como 
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intensificadores de alguns sistemas enzimáticos ou por entrarem na produção de toxinas e 

outros metabolitos secundários (Banwart, 1989). 

É importante realçar que é o conjunto destes factores, com as suas interações, que deve ser 

considerado e que determinará se haverá ou não crescimento microbiano (Forsythe, 2011). 

6.2 Factores extrínsecos  

Consideram-se factores extrínsecos as características próprias do meio ambiente que envolve 

o alimento e que manifestam a sua influência sobretudo durante o armazenamento do 

produto. 

A temperatura é o fator de maior importância no crescimento microbiano e é, também, o mais 

controlado e monitorizado, especialmente durante o armazenamento. Temperaturas de 

refrigeração próximas de 0ºC e de congelação entre -10ºC e -20ºC inibem ou retardam a 

actividade microbiológica. No entanto, se a higiene ao longo do processo de produção não 

tiver sido rigorosa, com contaminação do alimento com microbiota tolerante a baixas 

temperaturas, esta pode continuar a desenvolver-se. Estas temperaturas não destroem os 

microrganismos, apenas os inibem, podendo multiplicar-se novamente se as temperaturas 

aumentarem. Porém, as temperaturas elevadas destroem os microrganismos (>60ºC) e até 

mesmo os seus esporos (>100ºC) (Smelt & Brul, 2014). Tal como nos valores de aw, os 

microrganismos apresentam temperaturas mínimas e máximas para multiplicação e também 

uma temperatura ótima, em que a multiplicação celular é máxima. É a determinação destas 

temperaturas que permite classificar os microrganismos como termófilos (40ºC a 90ºC), 

mesófilos (5ºC a 47ºC) e psicrófilos (-5ºC a 20ºC) (Forsythe, 2011). 

Os gases presentes na atmosfera que rodeia o alimento são outro fator determinante do tipo 

de microrganismos que são encontrados no alimento. Assim, a presença de O2 favorece o 

desenvolvimento de aeróbios, enquanto a sua ausência ou redução permite o crescimento e 

dominância de anaeróbios facultativos ou de estritos ou de microaerófilos. A tolerância ao CO2 

varia significativamente entre microrganismos, sendo que para alguns a sua multiplicação é 

totalmente suprimida pela presença deste gás (Esmer et al., 2011). 

A humidade relativa surge associada à aw uma vez que é, essencialmente, a medição desta 

na fase gasosa. Quando um alimento com baixa aw é armazenado numa atmosfera com 

elevada humidade relativa, a água é transferida da atmosfera para o produto. Um aumento da 

aw na totalidade do produto nestas condições de armazenamento, pode demorar bastante 

tempo embora aumentos localizados possam surgir rapidamente por condensação superficial. 

É nestas regiões que os microrganismos até então inativos se começam a multiplicar. Quando 

estes microrganismos se tornam fisiologicamente ativos há geralmente produção de água 

como produto final da respiração, o que se reflete num aumento da aw. Este aumento da aw 

permite que microrganismos com maiores exigências de água iniciem o seu crescimento. 
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Inicia-se, assim, a deterioração de um alimento antes considerado como microbiologicamente 

estável (Adams & Moss, 2008). 

6. Conceito de qualidade  

O conceito de qualidade alimentar é complexo e exige uma abordagem integrada tendo em 

consideração todas as partes intervenientes, desde o fabricante, ao consumidor e até aos 

órgãos legislativos. Só assim será possível obter produtos saudáveis e seguros sem 

negligenciar os aspectos económicos e ecológicos, relacionados com a qualidade dos 

alimentos. Para avaliar a qualidade de um alimento, recorre-se a indicadores relacionados 

com as características nutricionais, microbiológicas ou físico-químicas do alimento mas 

também ideológicos e até religiosos (Müller & Steinhart, 2007). 

Num estudo de Grunert, Bredahl & Brunsø (2004) conduzido em França, na Alemanha, em 

Espanha e no Reino Unido, foi utilizado o conceito de atributos intrínsecos e extrínsecos para 

avaliar o modo como o consumidor forma as suas expectativas relativamente à carne de 

bovino. Os atributos intrínsecos incluíam o corte ou a peça, a cor e a presença de gordura 

intramuscular ou subcutânea, enquanto que os atributos extrínsecos abrangiam o preço, a 

origem e a informação disponibilizada sobre o modo de produção. O teor em gordura foi o 

atributo mais valorizado por este grupo de consumidores. Observou-se ainda, que as 

dimensões da qualidade consideradas mais importantes eram o sabor, a tenrura, a 

suculência, a frescura, ser uma carne magra e o valor nutricional. O teor de gordura não é um 

bom indicador destes aspectos de qualidade embora a presença de um certo grau de 

marmoreado na carne contribua para que esta seja mais tenra, saborosa e suculenta. O 

consumidor tem, com frequência, ideias contraditórias para a avaliação da qualidade. Um 

exemplo idêntico, que aponta também para a falta de sintonia entre consumidores e a indústria 

da carne, envolve a medição do pH. Este parâmetro é usado extensivamente na indústria da 

carne como indicador da qualidade tecnológica da carne. No entanto, foi já demonstrado que 

esta característica não tem impacto na perceção de qualidade pelo consumidor (Bredahl, 

Grunert & Fertin, 1998).  

Um estudo realizado com carne de porco obteve resultados semelhantes quanto aos aspectos 

que o consumidor considera importantes para determinar a qualidade de uma carne: frescura, 

suculência, magreza, tenrura e sabor. As sugestões intrínsecas mais valorizadas foram a cor, 

o teor de gordura e o aspecto marmoreado (Grunert et al., 2004). 

Peri (2006) definiu os requisitos para que um alimento seja considerado de qualidade, 

referindo-se a nove categorias. Mencionou, em primeiro lugar, os requisitos de segurança, 

que são geralmente expressos como a ausência de factores de risco e os requisitos de 

autenticidade, em que se espera que o produto esteja em conformidade com a sua definição 

e padrões, evitando casos de fraude. Seguem-se os requisitos nutricionais, obviamente 
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importantes e cada vez mais relevantes para o consumidor atual que se interessa por 

alimentos que lhe proporcionem um estilo de vida saudável e os requisitos sensoriais que 

dependem da sua perceção e expectativas. Faz referência, em seguida, aos requisitos que 

envolvem a produção, revelando que a indicação da origem e do tipo de produção parecem 

ter um forte impacto no consumidor. Mais recentemente, as questões éticas surgem como 

requisitos de qualidade, relacionados com valores culturais, sociais e religiosos do 

consumidor, e que demonstra também preocupações com a proteção do ambiente, da 

biodiversidade e com o bem-estar animal. Faz, ainda, alusão à rastreabilidade e certificação 

dos alimentos, conceitos tão importantes na legislação Europeia, e que são enquadrados 

como requisitos de garantia de qualidade e segurança alimentar associados aos requisitos de 

embalagem, que permitam um reconhecimento e utilização fáceis do produto e, finalmente, 

aos requisitos do sistema de mercado que incluem a disponibilidade de um produto no 

momento certo, no local desejado e na quantidade que se necessita. 

7. Sistema HACCP: O binómio tempo-temperatura 

A segurança dos alimentos surge como uma preocupação fulcral em muitos países sendo um 

dos desafios a atingir no século XXI. O seu objectivo é melhorar a qualidade de vida dos 

cidadãos proporcionando a possibilidade de uma vida mais saudável (Fraqueza & Barreto, 

2010). 

O Sistema HACCP, em português sistema de análise de perigos e pontos críticos de controlo, 

é um método proactivo que assenta na identificação, avaliação e criação de medidas de 

controlo para perigos que possam afetar a segurança de um alimento (FAO/WHO, 2005). Dois 

conceitos importantes quando o tema é HACCP são “perigo” e “risco”, duas palavras 

diferentes que são, erradamente, usadas muitas vezes como sinónimos. Entende-se como 

“perigo” algo que possa causar danos e como “risco” a probabilidade de um perigo causar 

dano com maior ou menor gravidade. No que respeita à segurança dos alimentos, os perigos 

podem ser classificados como biológicos, químicos e físicos e, quando presentes num 

alimento, podem ser causa, nos consumidores, de doença ou lesões se não forem controlados 

(Fraqueza & Barreto, 2010). 

A análise dos perigos e dos pontos críticos de controlo é considerada essencial numa 

metodologia proactiva eficiente e deve ser realizada ao longo de toda a cadeia de produção 

de alimentos de modo a que se garantam alimentos seguros (Fraqueza & Barreto, 2010). 

Para que a implementação e gestão de processos que garantem a segurança dos alimentos 

seja adequada, é necessário que seja posto em prática um plano HACCP validado e 

verificado. O programa HACCP deve ser baseado num plano de pré-requisitos eficaz que 

inclua Boas Práticas de Fabrico (BPF) e Boas Práticas de Higiene (BPH).  Este objectivo 

atinge-se através do desenvolvimento de instruções de trabalho claras que incluam a quem 
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se dirigem, o que é para ser feito, quando, porquê e o que fazer caso se detete um problema. 

(Sofos, 2008). Assim, antes de se desenhar um plano de HACCP deve ser possível 

demonstrar que se está em conformidade com as BPF, os requisitos regulamentares e os 

requisitos de acesso ao mercado (Lee & Hathaway, 1998). 

Ao introduzir um sistema baseado no HACCP numa indústria alimentar consegue-se garantir, 

não apenas, a rastreabilidade dos produtos alimentares, como também assegurar a sua 

segurança de acordo com os requisitos sanitários (Likar & Jevšnik, 2006). 

São sete os princípios que caracterizam um plano HACCP e incluem uma análise dos perigos 

tendo por base quais são os possíveis perigos presentes num alimento e a probabilidade de 

causarem dano; ou seja, identificação e avaliação; identificar os Pontos Críticos de Controlo 

(PCC); definir limites críticos para os PCC, referindo um desvio de tolerância; implementar 

requisitos para monitorizar cada PCC; criar medidas corretivas para quando os limites críticos 

são ultrapassados; estabelecer procedimentos de verificação; manter registos ao longo de 

todos os processos (Fraqueza & Barreto, 2010). 

Define-se um PCC como uma etapa em que foi identificado um perigo e que, por isso, deve 

ser alvo de monitorização para que seja possível eliminar ou reduzir a ocorrência desse 

perigo. Quando não há controlo nesta etapa o risco é inaceitável uma vez que não há  

possibilidade de correção posterior. Para classificar uma etapa como PCC é necessário que 

seja possível atuar sobre ela sob a forma de uma medida preventiva. Os limites críticos devem 

pois ser estabelecidos para cada PCC baseados em valores presentes na legislação ou 

fundamentados cientificamente (Afonso, 2006). 

Os produtos cárneos lideram a lista dos alimentos que surgem com maior frequência 

associados a perigos que causam doença em humanos. Pode-se reduzir a probabilidade de 

ocorrência dos perigos o mais possível se se assegurar que, em cada fase da produção, são 

aplicadas medidas preventivas e corretivas adequadas. Uma estratégia possível para 

corresponder a esta exigência é a implementação de um plano HACCP (Fraqueza & Barreto, 

2010). 

A contaminação microbiana é considerada uma das maiores ameaças à saúde humana com 

origem nos alimentos, resultando em lesões, doença, infeções e mesmo morte, não 

esquecendo também as repercussões económicas daí resultantes (Sofos, 2008). O fator com 

maior influência no crescimento bacteriano é a temperatura, sendo por isso um PCC em 

praticamente todos os sistemas HACCP (Raab, Petersen & Kreyenschmidt, 2011).  

O armazenamento em ambiente refrigerado é atualmente um método universal para controlar 

o crescimento microbiano em alimentos perecíveis. Assim, um controlo rigoroso das 

temperaturas no local de armazenamento é fundamental para manter a qualidade e segurança 

dos alimentos ao longo de todo o processo até chegar ao consumidor (Koutsoumanis, 

Stamatiou, Skandamis & Nychas, 2006).  
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Durante o armazenamento, a microbiota do alimento não é estática e é afetada por vários 

factores, sendo o mais relevante a temperatura a que é mantido.  Monitorizar as temperaturas, 

de acordo com as indicações do HACCP, durante o processamento, distribuição e exposição 

é um ponto fulcral para garantir que não há uma refrigeração inadequada. 

A chamada “zona de perigo” abrange as temperaturas que vão desde 4ºC até 60ºC (Forsythe, 

2011). As recomendações existentes mostram, no entanto, inconsistências quanto ao período 

de tempo aceitável para um alimento perecível permanecer nesta zona. Por exemplo, a 

agência americana para os alimentos e medicamento (Food and Drugs Administration) 

aconselha a que alimentos perecíveis sejam cozinhados em 4 horas após terem sido retirados 

de uma zona com temperatura controlada ou, caso não o sejam, devem ser rejeitados. Isto se 

apenas se tiver em conta o tempo e não o controlo do binómio tempo-temperatura (U.S. Food 

and Drug Administration, 2013). 

Segundo a agência canadiana de inspeção alimentar (Canadian Food Inspection Agency), 2 

horas será o tempo máximo permitido para estes produtos permanecerem na “zona de perigo”. 

A agência americana Centros para controlo e prevenção de doenças (Centers for Disease 

Control and Prevention) aconselha que os alimentos perecíveis sejam rejeitados se tiverem 

estado 2 ou mais horas a temperaturas superiores a 4,5ºC.  

Quando a indústria se depara com uma refrigeração inadequada reconhecida, o problema é 

bastante complexo, uma vez que é necessário decidir o destino do produto perecível. Destruí-

lo pode não ser sempre a melhor opção e vale a pena avaliar se é possível, por exemplo, 

sujeitá-lo a mais uma etapa de processamento que garanta a sua segurança. Os custos não 

poderão comprometer a segurança do alimento e uma decisão otimizada deverá ser baseada 

nas premissas do HACCP e em princípios científicos sólidos (Jol, Kassianenko, Wszol & 

Oggel, 2005). 

Flutuações de temperatura acontecem ao longo de toda a cadeia de produção e uma flutuação 

de 4ºC para 10ºC para 12ºC permite o crescimento de bactérias patogénicas e de deterioração 

não só psicrófilas mas também mesófilas (Jol et al., 2005). 

A relação entre tempo e temperatura durante o armazenamento de alimentos é de suma 

importância e deve, por isso, ser contemplada aquando da necessidade de impor medidas 

corretivas (Jol et al., 2005) 

8. Tecnologias de conservação da carne fresca 

As técnicas para a conservação de carne fresca são, hoje em dia, consideradas essenciais. 

O objectivo de qualquer uma destas tecnologias é retardar as alterações que reduzem a 

qualidade do alimento, focando-se especialmente na degradação microbiana (Zhou, Xu, & 

Liu, 2010). 
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Os métodos de conservação da carne são normalmente divididos em três categorias: controlo 

pela temperatura, controlo da humidade e processos inibitórios que atuam mais diretamente 

e que incluem a utilização de bactericidas ou bacteriostáticos, radiação ionizante, 

embalagens, entre outros (Zhou et al., 2010). 

8.1 Conservação pela refrigeração 

A conservação da carne e dos seus produtos efetuada pelo frio corresponde ao procedimento 

mais importante sem que se alterem as suas características de qualidade. Ao contrário do que 

acontece com outros tipos de conservação, como a salga, a cura ou a defumação, o frio 

permite manter o estado fresco original dos produtos, sem alterações significativas do 

aspecto, odor, sabor e consistência (Jasper & Placzek, 1980). O reconhecimento dos efeitos 

do frio como conservante de produtos perecíveis remete até civilizações antigas (Zhou et al., 

2010). Já no século XIII, era realizado o transporte regular de neve, desde as montanhas do 

Líbano até aos sultanatos da costa mediterrânea, com o objectivo de a utilizar na refrigeração 

de alimentos e bebidas (Jasper & Placzek, 1980). Com o desenvolvimento dos meios de 

transporte terrestres e marítimos criou-se um comércio de gelo à escala mundial (Jasper & 

Placzek, 1980). Em 1750 registaram-se, então, os princípios físicos que 100 anos mais tarde, 

por volta de 1850, resultaram na refrigeração mecânica (Zhou et al., 2010). O tratamento da 

carne pelo frio é, por conseguinte, uma das aplicações mais antigas do frio obtido 

artificialmente. Os progressos observados na indústria cárnea surgem intimamente ligados à 

técnica frigorífica (Jasper & Placzek, 1980).  

Geralmente, distinguem-se dois métodos de tratamento pelo frio: a refrigeração e a 

congelação. Para a refrigeração, utilizam-se temperaturas acima do ponto de congelação da 

carne, -1ºC, enquanto que a congelação implica o uso de temperaturas abaixo deste ponto. 

Atualmente, praticamente toda a carne, mesmo a destinada a consumo imediato é 

armazenada a temperaturas que rondam os 0ºC (Plank, 1984). 

A refrigeração é considerada essencial não só para manter a qualidade higio-sanitária da 

carne mas também a sua aparência fresca, permitindo um aumento da sua vida útil (Zhou et 

al., 2010). O efeito conservador da temperatura de refrigeração consiste na inibição da 

multiplicação de microrganismos de deterioração presentes na carne. Não há destruição de 

microrganismos, ou esta é pouco significativa. Após um determinado período de inibição, 

algumas bactérias, leveduras e bolores começam a multiplicar-se na superfície e mesmo no 

interior da carne, provocando a sua decomposição (Plank, 1984). Assim, a carne refrigerada 

em aerobiose tem a sua vida útil reduzida pelo crescimento de microrganismos psicrotróficos 

como Brochothrix thermosphacta e Pseudomonas (James e James, 2002).  

Para que a refrigeração seja uma mais-valia é decisivo que se encontre aliada a uma forte 

componente higiénica e técnica, para reduzir ao mínimo a contaminação. Estas medidas 



 

25 
 

devem surgir ainda antes do abate dos animais e devem ser perpetuadas ao longo de todos 

os processos, até ao momento em que o produto final é adquirido pelo consumidor (Plank, 

1984). 

Assim, para prevenir ou reduzir o processo de deterioração, particularmente o que envolve 

desenvolvimento microbiano, o arrefecimento tem de se iniciar logo que seja dado por 

terminado o processo de abate (Cano-Muñoz, 1991). 

O arrefecimento pode ser definido como a operação fundamental de aplicação do frio à carne 

reduzindo a sua temperatura rapidamente. Este processo é conduzido numa câmara de frio 

em que o ar circula a velocidade elevada. Um arrefecimento rápido da superfície da carne não 

só diminui o desenvolvimento de microrganismos na sua superfície, como também reduz a 

perda de peso e a alteração de cor superficial resultante da oxidação da mioglobina.  

Diferentes sistemas de arrefecimento primário podem ser usados para as carcaças e carne, 

mas o arrefecimento com ar é o mais comum. Nas câmaras de frio, onde o arrefecimento tem 

lugar, o ar deve estar a uma baixa temperatura, a rondar os 0ºC sem ultrapassar -1ºC, a 

circulação do ar a elevada velocidade, a humidade relativa deve ser elevada e deve haver 

uma alta capacidade refrigerante (Cano-Muñoz, 1991). 

O arrefecimento considera-se concluído quando o ponto mais quente da carcaça atingiu 

temperaturas iguais ou inferiores 7ºC. As tecnologias atuais permitem que se concretize esta 

premissa ao fim de 16 a 24h, para carcaças de pequena dimensão, ou menos de 48h, para 

carcaças de grandes dimensões. 

O armazenamento de carne refrigerada pretende ser uma reserva de produto entre o 

momento da produção e o momento da distribuição ou consumo. Durante o período de 

armazenamento, ocorre a maturação da carne, verificando-se um aumento progressivo da 

tenrura e uma melhoria do sabor por acção de enzimas proteolíticas. Esta maturação é 

dependente da temperatura, podendo ser acelerada com um aumento desta. Contudo, por 

motivos de higiene, é recomendada uma temperatura máxima de 4ºC, associada a uma 

humidade relativa de 85 a 95%. Nestas condições, a carne de bovino demora até duas 

semanas a atingir o estado de maturação desejado. Quando o armazenamento refrigerado é 

conduzido por longos períodos, uma temperatura mais baixa deve ser a opção (0ºC) (Cano-

Muñoz, 1991). Considera-se que o intervalo de temperaturas entre -1,5 e 0,5ºC é óptimo para 

o armazenamento de carne embalada (James & James, 2002). 

Na Tabela 2 refere-se o tempo máximo em que determinado tipo de carne pode ser mantido 

refrigerado sem que se comprometa a sua segurança e qualidade comercial. 
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Tabela 2 – Condições recomendadas para o armazenamento de produtos perecíveis (International 

Institute of Refrigeration, 1971). 

Produto Temperatura (°C) Humidade Relativa (%) Vida prática de armazenamento 

Bovino -1.5 to 0 90 3–5 semanas 

Bovino  (10% CO2) -1.5 to -1 90–95 Máx. 9 semanas 

Vitela -1 to 0 90 1–3 semanas 

Suíno -1.5 to 0 90–95 1–2 semanas 

Ovino -1 to 0 90–95 10–15 dias 

 

 

8.2 Conservação por embalagem em atmosfera protetora 

Embalagens com atmosfera protetora ou atmosfera modificada são embalagens seladas, em 

que existe um espaço entre a carne, colocada na cuvete e o topo, coberto por filme, 

preenchido com uma mistura de gases adequada ao produto embalado (American Meat 

Institute, 2009). Embalar em atmosfera protetora implica a remoção ou substituição da 

atmosfera envolvente do produto antes da selagem (Yam, Takhistov & Miltz, 2005). Podem 

ser adicionadas várias combinações de gases que incluem oxigénio, azoto ou dióxido de 

carbono, introduzidos em proporções específicas para que se atinjam os resultados 

pretendidos (American Meat Institute, 2009). A embalagem em vácuo inclui-se neste termo, 

uma vez que consiste na remoção da maior parte do ar antes do produto ser encerrado com 

películas de elevada impermeabilidade (Yam, Takhistov & Miltz, 2005). 

Dependendo do tipo de carne, o tempo que um produto pode permanecer exposto pode ser 

duplicado utilizando técnicas de embalagem em atmosfera protetora. A segurança e a 

qualidade do alimento são otimizadas e, assim, os desperdícios são menos significativos. 

Além disso, a atmosfera protetora permite a redução do uso de conservantes e o acesso a 

novos mercados, uma vez que a vida útil do produto é mais longa, assim como opções de 

embalagem mais atrativas (Nychas & Skandamis, 2005). 

Embalar os alimentos tem como principal função protegê-los de efeitos deteriorativos que 

podem incluir alterações de cor, de sabor e de odor, perda de nutrientes, mudanças na textura 

e outros parâmetros mensuráveis (Yam, Takhistov & Miltz, 2005). 

Para além disso, atua como uma ferramenta de “marketing” e comunicação e providenciar um 

meio fácil e cómodo para utilização dos produtos pelo consumidor. A exposição da carne em 

materiais plásticos permite uma avaliação do produto pelo consumidor de modo atrativo, 

higiénico e conveniente (Mcmillin, 2008). 

Alguns aspectos devem ser tidos em consideração para que as técnicas de embalagem em 

atmosfera protetora sejam aplicadas com sucesso. A composição da microbiota inicial tem um 

papel determinante, bem como o momento em que se aplica esta tecnologia, que deve ser o 

mais precoce possível, garantindo melhores resultados. Para além disso, é essencial que esta 
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tecnologia esteja associada a um controlo rigoroso da temperatura (Nychas & Skandamis, 

2005). A seleção da mistura mais adequada de gases para cada ecossistema é também de 

suma importância. Definir a atmosfera ótima para um determinado produto num desenho de 

embalagem específico depende dos parâmetros intrínsecos ao alimento, como pH, a, 

percentagem de gordura, entre outros, uma vez que são eles que determinam a sua 

sensibilidade a reações de degradação microbiológica, químicas e enzimáticas (Devlieghere, 

Vermeiren & Debevere, 2004). 

Os gases utilizados na atmosfera protetora são escolhidos de acordo com as suas 

características. O oxigénio permite que a carne se mantenha com um aspecto fresco e com a 

sua cor natural. As atmosferas protetoras com elevada pressão de O2 evitam o aparecimento 

de colorações acinzentadas, pouco atrativas para o consumidor, por manterem a mioglobina 

no seu estado oxigenado (oximioglobina). O azoto é utilizado para excluir o ar, em especial o 

O2. Não tem nenhuma função de conservação e a sua utilização é, portanto, opcional. No 

entanto, é incluído frequentemente por ser um gás inerte que não reage com os pigmentos da 

carne, nem é por ela absorvido, e impede o colapso que pode ocorrer quando a percentagem 

de CO2 é muito alta ou quando os alimentos têm elevadas quantidades de humidade e gordura 

(Gill, 1996; Zhou et al., 2010). Finalmente, o dióxido de carbono é capaz de inibir o 

crescimento da maioria das bactérias e bolores (Nychas & Skandamis, 2005). 

A maioria das atmosferas protetoras utilizadas em carne fresca recorre a um ambiente com 

elevadas quantidades de O2, a rondar os 80%, que permite uma vida útil suficientemente 

alargada para venda em retalho (Mcmillin, 2008). Outros gases podem ser utilizados em 

conjunto com O2. Ercolini, Russo, Torrieri, Masi & Villani (2006) analisaram os efeitos de várias 

combinações gasosas em carne de vaca. Na carne embalada em ar, todos os microrganismos 

testados mostraram um crescimento superior em comparação com as outras condições de 

embalagem. Quando a atmosfera era composta por 60% O2 e 40% CO2, considerou-se que 

foi obtida a melhor qualidade microbiológica durante pelo menos 7 dias de armazenamento. 

Por outro lado, a combinação 20% O2 e 40% CO2 teve um efeito protetor real durante os 

primeiros 7 dias de armazenamento mas, após este período, detetou-se um aumento de 

quase 3 unidades logarítmicas nas contagens de Pseudomonas spp., Enterobacteriaceae e 

B. thermosphacta. Este aumento refletiu-se numa descida abrupta dos níveis de O2 e num 

aumento de CO2 no interior da embalagem. 

Viana et al. (2005) testaram várias combinações de gases na embalagem de lombo de porco 

(100% CO2; 99% CO2 + 1% CO; 100% O2). Ao longo do armazenamento, o crescimento de 

Pseudomonas spp. foi limitado em todas as atmosferas protetoras, exceto na de 100% O2. Ao 

fim de 20 dias de armazenamento, as contagens de microrganismos psicrotróficos atingiram 

valores de 107 ufc/g em todas as atmosferas excetuando, uma vez mais, a de 100% O2, em 

que os valores foram de 108 ufc/g. 
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Num outro estudo, testou-se o efeito de atmosferas com CO, em diferentes percentagens e 

associado a diferentes gases, na vida útil e cor de carne de bovino picada, bifes do lombo de 

bovino e costeletas de porco. Concluíram que nas misturas em que CO era utilizado se 

observava não só um aumento na vida útil dos produtos, como também a cor vermelha viva 

característica se mantinha por mais tempo, em comparação com atmosferas que utilizam 

apenas O2 (Sørheim, Nissen, & Nesbakken, 1999). Apesar de ter efeitos vantajosos, a 

utilização de CO para este fim, não é ainda permitida na União Europeia. 

Sabe-se que o ambiente gasoso no interior da embalagem não é estático. Tal pode ser 

resultado do crescimento microbiano, de permeabilidade dos materiais da embalagem ou da 

absorção de gases pelo alimento (Esmer et al., 2011). Independentemente da possibilidade 

de alteração durante o armazenamento, em embalagem em atmosfera protetora não há 

manipulação adicional, ao contrário do que acontece na embalagem em atmosfera controlada. 

Neste método, muitas vezes usado como sinónimo de atmosfera protetora erradamente, há 

uma monitorização e controlo contínuos de modo a manter não só a atmosfera, mas também 

a temperatura e a humidade, estáveis ao longo do tempo (Yam, Takhistov & Miltz, 2005). 

A atmosfera protetora aplicada à carne exige uma barreira eficaz à permeabilidade de 

humidade e gases através dos materiais da embalagem, de modo a manter um ambiente 

constante durante o armazenamento (Mcmillin, 2008). Os sistemas com alta concentração de 

O2 utilizam uma cuvete composta, frequentemente, de poliestireno, polipropileno ou 

polietileno, selada com película transparente. Noutra opção usa-se por uma cuvete de 

poliestireno completamente envolvida por um filme de alta barreira a gases e vapor de água 

(Mcmillin, 2008). 

Existem, no entanto, algumas desvantagens na aplicação de atmosferas protetoras que 

devem ser referidas. Por um lado, os custos de implementação deste sistema e o espaço 

necessário, uma vez que estas embalagens têm um volume maior em comparação com outras 

opções. Por outro, podem ocorrer defeitos e problemas como colapso da embalagem e 

formação de exsudado quando a atmosfera utilizada é composta por uma elevada 

concentração de CO2 (Iglesias, Cabezas, & Nuevo, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

Parte III: Estudo da interrupção da refrigeração no prazo de validade de carne 

embalada em atmosfera protetora 

 

1. Objectivos 

O presente trabalho teve como objectivo simular uma falha no sistema de refrigeração na zona 

da expedição do centro de processamento de carne e avaliar o efeito, a nível microbiológico, 

em três produtos embalados em atmosfera protetora – carne de novilho fatiada, carne de 

suíno fatiada e preparado de carne picada de novilho. 

2. Material e métodos 

2.1 Delineamento experimental 

Numa primeira fase, foram selecionados os produtos que fariam parte do estudo. Foram 

escolhidos quatro artigos para análise, tendo em conta a sua representatividade na produção 

daquela unidade de processamento: carne de novilho fatiada mecanicamente, carne de 

novilho fatiada manualmente, carne de suíno fatiada e preparado de carne picada de novilho. 

Para o primeiro produto, optou-se por fatiar acém comprido, enquanto a carne de suíno era 

proveniente da perna. O preparado de carne picada de novilho foi feito a partir de aparas 

provenientes de várias peças. Tanto o acém como a perna de suíno e as aparas estavam à 

temperatura de 0ºC.Para qualquer um dos casos, a matéria-prima utilizada pertencia ao 

mesmo lote. 

Cada produto em teste exibia um prazo de validade diferente. No caso da carne de novilho 

fatiada, a validade indicada correspondia a um total de 8 dias, incluindo o dia de produção. 

Para a carne de suíno fatiada, a validade definida foi de 9 dias, incluindo o dia da produção. 

O preparado de carne picada de novilho tinha um prazo de validade de 7 dias, incluindo o dia 

de produção.  

Com esta informação foram definidos os dias em que as amostras deviam ser analisadas, de 

forma a acompanhar o seu prazo de validade e a sua a evolução microbiológica. 

Para a realização deste trabalho, analisaram-se, ainda, os dados disponíveis relativamente a 

uma simulação em ambiente real de uma falha no sistema de refrigeração da expedição, sem 

contudo existir qualquer produto nesta zona. Na zona de expedição era armazenado o produto 

final, já embalado, antes de seguir para a loja, de modo que era importante determinar a 

evolução da temperatura nesta zona, caso houvesse uma falha do sistema de refrigeração e 

o seu efeito no produto lá armazenado. Verificou-se que durante a quebra na cadeia de frio, 

a temperatura máxima média atingida foi de 9,0 ºC (Anexo 1). Por norma a zona de expedição 

estava a 0ºC. 
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Observando os valores de temperatura registados entre o início da rutura de frio e a sua 

correção, optou-se por dividir o momento da avaria em três períodos de 6 horas, num total de 

18 horas. Durante o 1º período de 6 horas, o produto esteve armazenado a uma temperatura 

de 7ºC. No final desse tempo, a temperatura foi aumentada para 9ºC e o produto continuou 

armazenado durante outro período de 6 horas. Finalmente, a temperatura foi elevada para 

11ºC e a carne armazenada por um novo período de 6 horas, perfazendo as 18 horas 

calculadas como a duração da falha na refrigeração.  

As amostras foram embaladas em cuvetes com atmosfera protetora composta por 70% O2 e 

30% CO2. O filme utilizado em todas as amostras tinha uma baixa permeabilidade de 

O2<5cm3, CO2<25 cm3 e vapor de água <5g. A cada cuvete foi atribuído um código de modo 

a garantir a rastreabilidade das amostras ao longo de todo o processo (Figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Preparação das amostras 

 

 
 
 

2.2.1 Carne de novilho fatiada mecanicamente 

 A peça de carne foi fatiada mecanicamente com um dos equipamentos disponíveis na fábrica 

para o efeito (ScanPortioner B55TM, Scanvaegt International, Dinamarca ou SL600 Inline 

Slicer, Grasseli S.p.A, Itália) e em seguida termoselada (STAR  H2S®,GEA/CFS, Holanda), 

seguindo o procedimento normal no centro. Em cada ensaio utilizaram-se 13 amostras e como 

foram feitos 3 ensaios, foram necessárias 13 x 3 amostras, ou seja, 39 amostras. 

2.2.2 Carne de novilho fatiada manualmente 

A carne foi fatiada por um trabalhador experiente da unidade, numa bancada limpa com tampo 

em polietileno. A faca utilizada foi sempre lavada e desinfetada antes do fatiamento. As fatias 

foram colocadas em cuvetes de poliestireno, embaladas na atmosfera já referida e 

termoseladas (modelo STAR  H2S®, GEA/CFS, Holanda). Em cada ensaio utilizaram-se 13 

Figura 2 – Cuvetes de novilho fatiado, preparado de carne picada de novilho e suíno fatiado, 
com código de rastreabilidade. 
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amostras e como foram feitos 3 ensaios, foram necessárias 13 x 3 amostras, ou seja, 39 

amostras. 

2.2.3 Preparado de carne de novilho picada 

O produto obtido apresentava a seguinte composição em rótulo: carne de bovino (75%), água 

(17,5%), farinha branca de soja, aroma natural, corante (E120). As cuvetes de preparado de 

carne picada de novilho tinham origem no mesmo lote de produção e foram produzidas de 

acordo com as práticas implementadas naquela unidade de produção. A picagem da carne 

de novilho foi realizada numa picadora (Autogrind 200, GEA, Holanda). Para a mistura da 

carne com os restantes ingredientes utilizou-se uma misturadora (Combigrind IV, GEA/CFS, 

Holanda). Para formatar o preparado de carne picada na cuvete, utilizou-se um equipamento 

para o efeito (RS 303, Risco S.p.A, Itália). Finalmente, o preparado foi embalado e 

termoselado (STAR  H2S®, GEA/CFS, Holanda). Em cada ensaio utilizaram-se 13 amostras 

e como foram feitos 3 ensaios, foram necessárias 13 x 3 amostras, ou seja, 39 amostras. 

2.2.4 Carne de Suíno fatiada 

A carne foi fatiada por um trabalhador experiente da unidade, numa bancada limpa com tampo 

em polietileno. A faca utilizada foi sempre lavada e desinfetada antes do fatiamento. As fatias 

foram colocadas em cuvetes de poliestireno tamanho, embaladas na atmosfera já referida, 

cada uma com cerca de 6 fatias. Foram termoseladas (STAR  H2S® ou 

TWINSTAR®,GEA/CFS, Holanda). Em cada ensaio utilizaram-se 13 amostras e como foram 

feitos 3 ensaios, foram necessárias 13 x 3 amostras, ou seja, 39 amostras. 

2.3. Temperaturas estudadas e prazo de validade 

Das amostras de carne de novilho fatiada mecanicamente (B) e manualmente (B’), 3 de cada 

foram mantidas à temperatura de 0ºC (controlo). Uma destas amostras foi analisada 

microbiologicamente no 1º dia (C1B e B’), outra foi ao 4º dia (C2B e B’) e a última ao 8º dia 

(C3B e B’). As restantes 10 amostras foram mantidas numa estufa (KB 240, Binder GmbH, 

Alemanha), representada na Figura 3, programada às temperaturas em teste (X = 7ºC durante 

6 horas; Y=7ºC/ 6 horas + 9ºC/6 horas; Z=7ºC/ 6 horas + 9ºC/6 horas + 11ºC/6 horas), para 

realizar a simulação. Assim, 3 amostras foram mantidas à temperatura X, 3 foram mantidas à 

temperatura Y, 3 foram mantidas à temperatura Z e 1 amostra com o registador de dados 

(testo 174T - Mini data logger Temperatura, Testo AG, Espanha) acompanhou durante 18 

horas as três temperaturas (Tabela 3).  

Das amostras de carne de novilho fatiada mecanicamente (3) e manualmente (3), mantidas à 

temperatura X, uma de cada foi analisada microbiologicamente no 1º dia (A1.1B e B’), outra 

foi ao 4º dia (A1.2B e B’) e a última ao 8º dia (A1.3B e B’) (Tabela 3). 
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Das amostras de carne de novilho fatiada mecanicamente (3) e manualmente (3), mantidas à 

temperatura Y, uma de cada foi analisada microbiologicamente no 1º dia (A2.1B e B’), outra 

foi ao 4º dia (A2.2B e B’) e a última ao 8º dia (A2.3B e B’) (Tabela 3). 

Das amostras de carne de novilho fatiada mecanicamente (3) e manualmente (3), mantidas à 

temperatura Z, uma de cada foi analisada microbiologicamente no 1º dia (A3.1B e B’), outra 

foi ao 4º dia (A3.2B e B’) e a última ao 8º dia (A3.3B e B’) (Tabela 3). 

Das amostras de preparado de carne de novilho picada, 3 de cada foram mantidas à 

temperatura de 0ºC (controlo). Uma destas amostras foi analisada microbiologicamente no 1º 

dia (C1P), outra foi ao 3º dia (C2P) e a última ao 7º dia (C3P). As restantes 10 amostras foram 

mantidas numa estufa (KB 240, Binder GmbH, Alemanha), representada na Figura 3, 

programada às temperaturas em teste (X = 7ºC durante 6 horas; Y=7ºC/ 6 horas + 9ºC/6 

horas; Z=7ºC/ 6 horas + 9ºC/6 horas + 11ºC/6 horas), para realizar a simulação. Assim, 3 

amostras foram mantidas à temperatura X, 3 foram mantidas à temperatura Y, 3 foram 

mantidas à temperatura Z e 1 amostra com o registador de dados acompanhou durante 18 

horas as três temperaturas (Tabela 3). 

Das amostras de preparado de carne de novilho picada (3), mantidas à temperatura X, uma 

de cada foi analisada microbiologicamente no 1º dia (A1.1P), outra foi ao 3º dia (A1.2P) e a 

última ao 7º dia (A1.3P) (Tabela 3). 

Das amostras de preparado de carne de novilho picada (3) mantidas à temperatura Y, uma 

de cada foi analisada microbiologicamente no 1º dia (A2.1P), outra foi ao 3º dia (A2.2P) e a 

última ao 7º dia (A2.3P) (Tabela 3). 

Das amostras de preparado de carne de novilho picada (3) mantidas à temperatura Z, uma 

de cada foi analisada microbiologicamente no 1º dia (A3.1P), outra foi ao 3º dia (A3.2P) e a 

última ao 7º dia (A3.3P) (Tabela 3). 

Das amostras de carne de suíno, 3 de cada foram mantidas à temperatura de 0ºC (controlo). 

Uma destas amostras foi analisada microbiologicamente no 1º dia (C1S), outra foi ao 5º dia 

(C2S) e a última ao 9º dia (C3S). As restantes 10 amostras foram mantidas numa estufa (KB 

240, Binder GmbH, Alemanha), representada na Figura 3, programada às temperaturas em 

teste (X = 7ºC durante 6 horas; Y=7ºC/ 6 horas + 9ºC/6 horas; Z=7ºC/ 6 horas + 9ºC/6 horas 

+ 11ºC/6 horas), para realizar a simulação. Assim, 3 amostras foram mantidas à temperatura 

X, 3 foram mantidas à temperatura Y, 3 foram mantidas à temperatura Z e 1 amostra com o 

registador de dados acompanhou durante 18 horas as três temperaturas (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Esquema do protocolo experimental elaborado para o estudo do impacto microbiológico 
em carne, de uma avaria no sistema de refrigeração.  

Temperatura 
(Avaria) 

Temperatura 
(Armazenamento) 

Dias de Análise 
Códigos 

Rastreabilidade 
Análises Microbiológicas 

0ºC 
(n=3) 

0ºC 

1 C1P, C1S, C1B e B’ 

Aeróbios totais a 30ºC 

Enterobactérias 

BAL 

Pseudomonas spp. 

B. thermosphacta 

3 C2P 

4 C2B e B’ 

5 C2S 

7 C3P 

8 C3B e B’ 

9 C3S 

7ºC por 6h 
(n=3) 

1 
A1.1P, A1.1S, A1.1B e 

B’ 

3 A1.2P 

4 A1.2B e B’ 

5 A1.2S 

7 A1.3P 

8 A1.3B e B’ 

9 A1.3S 

7ºC por 6h + 9ºC 
por 6h (n=3) 

1 
A2.1P, A2.1S, A2.1B e 

B’ 

3 A2.2P 

4 A2.2B e B’ 

5 A2.2S 

7 A2.3P 

8 A2.3B e B’ 

9 A2.3S 

7ºC por 6h + 9ºC 
por 6h  + 11ºC por 

6h 
(n=3) 

1 
A3.1P, A3.1S, A3.1B e 

B’ 

3 A3.2P 

4 A3.2B e B’ 

5 A3.2S 

7 A3.3P 

8 A3.3B e B’ 

9 A3.3S 

Registador de 
dados 

- CT - 

C – Controlo; A – Amostra; B e B’ – novilho fatiado mecanicamente e novilho fatiado manualmente. 
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Das amostras de carne de suíno (3), mantidas à temperatura X, uma de cada foi analisada 

microbiologicamente no 1º dia (A1.1S), outra foi ao 5º dia (A1.2S) e a última ao 9º dia (A1.3S) 

(Tabela 3). 

Das amostras de carne de suíno (3) mantidas à temperatura Y, uma de cada foi analisada 

microbiologicamente no 1º dia (A2.1S), outra foi ao 5º dia (A2.2S) e a última ao 9º dia (A2.3S) 

(Tabela 3). 

Das amostras de carne de suíno (3) mantidas à temperatura Z, uma de cada foi analisada 

microbiologicamente no 1º dia (A3.1S), outra foi ao 5º dia (A3.2S) e a última ao 9º dia (A3.3S) 

(Tabela 3). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme as amostras foram retiradas da estufa, foram colocadas numa câmara frigorífica a 

uma temperatura de 0ºC.  

Todas as cuvetes foram fotografadas nos três dias em que foram realizadas as análises 

microbiológicas, de modo a detetar e registar alterações de cor. 

2.4 Análises microbiológicas 

2.4.1 Preparação da amostra 

As amostras foram preparadas de acordo com as normas ISO (ISO 6887/1, 1999). 

Pesou-se 10 ± 0,1 g de amostra num saco estéril com filtro e adicionou-se 90 ml de água de 

peptona (Oxoid, Portugal), respeitando todos os cuidados de assepsia recomendados para a 

realização de análises microbiológicas. 

Figura 3 – Estufa Binder KB 240, utilizada neste estudo, programada a 7ºC, 9ºC e 
11ºC. 
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A amostra foi homogeneizada durante 2 minutos em Stomacher (BagMixer® 400 P, 

Interscience, França) obtendo-se, assim, uma suspensão-mãe, numa diluição de 1:10. Esta 

suspensão foi posteriormente utilizada na preparação das diluições decimais seriadas, 

necessárias para cada procedimento. 

2.4.2 TEMPO® - Princípios e modo de utilização 

O método TEMPO® da bioMérieux S.A permite obter resultados precisos com pouco tempo 

despendido na preparação sendo um dos mais recentes sistemas automatizados de 

contagem de indicadores da qualidade microbiológica de alimentos. 

Para que se possam contar os microrganismos são necessárias duas estações. A estação de 

preparação inocula as cartas TEMPO® com o meio de cultura e as amostras alimentares 

preparadas (Figura 4). O meio de cultura TEMPO® é disponibilizado desidratado, adicionando-

se água estéril para o reconstituir. Cada frasco é específico para o grupo de microrganismos 

que se pretende contar e permite um rápido crescimento bacteriano. As cartas TEMPO® são 

compostas por um total de 48 poços com 3 volumes diferentes, sendo uma miniaturização do 

método do Número mais provável (NMP). O volume na primeira linha foi de 225 µl, na segunda 

de 22,5 µl e na terceira de 2,25 µl, o que permite uma redução da incerteza, permitindo uma 

quantificação precisa, em comparação com a série de três ou cinco tubos normalmente usada. 

A técnica do NMP permite estimar a densidade de microrganismos viáveis presentes numa 

amostra sem que haja uma contagem de células viáveis ou de ufc, como acontece quando a 

contagem é realizada em placas. Após a inoculação, as cartas são incubadas e o crescimento 

microbiano resulta na hidrolisação do substrato do meio de cultura com produção de um sinal 

fluorescente. Após o período de incubação a carta era colocada no TEMPO® reader que 

deteta e interpreta o sinal fluorescente, calculando, através de métodos estatísticos, o número 

de poços positivos e expressando os resultados em ufc/g (BioMérieux; Cirolini, 2012). 

Os métodos TEMPO® AC e EB são validados pela Association Française de Normalisation 

(AFNOR) e pela Association of Official Analytical Chemists (AOAC) (AFNOR VALIDATION, 

2014; AOAC INTERNATIONAL, 2015). 
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1. Frasco TEMPO® e carta TEMPO® após inoculação com determinado volume de amostra; 2. Estação TEMPO® 

Prep; 3. Estufa para incubação; 4. Estação TEMPO® Reader; 5. Resultados obtidos em ufc/g 

 
 

2.4.3 Contagem de Aeróbios Totais a 30ºC 

Após preparação das diluições seriadas (até 10-5), pipetou-se em ambiente estéril, 0,1 ml de 

cada uma para tantos frascos de TEMPO® AC (bioMérieux S.A, Portugal) quanto o número de 

diluições, previamente reidratados com 3,9 ml de água estéril. Utilizando a estação TEMPO® 

Prep (bioMérieux S.A, Portugal), as cartas TEMPO® foram preenchidas com a mistura de meio 

e amostra do frasco TEMPO®. A incubação foi feita a 30ºC, durante 40-48 h. Após este 

período, as cartas foram lidas pela estação TEMPO® Reader (bioMérieux S.A, Portugal), 

obtendo-se resultados em ufc/g. 

2.4.4 Contagem de Enterobactérias 

Após preparação das diluições seriadas (até 10-3), pipetou-se em ambiente estéril, 1,0 ml de 

cada uma para tantos frascos de TEMPO® EB (bioMérieux S.A, Portugal) quanto o número de 

diluições, previamente reidratado com 3,0 ml de água estéril. Utilizando a estação TEMPO® 

Prep (bioMérieux S.A, Portugal), as cartas TEMPO® foram preenchidas com a mistura de meio 

e amostra do frasco TEMPO®. A incubação foi feita a 37ºC, durante 24 h. Após este período, 

as cartas foram lidas pela estação TEMPO® Reader (bioMérieux S.A, Portugal), obtendo-se 

resultados em ufc/g. 

Figura 4 – Esquematização dos procedimentos para obtenção de contagens microbiológicas 
pelo método TEMPO® 
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2.4.5 Contagem de Bactérias Ácido-Lácticas (BAL) 

Após preparação das diluições seriadas (até 10-3), pipetou-se em ambiente estéril, 0,1 ml de 

cada uma para tantos frascos de TEMPO® LAB (bioMérieux S.A, Portugal) quanto o número 

de diluições, previamente reidratados com 3,9 ml de água estéril.  Utilizando a estação 

TEMPO® Prep (bioMérieux S.A, Portugal), as cartas TEMPO® foram preenchidas com a 

mistura de meio e amostra do frasco TEMPO®. A incubação foi feita a 30ºC, durante 40-48 h. 

Após este período, as cartas foram lidas pela estação TEMPO® Reader (bioMérieux S.A, 

Portugal), obtendo-se resultados em ufc/g. 

2.4.6 Contagem de Pseudomonas spp. 

Utilizando as diluições seriadas (até 10-6), pipetou-se em ambiente estéril, 0,1 ml de cada uma 

das diluições para placas de Petri previamente preparadas com cerca de 15 ml de meio agar 

Base Pseudomonas (Peptona em gelatina, Hidrolisado de Caseína, Sulfato de Potássio, 

Cloreto de Magnésio, Agar, Oxoid, CM0559, Portugal) suplementado com CFC (Cetrimida, 

Fucidina, Cefalosporina, Oxoid, SR0103, Portugal). O inóculo foi espalhado à superfície com 

uma ansa de Drigalsky descartável e a incubação foi feita a 30ºC durante   48 h (ISO 13720, 

2010). 

2.4.7 Contagem de Brochothrix thermosphacta 

Utilizando as diluições seriadas (até 10-6), pipetou-se em ambiente estéril, 0,1 ml de cada uma 

das diluições para placas de Petri com 15 ml de meio de agar STAA (Peptona, Extratos de 

leveduras, Fosfato de Hidrogénio Dipotássico, Agar, Oxoid, CM0881, Portugal) suplementado 

com suplemento de STAA (Sulfato de Estreptomicina, Acetato de Tálio, Cicloheximida, Oxoid, 

SR0151, Portugal). A sementeira foi feita por espalhamento à superfície com uma ansa de 

Drigalsky descartável e a incubação foi feita a 25ºC, durante  48 h (ISO 13722, 1996). 

Os resultados das contagens microbiológicas foram transformados em unidades logarítmicas 

de base 10 para posterior análise estatística. 

2.5 Análise estatística 

Para análise estatística dos resultados obtidos, realizou-se uma análise de variância fatorial 

(ANOVA) de modo a determinar diferenças estatisticamente significativas e, ainda, verificar a 

possível existência de interações entre os factores estudados. Desta forma, pode-se analisar 

a influência destes factores nas variáveis utilizadas para avaliação do prazo de validade das 

amostras. Neste trabalho, foram considerados como factores a temperatura a que as 

amostras foram submetidas e o dia em que foram realizadas as análises microbiológicas. Os 

dados obtidos nesta análise são apresentados sob a forma de tabela. A análise estatística foi 
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realizada com um intervalo de confiança de 95%, recorrendo-se ao programa STATISTICA 

release 7.0. 
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3 Resultados e Discussão 

3.1 Registo de temperatura pelo registador de dados 

Os resultados apresentados na Figura 5 foram obtidos através do cálculo da média de 

temperaturas registadas pelo registador de dados colocado numa das cuvetes, em três 

ensaios com amostras de carne novilho (preparado mecanicamente e manualmente), com 

amostras de preparado de carne picada de novilho e com amostras de suíno. As 24 horas 

representadas incluem as 18 horas de duração da simulação de falha na refrigeração e as 6 

horas seguintes em que as amostras foram colocadas numa câmara a 0ºC. 

Figura 5 – Temperaturas médias registadas pelo registador de dados ao longo de 30 horas 

 

Os dados registados pelo registador de dados, permitiram verificar que o comportamento da 

temperatura foi semelhante no interior das cuvetes nas amostras de carne de novilho, de 

preparado de carne picada de novilho e de carne de suíno. Como se pode observar, foram 

necessárias aproximadamente 5 horas para que a temperatura no interior da cuvete atingisse 

os 7ºC. Ao fim de 6 horas, quando a temperatura foi aumentada para 9ºC, a temperatura 

média registada já ultrapassava os 7ºC. Por outro lado, foram necessárias apenas 3 horas 

para que a temperatura registada no interior das cuvetes chegasse aos 9ºC. Mais uma vez, 

ao fim de um novo ciclo de 6 horas, a temperatura média registada ultrapassava já os 9ºC. A 

temperatura foi então regulada para 11ºC e, 2 horas depois, foi esta a temperatura registada 

pelo registador de dados. Passadas as 18 horas do estudo, as amostras foram armazenadas 

numa câmara de refrigeração à temperatura programada de 0ºC. A partir do momento em que 

as amostras foram colocadas nesta câmara, foi visível uma descida marcada da temperatura, 

sendo que, passadas 4 horas, a temperatura no interior das cuvetes com as amostras de 

Registador de dados 
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carne era já próxima de 0ºC. Durante o restante tempo de armazenamento, as temperaturas 

observadas variaram entre -1ºC e 1ºC. 

3.4 Resultados microbiológicos da carne de novilho 

3.2.1 Carne de novilho fatiada mecanicamente 

Na Tabela 4, são apresentados os resultados das análises microbiológicas das amostras de 

carne de novilho fatiadas mecanicamente sujeitas a diferentes temperaturas e testada em três 

ocasiões até ao final do seu prazo de validade. São mostrados o erro padrão médio, os efeitos 

em análise e as interações registadas entre eles.  

 

Tabela 4 – Contagens microbianas médias (log ufc/g) em amostra de novilho fatiadas mecanicamente 
e embaladas em atmosfera protetora, expostas a diferentes conjuntos de temperaturas, ao longo do 
seu período de validade. 

Contagens (log ufc/g) 

 
 Aeróbios 

totais 30ºC 
Enterobactérias BAL 

Pseudomonas 
spp. 

B. thermosphacta 

TEMPERATURAS 

     

0ºC 5.99a 3.23 4.85 4.81 5.03 

7ºC 7.53b 3.93 4.55 5.73 5.85 

7ºC + 9ºC 7.44 b 3.95 4.84 4.88 5.85 

7ºC + 9ºC + 11ºC 7.47 b 4.19 4.90 5.99 6.09 

EPM 0.33 0.33 0.40 0.34 0.56 
      
DIAS      

1 6.63a 4.30a 4.41 4.98 5.16 

4 7.23ab 3.79a 5.02 5.68 5.87 

8 8.19b 2.51b 5.22 5.48 6.82 

EPM 0.28 0.26 0.25 0.35 0.44 

      

EFEITOS      

TEMPERATURAS (A) 0.04 NS NS NS NS 

DIAS (B) 0.02 0.002 NS NS NS 

      

INTERACÇÕES      

AB NS NS NS NS NS 

 

EPM: Erro padrão médio 

a-b: Letras diferentes dentro do mesmo grupo de valores correspondem a médias significativamente 
diferentes para p<0.05 

NS: Efeito não se refletiu em diferenças significativas 
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Relativamente aos efeitos dos factores estudados, quer a temperatura, quer o número de dias 

de armazenamento, foram significativos para as contagens de aeróbios totais (p<0,05). Pode-

se ainda verificar que nas amostras controlo as contagens médias de aeróbios totais foram 

inferiores às das amostras que foram sujeitas aos efeitos da temperatura durante o 

armazenamento. É também possível notar que ao longo dos dias de armazenamento, as 

contagens médias foram sendo progressivamente maiores. A interação entre os efeitos não 

foi significativa. 

Para as Enterobactérias, por outro lado, o efeito temperatura não mostrou ser significativo 

(p>0,05). O efeito do tempo, todavia, foi significativo (p<0,05), tendo havido uma redução 

significativa nas contagens da análise do dia 8 de armazenamento. Várias hipóteses podem 

ser apontadas para justificar esta diminuição. Uma delas pode ser uma alteração na 

composição gasosa da atmosfera da embalagem. Foi já demonstrado que as Enterobactérias 

apresentam uma grande sensibilidade à presença de CO2, que tem um efeito inibitório sobre 

este grupo (Fraqueza & Barreto, 2009; Mano et al., 2002). Uma vez que as contagens de 

aeróbios totais se mantiveram em valores bastante elevados ao longo de todo o período de 

armazenamento, será de esperar que os níveis de O2 tenham vindo a diminuir, por consumo 

microbiano, e os de CO2 a aumentar. O efeito bacteriostático do CO2 sobre as bactérias Gram-

negativas pode ter sido responsável pelo decréscimo nas contagens de Enterobactérias. 

Outra explicação para este fenómeno pode estar relacionada com o aumento, ainda que 

ligeiro, das contagens de bactérias ácido-lácticas, o que pode ter influenciado o crescimento 

das Enterobactérias. As BAL são bactérias produtoras de ácidos como o ácido láctico e o 

acético. A acumulação destes e de outros ácidos orgânicos produzidos pelas BAL é 

responsável pela diminuição do pH, o que tem um efeito inibitório sobre outras bactérias 

Gram-positivas e Gram-negativas, justificando os valores mais baixos das Enterobactérias 

(Ramírez Ramírez et al., 2011). Uma terceira justificação assenta no facto das amostras terem 

sido armazenadas a aproximadamente 0ºC até ao último dia do prazo de validade. Está 

demonstrado que a maioria das espécies de Enterobactérias é mesófila e, como tal, um 

armazenamento a temperaturas entre 0ºC e 1ºC inibirá o crescimento deste grupo de 

microrganismos (ICMSF, 2005). A interação dos dois factores em estudo não provou ser 

significativa. 

Não se verifica um aumento significativo nas contagens de BAL, Pseudomonas spp., B. 

thermosphacta, quer quando o efeito testado foi a temperatura, quer quando foi o número de 

dias (p>0,05). A interação entre os dois efeitos não foi significativa para as variáveis em 

análise (p>0,05). 

Na Figura 6 pode-se ver como o crescimento dos aeróbios totais a 30ºC e de Enterobactérias 

ao longo do prazo de validade da carne de novilho fatiada à máquina, em função das 

diferentes temperaturas usadas no ensaio. 
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No gráfico que representa as contagens de aeróbios é possível verificar uma diferença de 

cerca de dois ciclos logarítmicos, logo no primeiro dia de análise, entre o controlo e as 

restantes amostras. 

No primeiro dia de análises, a contagem média de aeróbios no controlo foi ligeiramente 

superior a 5 log ufc/g. A contaminação inicial da carcaça de bovino à saída do matadouro é, 

normalmente, de 102 a 103 ufc/cm2 (Rahkio & Korkeala, 1996; Russo et al., 2006). Neste caso, 

acresce a esta contaminação inicial, a contaminação que advém do processamento a que a 

carne foi sujeita. Durante o processamento, a carne é muito manipulada e novas superfícies 

do produto ficam expostas ao ar. Os equipamentos utilizados disseminam os microrganismos 

deterioradores ao longo da superfície de corte. Insausti, Beriain, Purroy, Alberti & Gorraiz 

(2001) num estudo que efetuaram, obtiveram valores semelhantes, na ordem de 104 a 105 

ufc/g em carne de novilho embalada em atmosfera protetora (Figura 6). 

Verificou-se que a contagem de aeróbios totais atingiu valores superiores a 7,0 log ufc/g em 

qualquer uma das amostras sujeitas às condições de temperatura em estudo. Considera-se 

que quando estes valores atingem 107 ufc/g, a carne começa a apresentar sinais de 

deterioração (Limbo, Torri, Sinelli, Franzetti & Casiraghi, 2010). Assim, qualquer amostra que 

tenha estado exposta às temperaturas testadas apresenta contagens de aeróbios a 30ºC 

acima do limite aceitável logo no primeiro dia de análises e mantendo níveis superiores ao 

aceitável ao longo do tempo. A amostra controlo só atinge este valor crítico no último dia do 

seu prazo de validade. 

Verificou-se que em quase todas as condições em estudo, de mau uso de temperatura, houve 

uma ligeira descida nas contagens de Enterobactérias entre os dois primeiros dias de análise 

e o 8º dia. 

Figura 6 – Evolução das contagens microbianas (log ufc/g) de aeróbios a 30ºC e Enterobactérias, nas 
amostras de novilho fatiado mecanicamente e embaladas em atmosfera protetora, expostas a diferentes 
conjuntos de temperaturas, ao longo do seu período de validade. 
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O grupo das BAL atingiu valores elevados, com um ligeiro aumento ao longo dos dias de 

armazenamento (Figura 7). Tendo em conta que são bastante tolerantes à presença de CO2 

e a baixas temperaturas, as contagens encontram-se dentro do esperado e este grupo pode 

ter contribuído para a alteração do odor em algumas amostras ao 8º dia de armazenamento. 

Ao metabolizarem a glucose, produzem ácido láctico, isobutanóico, isopentanóico e acético, 

o que resulta num odor alterado (García-López et al., 1998). 

 
Pseudomonas spp. foi o segundo microrganismo mais comum, atingindo, no 8º dia de 

armazenamento, contagens na ordem dos 6 log ufc/g nas amostras submetidas aos dois 

conjuntos de temperaturas mais elevados (Figura 7). Pseudomonas spp. contribui ativamente 

para a deterioração da carne ao utilizar a glucose e os aminoácidos presentes na carne 

(Ercolini et al., 2006). Era esperado que fosse um dos microrganismos dominantes.  

Nestas amostras, a bactéria predominante no dia final de análises foi B. thermosphacta 

(Figura 8). Por norma, este é um dos microrganismos dominantes em produtos embalados 

em atmosfera modificada ou protetora, tendo, portanto um papel importante na degradação 

de carne embalada deste modo (Pin et al., 2002). Pin, Fernando & Ordoñez (2002) 

demonstraram ainda que, para que haja uma inibição eficiente deste microrganismo, tendo 

em consideração o seu mecanismo metabólico, a concentração máxima de O2 utilizada na 

embalagem de carne vermelha não deverá ultrapassar os 46%, com os restantes 54% de 

CO2. A inibição de B. thermosphacta é mais eficaz quando se usam aquelas concentrações 

ao invés das geralmente utilizadas (80/20 – O2/CO2).  

 

Figura 7 – Evolução das contagens microbianas (log ufc/g) de BAL e Pseudomonas spp. nas amostras de 
novilho fatiado mecanicamente e embaladas em atmosfera protetora, expostas a diferentes temperaturas, 
ao longo do seu período de validade. 
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A alteração de cor era visível em praticamente todas as amostras no dia 8 de análises, ou 

seja, a carne já não apresentava uma aparência vermelha viva, como desejado (Figura 9).  

A alteração da cor observada pode ter origem microbiológica ou química. Existem dois 

mecanismos de alteração ou destruição dos pigmentos da carne por acção bacteriana. Por 

um lado, pode ocorrer oxidação da mioglobina em metamioglobina que, ao combinar-se com 

ácido sulfídrico (H2S) forma sulfomioglobina. Por outro lado, a mioglobina pode ser degradada 

pelo contacto com o peróxido de hidrogénio (H2O2), originando-se pigmentos amarelos ou 

verdes (Lawrie & Ledward, 2006). Pseudomonas spp. inclui microrganismos produtores de 

H2S enquanto as BAL são produtoras de H2O2. A correlação entre os teores de BAL e a 

deterioração sensorial é imprecisa (Borch, Kant-Muermans & Blixt, 1996). O aumento da 

temperatura é responsável pela rápida oxidação dos pigmentos, uma vez que acelera a taxa 

a que ocorrem as reações pró-oxidantes nos tecidos. Além disso, uma temperatura de 

Figura 8 – Evolução  das contagens microbianas (log ufc/g) de B. thermosphacta nas amostras de 
novilho fatiado mecanicamente e embaladas em atmosfera protetora, expostas a diferentes 
temperaturas, ao longo do seu período de validade. 

Figura 9 – Amostras  de carne novilho fatiado mecanicamente embaladas em atmosfera protetora 
com sinais de alteração da cor, ao 8º dia de armazenamento (C3B, A1.3B, A2.3B, A3.3B). 
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armazenamento mais elevada ativa enzimas utilizadoras de O2, favorecendo a formação de 

metamioglobina (Lawrie & Ledward, 2006). Embalar a carne numa atmosfera protetora com 

elevada concentração de O2 (>55%) promove uma maior estabilidade dos pigmentos no tecido 

muscular (Jakobsen & Bertelsen, 2000).  

Nos ensaios, as amostras sujeitas à combinação de temperaturas 7ºC+9ºC+11ºC 

apresentavam, também, alteração do cheiro. Esta alteração, que pode ser descrita como um 

odor semelhante ao queijo, pode ser causada por B. thermosphacta, o microrganismo 

maioritário nas amostras, produtor de diacetil/acetoína e álcoois (Dainty & Hibbard, 1983). 

3.2.2 Carne de novilho fatiada manualmente 

Na Tabela 5, são apresentados os resultados obtidos nas análises microbiológicas às 

amostras de carne de novilho sujeitas a diferentes temperaturas e analisadas em três 

ocasiões até ao final do seu prazo de validade. É mostrado o erro padrão médio, os efeitos e 

as interações registadas entre eles. 

Tabela 5 – Contagens microbianas médias (log ufc/g) em amostra de novilho fatiadas manualmente e 
embaladas em atmosfera protetora, expostas a diferentes conjuntos de temperaturas, ao longo do 
seu período de validade. 

Contagens (log ufc/g) 

 
 Aeróbios 

totais 30ºC 
Enterobactérias BAL 

Pseudomonas 
spp. 

B. thermosphacta 

TEMPERATURAS 

     

0ºC 3.67 1.04 2.00 2.96 3.03 
7ºC 4.06 1.16 2.24 3.46 3.15 
7ºC + 9ºC 4.16 1.29 2.28 3.12 3.31 
7ºC + 9ºC + 11ºC 4.24 1.31 2.06 3.54 3.63 
EPM 0.43 0.12 0.09 0.34 0.41 
      
DIAS      
1 3.52 1.13 2.07 3.21 2.87 
4 3.92 1.19 2.20 3.17 2.95 
8 4.55 1.27 2.13 3.44 3.95 
EPM 0.33 0.11 0.09 0.29 0.31 
      
EFEITOS      
TEMPERATURAS (A) NS NS NS NS NS 
DIAS (B) NS NS NS NS NS 
      
INTERACÇÕES      
AB NS NS NS NS NS 

 
 
EPM: Erro padrão médio  

NS: Efeito não se refletiu em diferenças significativas 
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Analisando a Tabela 5, pode-se verificar que nos microrganismos estudados (Aeróbios totais, 

Enterobactérias, BAL, Pseudomonas spp. e B. thermosphacta), o efeito da temperatura, o 

efeito do tempo e as interações entre os dois, não revelaram ser significativos (p>0,05). 

Quando a peça de carne é fatiada manualmente, ou seja, sem a contaminação acrescida pela 

passagem da peça de carne pela máquina de fatiar, as contagens microbiológicas são 

menores. Como pode ser observado nos gráficos da Figura 10, a contagem de aeróbios totais 

a 30ºC aumentou um ciclo logarítmico nas amostras expostas a 7ºC+9ºC+11ºC, entre as 

análises do dia 4 e as análises do dia 8. Esta subida não foi tão grande nas restantes 

amostras. Enterobactérias, por outro lado, aumentou menos de um ciclo logarítmico entre o 

dia 1 e o dia 8 de armazenamento.  

 

O aumento das contagens de aeróbios totais a 30ºC entre o 4º e o 8º dias de armazenamento 

foi, na sua maioria, causado por um aumento de B. thermosphacta (Figura 12). Pseudomonas 

spp. e as BAL mantiveram valores semelhantes nas contagens destes dois dias (Figura 11). 

Nos primeiros dois dias de análise as contagens médias de Pseudomonas spp. e de B. 

thermosphacta foram muito semelhantes, sendo os microrganismos predominantes nas 

amostras (Figuras 11 e 12).  

Figura 10 – Evolução das contagens microbianas (log ufc/g) de aeróbios a 30ºC e Enterobactérias nas 
amostras de novilho fatiado manualmente e embaladas em atmosfera protetora, expostas a diferentes 
conjuntos de temperatura, ao longo do seu período de validade. 
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Nenhuma das amostras apresentou alterações sensoriais observáveis em nenhum dos dias 

de análise. Tal pode estar relacionado com as contagens de microrganismos, que nunca 

atingiram os valores associados a sinais de deterioração. Mesmo no último dia de análises, 

nenhum dos microrganismos estudados atingiu valores superiores a 5,0 log ufc/g.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As diferenças observadas entre as contagens iniciais de aeróbios totais no dia 1 de análises, 

nas amostras controlo de novilho fatiado mecanicamente (>5,0 log ufc/g) e manualmente (<4,0 

log ufc/g), parecem ter relevância na evolução microbiológica dos produtos após a falha na 

refrigeração. Quando as contagens iniciais de aeróbios totais se mantiveram inferiores a 4,0 

Figura 11 – Evolução das contagens microbianas (log ufc/g) de BAL e Pseudomonas spp. nas amostras de 
novilho fatiado manualmente e embaladas em atmosfera protetora, expostas a diferentes conjuntos de 
temperaturas, ao longo do seu período de validade. 

 

Figura 12 – Evolução das contagens microbianas (log ufc/g) de B. thermosphacta nas amostras de 
novilho fatiado manualmente e embaladas em atmosfera protetora, expostas a diferentes conjuntos de 
temperaturas, ao longo do seu período de validade. 
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log ufc/g, não só não se registaram diferenças significativas entre as contagens da amostra 

controlo e das amostras teste, como parece haver uma extensão no prazo de validade do 

produto. Pereira & Malfeito-Ferreira (2015), num estudo em carcaças de coelho, 

demonstraram a relação entre as contagens iniciais de aeróbios e os dias de vida útil das 

carcaças. Concluíram que quando estas contagens eram de 4,0 log ufc/g, a vida útil das 

carcaças era de 14 dias. No entanto, um aumento de 1 ciclo logarítmico (5,0 log ufc/g) revelou 

uma diminuição de 5 dias na vida útil do produto (9 dias).  

3.2.3 Efeito do tipo de corte utilizado nos ensaios com carne de 

novilho nos resultados microbiológicos 

Na Tabela 6 são apresentadas as contagens médias de cada um dos microrganismos 

analisados, de acordo com a preparação das amostras. É possível observar que a diferença 

dos resultados é significativa (p<0,05) para todos os microrganismos. 

 

Tabela 6 – Contagens microbianas médias (log ufc/g) em amostra de novilho embaladas em 
atmosfera protetora em função do tipo de corte utilizado  

CONTAGENS (LOG UFC/G) 

 
 Aeróbios 

totais 30ºC 
Enterobactérias BAL 

Pseudomonas 
spp. 

B. thermosphacta 

TIPO DE CORTE 

     

MECÂNICO  7.11ª 3.83ª 4.69ª 5.35ª 5.71ª 
MANUAL 4.09b 1.20b 2.14b 3.13b 3.10b 
EPM 0.21 0.12 0.14 0.20 0.26 

 

 
EPM: Erro padrão médio 

a-b: Letras diferentes dentro do mesmo grupo de valores correspondem a médias significativamente 
diferentes para p<0.05 

Sabe-se que os equipamentos para processamento de alimentos, ainda que em ambiente 

refrigerado, são nichos que provavelmente albergam bactérias tolerantes ao frio (Hultman, 

Rahkila, Ali, Rousu & Björkroth, 2015).  

Uma higiene eficiente do equipamento que contacta com a carne, acompanhada de 

armazenamento a temperaturas de refrigeração, pode garantir contagens bacterianas mais 

baixas, sem aparecimento de sinais de deterioração.  

3.3 Resultados microbiológicos do preparado de carne picada de novilho 

Os resultados obtidos nas análises microbiológicas a amostras de preparado de carne de 

novilho sujeitas a quatro conjuntos de temperaturas diferentes e analisadas em três momentos 

da sua validade constam na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Contagens microbianas médias (log ufc/g) em amostra de preparado de carne picada de 
novilho e embaladas em atmosfera protetora, expostas a diferentes conjuntos de temperaturas, ao 
longo do seu período de validade. 

Contagens (log ufc/g) 

 
 Aeróbios 

totais 30ºC 
Enterobactérias BAL 

Pseudomonas 
spp. 

B. thermosphacta 

TEMPERATURAS 

     

0ºC 5.84 2.94 3.37 4.45 5.19 
7ºC 6.15 2.95 3.49 4.82 5.66 
7ºC + 9ºC 6.15 2.91 3.75 4.77 5.65 
7ºC + 9ºC + 11ºC 6.37 2.99 4.31 4.70 5.37 

EPM 0.20 0.28 0.27 0.21 0.34 
      
DIAS      
1 6.10 3.10 3.86 4.53 5.39 
4 6.28 3.01 3.57 4.80 5.33 
8 6.00 2.74 3.77 4.74 5.69 
EPM 0.16 0.19 0.24 0.14 0.28 
      
EFEITOS      
TEMPERATURAS (A) NS NS NS NS NS 
DIAS (B) NS NS NS NS NS 
      
INTERACÇÕES      
AB NS NS NS NS NS 

 
EPM: Erro padrão médio 

NS: Efeito não se refletiu em diferenças significativas 

 

As diferentes temperaturas a que a carne esteve sujeita não resultaram em diferenças 

significativas entre si, para nenhum dos microrganismos analisados (p>0,05). Também a 

evolução microbiológica ao longo do tempo não mostrou diferenças estatisticamente 

significativas. 

O teor médio de aeróbios totais obtido nas amostras de preparado de carne picada de novilho 

armazenadas a 0ºC, ou seja, nas amostras controlo, foi inferior aos valores obtidos nas 

amostras sujeitas às diferentes temperaturas, apesar das diferenças não terem sido 

significativas. Num estudo de Gill & McGinnis (1993) em que se avaliou o teor de 

microrganismos em aparas de carne em matadouros, é referido um teor inicial entre 103 e 105 

ufc/g, em que mais de metade das amostras apresentaram teores de 4,0 ± 0,5 log ufc/g. No 

mesmo estudo, após picagem, a média de resultados aumentou para valores entre 104 e 107 

ufc/g com 58% das amostras a apresentarem resultados de 5,0 ± 0,5 log ufc/g. O valor médio 

de aeróbios totais nas amostras controlo foi de 5,84 log ufc/g (Tabela 7), o que não é diferente 

dos valores referidos por  Gill & McGinnis (1993).  
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Na Figura 13 estão representados os resultados médios obtidos para as contagens de 

aeróbios totais a 30ºC e Enterobactérias, ao longo do tempo. 

 

No dia 1, as contagens médias de aeróbios totais nas amostras controlo foram entre 5,0 e 6,0 

log ufc/g. Essa média manteve-se em 6,0 log ufc/g ao longo dos dias analisados. Nas 

amostras submetidas às temperaturas em estudo, esse valor ao dia 1 foi mais elevado, não 

atingindo, no entanto, contagens de 7,0 log ufc/g. No último dia do prazo de validade (dia 7), 

os valores médios de aeróbios totais nas várias amostras foram praticamente iguais entre si 

e entre os controlos (Figura 13). 

As contagens médias de aeróbios totais ao dia 1 permitem classificar as amostras como 

preparados de carne picada de qualidade aceitável a boa, de acordo com as diretivas de boas-

práticas de fabrico (Skrökki, 1997). Apesar da carne picada e dos preparados de carne picada 

serem, por norma, produtos com contagens de aeróbios totais relativamente elevadas, há 

registo de contaminações médias iniciais bastante baixas, na ordem de 4,32 log ufc/g em 

carne de novilho picada (Bouzid et al., 2015). 

As enterobactérias mantiveram-se com teores constantes ao longo dos dias, com resultados 

médios, semelhantes em todas as amostras, 3,0 log ufc/g. Segundo a ICMSF (2011) 

recomenda-se que em preparados de carne crua os teores de enterobactérias não 

ultrapassem  4,0 log ufc/g. Nas amostras e nos controlos analisados, os teores  de 

enterobactérias mantiveram-se dentro do limite recomendado durante o prazo de validade. 

Na Figura 14 estão representados graficamente os resultados médios obtidos para as 

contagens de BAL e Pseudomonas spp. 

Figura 13 – Evolução das contagens microbianas (log ufc/g) de aeróbios a 30ºC e Enterobactérias nas 
amostras de preparado de carne picada de novilho e embaladas em atmosfera protetora, expostas a 
diferentes conjuntos de temperatura, ao longo do seu período de validade. 
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Nas amostras controlo, nas contagens de Pseudomonas spp. houve um aumento de 

aproximadamente um ciclo logarítmico entre o dia 1º dia e o 3º dia de análises, mantendo-se 

o valor constante durante o restante tempo (Figura 14). O mesmo aconteceu para as 

contagens de B. thermosphacta (Figura 15). No caso das contagens médias de Pseudomonas 

spp., as amostras sujeitas às temperaturas em estudo revelaram resultados iguais e 

constantes ao longo dos dias, com valores próximos de 5,0 log ufc/g (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As amostras expostas às três temperaturas (7ºC+9ºC+11ºC) foram as únicas com um 

comportamento diferente nas contagens apresentadas de B. thermosphacta: as análises 

realizadas no dia 1 mostram que este microrganismo estava presente em valores próximos 

Figura 14 – Evolução das contagens microbianas (log ufc/g) de BAL e Pseudomonas spp. nas amostras de 
preparado de carne picada de novilho e embaladas em atmosfera protetora, expostas a diferentes conjuntos 
de temperatura, ao longo do seu período de validade. 

 

Figura 15 – Evolução das contagens microbianas (log ufc/g) de B. thermosphacta nas amostras de 
preparado de carne picada de novilho e embaladas em atmosfera protetora, expostas a diferentes 
conjuntos de temperatura, ao longo do seu período de validade. 
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6,0 log ufc/g, no entanto, ao dia 3 este valor diminui mais de um ciclo logarítmico. No último 

dia de análises, dia 7, a contagem média voltou a atingir valores semelhantes aos do 1º dia 

(Figura 15). 

As contagens de BAL revelaram alterações pouco significativas ao longo do tempo, tendo 

todas as amostras e os controlos apresentado valores entre 3,0 e 4,0 log ufc/g, com exceção 

daquelas sujeitas às três temperaturas (7ºC+9ºC+11ºC). Nestas amostras, as contagens 

médias de BAL ao dia 1 foram de cerca de 5,0 log ufc/g, um valor superior em quase 2 

logaritmos aos resultados obtidos nas amostras controlo, no mesmo dia. Ao dia 3 e ao dia 7 

a contagem média foi de 4,0 log ufc/g.   

Os teores de B. thermosphacta foram >5,0 log ufc/g e foram os mais elevados nas amostras 

de preparado de carne picada de novilho. Newton et al. (1977), ao analisarem amostras de 

costeletas de borrego, embaladas numa atmosfera composta por 80% de O2 e 20% CO2, 

verificaram inibição do crescimento de Pseudomonas spp. o que possibilitou a B. 

thermosphacta tornar-se no microrganismo dominante. Não se verificou, como era esperado, 

um aumento dos teores de BAL, Pseudomonas spp. e B. thermosphacta ao longo da validade 

do preparado de carne picada de novilho (Figuras 14 e 15). Tal dever-se-á, provavelmente, à 

heterogeneidade das amostras. Gill & McGinnis (1993) referem a heterogeneidade das 

amostras como sendo responsável pela inconsistência dos resultados finais, devido à 

variabilidade da contaminação inicial das aparas de carne.  

A microbiota da carne picada dependerá sempre da qualidade bacteriológica da matéria-prima 

original, ou seja, das aparas e das peças de carne que serão picados mas, também, da higiene 

durante o processo de fabrico, do tipo de embalagem utilizada e do tempo e temperatura de 

armazenamento (Emswiler & Pierson, 1976).   

No caso em estudo, o preparado de carne picada de novilho foi obtido de acordo com o 

procedimento corrente implementado da unidade industrial, em que se utilizaram aparas de 

carne provenientes da desmancha de carcaças de diferentes origens e com diferentes 

composições, o que também pode influenciar os teores microbianos. Scanga et al. (2000) 

verificaram, num estudo que pretendia avaliar o teor microbiano de aparas de diferentes 

proveniências, que um aumento do teor de gordura nas amostras se refletia em contagens de 

aeróbios totais mais elevadas. Tendo em conta todas as condicionantes deste estudo, a 

contaminação inicial das amostras foi altamente variável, não sendo possível interpretar os 

resultados. 

A utilização de proteína de soja em preparados de carne picada está normalmente associada 

a uma diminuição da vida útil dos produtos (Bell & Shelef, 1978; Harrison, Melton, & Draughon, 

1981). No estudo de Harrison, Melton & Draughon (1981), ao estudarem amostras de carne 

picada de bovino e de carne picada de bovino com 20% de proteína de soja texturizada 

adicionada, armazenadas a 4ºC durante 6 dias, concluíram que o aumento de microrganismos 
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de deterioração foi mais rápido nas amostras que continham soja. Estas amostras 

apresentaram logo ao dia 4, sinais de deterioração como alterações de odor e cor. Ainda no 

mesmo estudo, verificou-se que Pseudomonas spp. foi o microrganismo predominante em 

ambos os casos em análise (Harrison et al., 1981). As diferenças observadas podem ser 

devidas à alteração do pH inicial, mais elevado na carne picada misturada com soja, ao 

aumento da capacidade de retenção de água e ao aumento de factores de crescimento 

disponíveis. Estas modificações podem resultar num ambiente mais favorável ao crescimento 

microbiano (Bell & Shelef, 1978).  

Apesar da aparente diminuição da qualidade microbiológica da carne picada com adição de 

soja, os benefícios deste ingrediente parecem justificar a sua utilização. A deterioração 

precoce de preparados de carne com proteína de soja pode ser controlada e minimizada 

recorrendo, por exemplo, à utilização de embalagens com atmosfera protetora. As razões 

pelas quais se utiliza proteína de soja em produtos cárneos são a sua capacidade 

emulsificante e aglomerante, a sua afinidade para com os sucos da carne, de que resultam 

menos perdas durante o cozimento e um produto mais suculento e saboroso; o seu baixo 

custo e o seu elevado teor proteico, que complementa o da carne (Brewer, 2012). No presente 

estudo, porém, não se efetuou a comparação entre carne picada e carne picada com proteína 

de soja adicionada. 

Alguns dados indicam que a qualidade bacteriológica de carne de novilho picada embalada 

em filme impermeável a O2 pode ser significativamente melhorada e a sua vida útil aumentada 

se, desde a produção até ao momento da venda, a temperatura não exceder -1,7 ± 0,6ºC 

(Emswiler & Pierson, 1976). Koutsoumanis, Stamatiou, Drosinos & Nychas (2008) referem 

que a extensão na vida útil da carne de suíno picada embalada em filme de baixa 

permeabilidade depende da temperatura de armazenamento. Quando esta temperatura é de 

0ºC, a extensão da vida útil associada a este tipo de filme é mais óbvia. Vaikousi, Biliaderis & 

Koutsoumanis (2009), ao examinarem os efeitos da temperatura de armazenamento na 

multiplicação bacteriana e propriedades organoléticas de carne de bovino picada, verificaram 

uma diminuição na vida útil das amostras com o aumento da temperatura, de 413.7±15.8 

horas quando o armazenamento foi a 0°C para 41.4±0.6 horas quando foi a 15°C. Relataram, 

ainda, o aparecimento de alterações de odor mais intensas nas amostras armazenadas a 

10ºC do que nas armazenadas a 0ºC ou 5ºC. 

Apesar da importância de utilizar matérias-primas pouco contaminadas e de manter os locais 

de processamento de acordo com parâmetros de higiene rigorosos, para Gill & McGinnis 

(1993) um elevado teor de microrganismos de deterioração em carne de bovino picada não 

deve ser motivo para demasiada preocupação, uma vez que a maioria dos consumidores está, 

indubitavelmente, ciente da natureza altamente perecível deste produto e, como tal, é 

observado um especial cuidado na sua utilização.   
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3.4 Resultados microbiológicos da carne de suíno 

Na Tabela 8 estão representados os valores médios (log ufc/g) obtidos nas análises realizadas 

a carne de suíno fatiada embalada em atmosfera protetora. São apresentados o erro padrão 

médio, os efeitos testados e as interações registadas entre eles. 

 
 
Tabela 8 – Contagens microbianas médias (log ufc/g) em amostra de carne de suíno fatiada e 
embaladas em atmosfera protetora, expostas a diferentes conjuntos de temperaturas, ao longo do seu 
período de validade. 

Contagens (log ufc/g) 

 
 Aeróbios 

totais 30ºC 
Enterobactérias BAL 

Pseudomonas 
spp. 

B. 
thermosphacta 

TEMPERATURAS 

     

0ºC 4.04 1.35 2.11ab 4.21 4.09 
7ºC 4.24 1.35 2.00a 4.71 4.36 
7ºC + 9ºC 4.63 1.53 2.04ab 4.70 4.43 
7ºC + 9ºC + 11ºC 4.87 1.66 2.36b 5.00 4.59 

EPM 0.28 0.16 0.10 0.37 0.48 
      
DIAS      
1 4.60 1.73a 2.08 4.60 3.55a 
5 4.39 1.44ab 2.16 4.59 4.28ab 
9 4.35 1.25b 2.14 4.78 5.27b 
EPM 0.25 0.13 0.09 0.34 0.36 
      
EFEITOS      
TEMPERATURAS (A) NS NS 0.03 NS NS 
DIAS (B) NS 0.04 NS NS 0.02 
      
INTERACÇÕES      
AB NS NS NS NS NS 

 

EPM: Erro padrão médio 

a-b: Letras diferentes dentro do mesmo grupo de valores correspondem a médias significativamente 
diferentes para p<0.05 

NS: Efeito não se refletiu em diferenças significativas 

O efeito da temperatura e o efeito do tempo revelaram não afetar significativamente as 

contagens de aeróbios totais a 30ºC (p>0,05). A interação entre estes dois factores não foi 

significativa. As contagens médias destes microrganismos aumentaram com o aumento das 

temperaturas. O oposto ocorreu ao longo do tempo, tendo-se verificado uma diminuição das 

contagens médias de aeróbios totais ao longo dos dias (Tabela 8).    

Nas Enterobactérias, um dos principais indicadores de higiene, o efeito dos dias de 

armazenamento revelou ser significativo (p<0,05). O efeito da temperatura e a interação entre 

esta e o tempo de armazenamento, não foram significativos (p>0,05) (Tabela 8). 
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No que respeita às BAL, o efeito da temperatura foi significativo (p<0,05). Houve um aumento 

das contagens médias nas amostras sujeitas às diferentes temperaturas. Relativamente aos 

três dias de análises, houve um ligeiro aumento do valor médio das contagens entre o dia 1 e 

o dia 5, que se manteve até ao dia 9 (Tabela 8).   

No caso de Pseudomonas spp., nenhum dos efeitos em estudo, nem a sua interação, afetou 

este grupo significativamente (p>0,05). Houve um aumento das contagens médias entre o 

controlo e as amostras sujeitas a 7ºC e a 7ºC+9ºC. Os resultados médios das contagens  

nestas duas temperaturas foram muito próximos, observando-se, depois, um novo aumento 

do valor médio das contagens às temperaturas acumuladas de 7ºC+9ºC+11ºC. Ao longo dos 

dias de análise as contagens médias não aumentaram correspondentemente e o valor mais 

alto foi obtido ao 9º dia, último dia do prazo de validade do produto (Tabela 8). 

Para B. thermosphacta, o efeito dos dias demonstrou ser significativo, com um aumento 

significativo das contagens médias entre o dia 1 e o dia 9 (p<0,05). Apesar do efeito da 

temperatura não ter sido estatisticamente significativo, há um aumento dos valores médios 

com o aumento da temperatura. A interação entre os dois efeitos não se revelou significativa 

(p>0,05) (Tabela 8). 

Na Figura 16 estão representadas graficamente as contagens médias (log ufc/g) obtidas para 

as análises de aeróbios totais a 30ºC e enterobactérias, ao longo do tempo. 

 

 
 

Para o grupo dos aeróbios totais a 30ºC, foram obtidos dois grupos de valores médios de 

contagens ao dia 1 de análises. As amostras controlo e as amostras expostas ao segundo 

conjunto de temperaturas (7ºC+9ºC) mostraram resultados médios semelhantes, próximos de 

4,0 log ufc/g. As amostras submetidas ao primeiro (7ºC) e terceiro (7ºC+9ºC+11ºC) grupos de 

Figura 16 – Evolução das contagens microbianas (log ufc/g) de Aeróbios totais a 30ºC e  
Enterobactérias nas amostras de carne de suíno fatiada e embaladas em atmosfera protetora, expostas 
a diferentes conjuntos de temperaturas, ao longo do seu período de validade. 
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temperaturas em estudo revelaram, no dia 1, resultados médios superiores em 

aproximadamente um ciclo logarítmico (≈ 5,0 log ufc/g).  

Liu, Yang & Li (2006) estudaram as correlações entre os parâmetros de crescimento de 

microrganismos de deterioração em carne de suíno fatiada, cujo teor microbiano inicial variou 

entre 2,5 e 3,0 log ufc/g. Estes resultados são inferiores em mais de um ciclo logarítmico aos 

obtidos no presente estudo, apesar das condições descritas na preparação das amostras 

terem sido semelhantes, sugerindo que podem ser obtidas contaminações iniciais mais 

baixas. 

Em todas as amostras, registou-se uma diminuição progressiva das contagens médias de 

enterobactérias ao longo dos dias, que se revelou significativa (Figura 16). Provavelmente, 

esta diminuição pode ser justificada pelo facto da maioria das espécies de Enterobacteriaceae 

ser mesófila, pelo que são dominantes quando a temperatura se situa entre 25ºC e 30ºC. As 

amostras analisadas, depois de terem sido expostas às temperaturas em estudo, foram 

armazenadas a uma temperatura próxima de 0ºC. Aliás, o armazenamento entre 0ºC e 1ºC 

inibe o crescimento das enterobactérias (ICMSF, 2005). Os reduzidos teores destas bactérias  

refletem uma boa higiene durante o processamento (Viana et al., 2005).   

Na Figura 17 são apresentadas graficamente as contagens médias (log ufc/g) obtidas para 

BAL e Pseudomonas spp. ao longo do tempo. 

 

Pseudomonas spp. parece ter contribuído para as elevadas contagens médias de aeróbios 

totais no primeiro dia de análise, porque o seu valor médio máximo foi de 5,5 log ufc/g (Figura 

17). Os teores médios de B. thermosphacta foram elevados logo no dia 1, registando-se um 

valor médio máximo superior a 4,5 log ufc/g (Figura 18).  

Figura 17 – Evolução das contagens microbianas (log ufc/g) de BAL e Pseudomonas spp nas 
amostras de carne de suíno fatiada e embaladas em atmosfera protetora, expostas a diferentes 
conjuntos de temperaturas, ao longo do seu período de validade. 
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Para ambos os microrganismos, foram as amostras expostas a 7ºC+9ºC as que apresentaram 

maiores contagens ao 1º dia. Nas amostras expostas a 7ºC, notou-se uma inversão desta 

tendência ao dia 5, em que as contagens médias foram inferiores às das amostras submetidas 

às outras temperaturas em estudo, mantendo-se esta tendência até ao dia 9. No último dia da 

validade do produto, as contagens médias de Pseudomonas spp. foram semelhantes para 

todas as condições de temperatura estudadas, variando entre 4,46 e 5,03 log ufc/g (Figura 

17). Brochothrix thermosphacta  foi o microrganismo dominante no último dia do prazo de 

validade, atingindo valores, em todas as análises, entre 4,98 e 5,67 log ufc/g (Figura 18). B. 

thermosphacta parece ter maior importância em carne de suíno e borrego, onde o valor de pH 

é geralmente mais elevado (James & James, 2002). Ordóñez et al. (1991) observaram em 

amostras de carne de suíno, armazenadas a 2 ± 1ºC durante duas semanas em atmosfera 

protetora, uma clara dominância deste microrganismo, registando-se valores médios, ao fim 

deste tempo, de 8 log ufc/g. 

A nível sensorial, não foram detetadas alterações nem de cor, nem de odor, em nenhuma das 

amostras analisadas. Quando a população de Pseudomonas spp. atinge valores da ordem de 

107 a 108 ufc/g, aparecem os sinais de deterioração na carne, com formação de limo superficial 

e um cheiro desagradável. Estas alterações surgem quando Pseudomonas spp. esgota a 

glucose presente na carne e começa a metabolização de aminoácidos (Nychas, Skandamis, 

Tassou & Koutsoumanis, 2008). Pseudomonas spp., em nenhum momento e em nenhuma 

amostra, atingiu valores médios tão elevados como os referidos (Figura 17). 

Figura 18 – Evolução das contagens microbianas (log ufc/g) de B. thermosphacta nas amostras de 
carne de suíno fatiada e embaladas em atmosfera protetora, expostas a diferentes conjuntos de 
temperaturas, ao longo do seu período de validade. 
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4. Discussão Geral 

É importante fazer a distinção entre o prazo de validade baseado em parâmetros sensoriais e 

o prazo de validade baseado em contagens microbiológicas e entender que nem sempre há 

uma correlação directa entre os dois conceitos. O Regulamento (CE) nº 1441/2007 define 

algumas contagens máximas para indicadores da higiene dos processos (aeróbios totais a 

30ºC e Enterobactérias) em carcaças de bovino e de suíno. Também para os preparados de 

carne é estabelecido um teor máximo, mas de E.coli. Não são estabelecidos, porém, teores 

máximos para carne fatiada, ou seja, carne após processamento. Assim sendo, apenas se 

pode recorrer a valores recomendadados em estudos, diretrizes e outros documentos não 

oficiais. 

A contaminação do produto após a embalagem é importante para que se possa compreender 

o modo como os factores extrínsecos, como a exposição a temperaturas superiores ao 

estipulado, afetam a qualidade e o prazo de validade do produto. Isso tornou-se claro nos 

ensaios em que a matéria-prima foi a carne de novilho, em que que o efeito da avaria na 

refrigeração diferiu consoante o modo de fatiamento das amostras. Na carne de novilho 

fatiada manualmente, as contagens médias de aeróbios totais foram de 3,8 log ufc/g, 

enquanto nas mesmas amostras fatiadas na máquina foram de 5,1 log ufc/g. A diferença de 

1,3 log ufc/g nas contagens de aeróbios totais a 30ºC parece ter tido um efeito significativo, 

como se pode verificar pelos resultados das amostras expostas às temperaturas estudadas. 

Quando a contaminação foi inferior a 4,0 log ufc/g nas amostras sujeitas a temperaturas de 

conservação inadequadas as contagens foram semelhantes às do controlo e, ao 8º dia de 

armazenamento, as contagens tinham aumentado menos de 1 ciclo logarítmico em todas as 

amostras. Por outro lado, quando o valor médio das contagens do controlo ao 1º dia foi 

superior a 5,0 log ufc/g, houve um efeito significativo da temperatura em todas as amostras. 

Neste caso, após exposição a qualquer das temperaturas em estudo, as contagens médias 

de aeróbios totais nas amostras foram superiores a 7,0 log ufc/g. Estes valores atingiram, logo 

ao dia 1, o valor a partir do qual se iniciam os sinais de deterioração. As amostras controlo 

apresentaram contagens superiores a este valor apenas no último dia do seu prazo de 

validade.  

Uma higiene rigorosa, e consequente contaminação final mais baixa, resultará num efeito não 

significativo aquando de um aumento da temperatura e num aumento do prazo de validade 

dos produtos. Ao 8º dia de armazenamento, o último dia estipulado de validade, a carne de 

novilho fatiada manualmente, portanto menos contaminada, ainda não tinha atingido o valor 

máximo de aeróbios totais a 30ºC considerado aceitável, para nenhuma das amostras. 

Para determinar de modo mais integrado e completo o prazo de validade dos produtos, poder-

se-ia ter recorrido a análises complementares não microbiológicas. A medição da cor, da 
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oxidação lipídica e avaliação sensorial são outros métodos que se poderiam ter utilizado em 

conjunto com as análises microbiológicas. 

Algumas considerações podem ser apontadas em relação ao desenho experimental deste 

estudo. A primeira é o armazenamento a 0ºC, que foi utilizado para todas as amostras, após 

terem sido sujeitas a temperaturas de conservação inadequadas. Numa situação real, 

dificilmente as amostras seriam mantidas a esta temperatura uma vez que, durante o 

transporte e a exposição na loja, as temperaturas são frequentemente superiores a 0ºC.  

Outra questão envolve as condições de preparação das amostras. Aquelas que foram fatiadas 

manualmente, foram preparadas com grande assepsia não refletindo o ambiente real de uma 

unidade de produção. Para o caso da carne de novilho fatiada manualmente, o ensaio foi útil 

porque permitiu comparar com as condições reais e avaliar a carga microbiana que é 

acrescentada à carne pelas máquinas. Para a carne de suíno seria interessante ter realizado, 

também, ensaios em que o fatiamento tivesse seguido o processo normalmente utilizado na 

unidade de produção, o que permitiria uma avaliação mais factual do que ocorre quando há 

uma quebra na refrigeração. Para terminar, os ensaios que utilizaram preparado de carne 

picada de novilho teriam sido mais esclarecedores se a matéria-prima não tivesse origem em 

aparas de carne mas sim em peças de carne, de modo a garantir que a contaminação inicial 

das amostras fosse o mais semelhante possível. Um controlo microbiológico dos outros 

ingredientes utilizados, como a farinha de soja branca e mesmo a água, permitiria, também, 

assegurar uma maior homogeneidade do produto final.  
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5. Conclusão 

Este trabalho teve como objectivo avaliar o impacto de uma falha na cadeia de frio, após 

embalagem em atmosfera protetora, no prazo de validade microbiológica de 3 tipos de 

produtos: carne de novilho fatiada, preparado de carne picada de novilho e carne de suíno 

fatiada. 

A análise dos resultados permitiu avaliar o teor microbiológico da carne exposta a 

temperaturas excessivas e ainda observar as diferenças que ocorrem na carne de novilho 

quando o fatiamento é manual ou mecânico. Foram observadas diferenças significativas entre 

os controlos e as amostras, nas contagens de aeróbios totais, quando a carne de novilho foi 

preparada recorrendo a um equipamento para fatiamento. As contagens de aeróbios totais 

nas amostras em teste atingiram, logo no primeiro dia de análises, valores considerados não 

satisfatórios. Neste caso, foram ainda visíveis sinais de deterioração nas amostras, no último 

dia de armazenamento. Quando a carne de novilho foi fatiada manualmente, não foram 

observadas diferenças significativas para nenhum dos microrganismos estudados. Os 

resultados também não se revelaram significativos para o preparado de carne picada de 

novilho, possivelmente pela heterogeneidade microbiológica, que advém da utilização de 

aparas de carne como matéria-prima. A carne de suíno, fatiada manualmente, apresentou 

diferenças significativas relativamente às contagens médias de BAL, entre as amostras 

expostas 6 horas a 7ºC e as amostras expostas 6 horas a 7ºC+6 horas a 9ºC+ 6 horas a 11ºC.  

Neste estudo, foi demonstrada a importância da manutenção das condições de higiene para 

que a contaminação da carne seja o menor possível. Quando o fatiamento se realizou em 

condições rigorosas de higiene, não houve consequências para as amostras expostas às 

falhas de refrigeração. Nos controlos das amostras  fatiadas mecanicamente, os teores 

médios de aeróbios totais a 30ºC só foram considerados não satisfatórios no último dia do seu 

prazo de validade, o que revela a importância de um armazenamento a temperaturas 

adequadas. Confirma-se que quando a carne fresca embalada em atmosfera protetora é 

armazenada a temperaturas mais elevadas do que o recomendado, não só são aceleradas a 

multiplicação bacteriana e as reações químicas, mas também a atmosfera se modificará em 

consequência deste desenvolvimento bacteriano, do que resulta deterioração antes do final 

estipulado da sua validade. 
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Anexo I – Temperaturas registadas na câmara de refrigeração de expedição durante o 

período de simulação de falha 

 

Hora Unidade 
Picking31a Picking31b Picking31c Picking31d Picking31e Picking31f Picking31g Picking31h Picking31i 

Temp. 

média   

14:52 ºC 2,4 2,7 2,2 0,8 1,7 1,9 1,6 1,7 1,6 
1,8 

Início falha 
 

15:02 ºC 2,4 2,7 2,3 0,8 2 1,6 1,6 1,7 1,8 
1,9 

  

15:12 ºC 2,7 2,8 2,5 1 2,3 2,3 1,8 1,8 1,8 
2,1 

  

15:22 ºC 2,6 2,9 2,6 1,5 2,2 2,9 2 2,1 2,1 
2,3 

  

15:32 ºC 3,2 3,2 3,1 2,2 2,6 3,1 2,8 2,5 2,7 
2,8 

  

15:42 ºC 3,9 3,7 3,5 2,8 2,9 3,4 3,3 3,6 3,2 
3,4 

  

15:52 ºC 4,4 4,2 3,8 3,2 3,3 3,8 3,7 4,8 3,6 
3,9 

Dentro do limite 

16:02 ºC 4,8 4,5 4,3 3,3 3,8 4,5 4 5,1 4,5 
4,3 

  

16:12 ºC 5,1 4,7 4,5 3,6 4,1 4,9 4,5 4,8 4,8 
4,6 

  

16:22 ºC 5,4 5 4,8 3,8 4,4 5 4,7 4,8 4,9 
4,8 

  

16:32 ºC 5,6 5,2 5 4,1 4,6 5,1 5,1 5,3 5 
5,0 

  

16:42 ºC 5,8 5,5 5,2 4,3 4,7 5,1 5,1 5,3 5 
5,1 

  

16:52 ºC 6 5,7 5,3 4,5 4,8 5,2 5,2 5,3 5,1 
5,2 

  

17:02 ºC 6,1 5,8 5,5 4,6 5 5,3 5,2 5,4 5,2 
5,3 

  

17:12 ºC 6,2 5,9 5,6 4,8 5,1 5,4 5,4 5,4 5,5 
5,5 

  

17:22 ºC 6,3 6 5,7 4,8 5,3 5,6 5,5 5,5 5,5 
5,6 

  

17:32 ºC 6,4 6,1 5,8 5 5,4 5,7 5,6 5,6 5,6 
5,7 

  

17:42 ºC 6,5 6,2 5,9 5 5,5 5,8 5,6 5,7 5,7 
5,8 

  

17:52 ºC 6,6 6,3 6 5,2 5,6 5,7 5,7 5,8 5,7 
5,8 

  

18:02 ºC 6,7 6,4 6 5,3 5,7 6 5,8 5,8 5,8 
5,9 

  

18:12 ºC 6,8 6,5 6,1 5,3 5,7 5,9 5,8 5,9 5,8 
6,0 

  

18:22 ºC 6,8 6,6 6,2 5,4 5,8 6,1 5,8 6 5,8 
6,1 

  

18:32 ºC 6,9 6,6 6,3 5,4 5,9 6,1 5,9 6 5,9 
6,1 

  

18:42 ºC 6,9 6,7 6,3 5,5 6 6,1 5,9 6 5,9 
6,1 

  

18:52 ºC 7 6,8 6,4 5,6 6,1 6,2 6 6,1 6 
6,2 

  

19:02 ºC 7,1 6,8 6,5 5,6 6,2 6,3 6 6,2 6,1 
6,3 

  

19:12 ºC 7,3 6,9 6,5 5,8 6,2 6,3 6,1 6,2 6,1 
6,4 

  

19:22 ºC 7,3 7,1 6,6 5,9 6,3 6,3 6,1 6,2 6,2 
6,4 

  

19:32 ºC 7,4 7,2 6,7 6 6,3 6,3 6,2 6,3 6,2 
6,5 

  

19:42 ºC 7,4 7,3 6,8 6,1 6,4 6,4 6,2 6,4 6,3 
6,6 

  

19:52 ºC 7,6 7,4 6,9 6,2 6,4 6,4 6,3 6,4 6,3 
6,7 

  

20:02 ºC 7,6 7,5 7 6,3 6,4 6,5 6,3 6,5 6,4 
6,7 

  

20:12 ºC 7,7 7,5 7 6,3 6,5 6,6 6,3 6,5 6,5 
6,8 

  

20:22 ºC 7,8 7,5 7 6,3 6,5 6,6 6,4 6,6 6,5 
6,8 

  

20:32 ºC 7,7 7,6 7 6,4 6,6 6,6 6,4 6,6 6,5 
6,8 

  

20:42 ºC 8 7,8 7,1 6,5 6,6 6,9 6,5 6,6 6,5 
6,9 

  

20:52 ºC 7,9 7,9 7,7 7,4 6,7 6,9 6,5 6,6 6,5 
7,1 

  

21:02 ºC 7,8 7,7 7,7 7,5 6,9 7 6,5 6,7 6,6 
7,2 

  

21:12 ºC 7,8 7,8 7,7 7,3 7,2 6,7 6,6 6,7 6,7 
7,2 

  

21:22 ºC 7,8 7,7 7,5 6,8 7,2 6,8 6,7 6,7 6,8 
7,1 
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21:32 ºC 7,9 7,7 7,2 6,6 7,1 6,8 6,8 6,8 6,8 
7,1 

  

21:42 ºC 7,8 7,7 7,5 6,6 7,3 6,9 6,8 6,9 6,9 
7,2 

  

21:52 ºC 7,9 7,7 7,4 6,6 7,1 6,9 6,8 6,9 6,9 
7,1 

  

22:02 ºC 7,9 7,7 7,3 6,6 7,1 6,9 6,8 6,9 6,9 
7,1 

  

22:12 ºC 7,9 7,8 7,3 6,7 6,9 7 6,9 7 6,9 
7,2 

  

22:22 ºC 7,9 7,8 7,3 6,8 6,8 7 6,8 7 6,9 
7,1 

  

22:32 ºC 7,9 7,8 7,3 6,7 6,9 7 6,9 7,1 6,9 
7,2 

  

22:42 ºC 7,9 7,7 7,3 6,8 6,9 6,9 6,9 7,1 6,9 
7,2 

  

22:52 ºC 7,9 7,7 7,4 6,7 6,9 6,9 6,9 7,1 7,1 
7,2 

  

23:02 ºC 7,9 7,7 7,4 6,5 7 6,9 6,8 7,2 7,2 
7,2 

  

23:12 ºC 7,9 7,7 7,4 6,5 7 7,2 7 7,3 7,3 
7,3 

  

23:22 ºC 7,9 7,7 7,4 6,6 7 7,3 7,1 7,4 7,3 
7,3 

  

23:32 ºC 8 7,7 7,4 6,7 7 7,3 7,1 7,4 7,1 
7,3 

  

23:42 ºC 9 8,2 7,9 7,5 7,4 7,9 7,2 7,6 7,4 
7,8 

  

23:52 ºC 9,6 8,7 8,3 7,8 7,6 8,4 7,5 7,7 7,6 
8,1 

  

0:02 ºC 9,2 8,8 8,3 7,8 7,8 8,4 7,7 7,8 7,8 
8,2 

  

0:12 ºC 9 8,6 8,2 7,7 7,7 8,4 7,7 8 7,7 
8,1 

  

0:22 ºC 8,8 8,5 8,2 7,5 7,6 8,5 7,7 7,9 7,7 
8,0 

  

0:32 ºC 8,6 8,3 8,1 7,5 7,5 7,8 7,8 8 7,7 
7,9 

  

0:42 ºC 8,5 8,3 8 7,2 7,5 7,7 7,7 7,9 7,6 
7,8 

  

0:52 ºC 8,4 8,2 7,9 7,2 7,4 7,7 7,7 7,8 7,5 
7,8 

  

1:02 ºC 8,6 8,3 7,9 7,3 7,4 7,7 7,5 7,8 7,5 
7,8 

  

1:12 ºC 8,9 8,4 8,1 7,6 7,5 7,7 7,4 7,7 7,5 
7,9 

  

1:22 ºC 9,1 8,6 8,2 7,6 7,6 7,7 7,5 7,7 7,5 
7,9 

  

1:32 ºC 9 8,6 8,1 7,6 7,7 7,6 7,5 7,8 7,6 
7,9 

  

1:42 ºC 9,6 8,9 8,7 8,2 8 7,7 7,5 7,7 7,7 
8,2 

  

1:52 ºC 9,9 9,2 8,8 8,4 8,1 7,8 7,6 7,8 7,8 
8,4 

  

2:02 ºC 9,9 9,3 8,9 8,4 8,2 7,8 7,6 7,8 7,9 
8,4 

  

2:12 ºC 10 9,3 8,8 8,5 8,3 8 7,7 7,8 7,9 
8,5 

  

2:22 ºC 9,7 9,2 8,6 8,2 8,2 8,4 7,9 8,1 8 
8,5 

  

2:32 ºC 9,9 9,2 8,5 8,1 8,1 9,3 8,2 8,7 8,3 
8,7 

  

2:42 ºC 9,9 9,4 8,7 8,3 8,2 9,6 8,7 8,9 8,6 
8,9 

  

2:52 ºC 9,9 9,5 8,8 8,2 8,3 9,4 8,6 8,9 8,6 
8,9 

  

3:02 ºC 9,7 9,3 8,8 8,1 8,4 9,9 8,7 9 8,8 
9,0 

  

3:12 ºC 9,3 9,1 8,7 8 8,5 9,4 8,8 9,5 9 
8,9 

  

3:22 ºC 9,1 8,9 8,6 7,9 8,4 9,4 8,8 9,6 9 
8,9 

  

3:32 ºC 9 8,8 8,5 7,9 8,3 9,1 8,7 9,4 8,8 
8,7 

  

3:42 ºC 8,9 8,8 8,5 7,8 8,2 9,1 8,6 9 8,7 
8,6 

  

3:52 ºC 9 8,8 8,5 7,8 8,2 9,2 8,6 8,7 8,7 
8,6 

  

4:02 ºC 9,3 8,9 8,6 7,9 8,2 9,3 8,7 8,9 8,7 
8,7 

  

4:12 ºC 9,7 9,1 8,7 8 8,2 9,3 8,7 8,9 8,8 
8,8 

  

4:22 ºC 9,4 9 8,7 7,9 8,3 9,3 8,6 8,8 8,7 
8,7 

  

4:32 ºC 9,3 8,9 8,6 8 8,2 8,9 8,5 8,6 8,6 
8,6 

  

4:42 ºC 9,4 9 8,6 7,9 8,2 8,7 8,4 8,6 8,6 
8,6 

  

4:52 ºC 9,2 9 8,8 8,4 8,2 8,7 8,3 8,5 8,5 
8,6 
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5:02 ºC 8,9 8,8 8,8 8,4 8,2 8,6 8,3 8,4 8,5 
8,5 

  

5:12 ºC 8,9 8,8 8,7 8,1 8,4 8,6 8,4 8,4 8,5 
8,5 

  

5:22 ºC 8,9 8,8 8,5 7,9 8,4 8,6 8,3 8,4 8,5 
8,5 

  

5:32 ºC 8,9 8,7 8,4 7,8 8,2 8,5 8,4 8,7 8,5 
8,5 

  

5:42 ºC 8,9 8,7 8,7 7,8 8,3 8,4 8,4 8,7 8,4 
8,5 

  

5:52 ºC 8,9 8,7 8,6 7,8 8,2 8,4 8,3 8,7 8,6 
8,5 

  

6:02 ºC 8,9 8,7 8,5 7,8 8,2 8,5 8,3 8,5 8,5 
8,4 

  

6:12 ºC 8,8 8,7 8,4 7,8 8,1 8,5 8,5 8,5 8,6 
8,4 

  

6:22 ºC 8,9 8,7 8,4 7,8 8,1 8,5 8,4 8,4 8,4 
8,4 

  

6:32 ºC 9 8,8 8,5 7,8 8,1 8,5 8,3 8,3 8,3 
8,4 

  

6:42 ºC 8,9 8,8 8,5 7,9 8,1 8,5 8,3 8,3 8,3 
8,4 

  

6:52 ºC 8,9 8,8 8,4 7,9 8,1 8,6 8,3 8,4 8,4 
8,4 

  

7:02 ºC 9 8,8 8,4 8 8,2 8,8 8,5 8,6 8,7 
8,6 

  

7:12 ºC 8,9 8,7 8,4 8 8,2 8,9 8,4 8,6 8,5 
8,5 

  

7:22 ºC 9 8,6 8,4 8,2 8,2 8,8 8,4 8,5 8,5 
8,5 

  

7:32 ºC 8,7 8,6 8,4 8 8,3 8,8 8,3 8,6 8,4 
8,5 

  

7:42 ºC 7,8 8,1 8,2 7,1 8,2 7,6 6,9 7,1 7 
7,6 

  

7:52 ºC 6,9 7,4 7,7 6,3 7,8 6,9 6,5 6,7 6,6 
7,0 

  

8:02 ºC 5,9 6,5 6,7 4,8 7,5 5,7 4,8 4,7 4,6 
5,7 Início da 

normalização 

8:12 ºC 4,5 5,3 5,8 3,9 6,6 4,2 3,4 3,3 3,3 
4,5 

  

8:22 ºC 3,7 4,4 5,1 3,2 5,8 3,4 2,5 2,4 2,4 
3,7 

  

8:32 ºC 3,5 4,1 2,6 2,2 4,2 2,8 1,7 1,7 1,8 
2,7 

  

8:42 ºC 3,1 3,5 1,2 1,4 2,8 1,4 1,6 2,1 2 
2,1 

  

8:52 ºC 2,6 3 0,7 0,8 1,4 1 1,3 1,7 1,8 
1,6 

  

 
 


