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RESUMO 

A embalagem de carne fresca é um dos meios utilizados para assegurar a qualidade e a 

segurança dos produtos cárneos, sendo a aplicação de sal uma forma de possibilitar a 

melhoria destes aspectos. 

No entanto, o uso de revestimentos (coberturas) edíveis em produtos alimentares pode 

permitir a redução da quantidade, da complexidade e dos custos associados à utilização de 

materiais de embalagem. A sua utilização permite fornecer produtos mais seguros, com 

melhor qualidade organoléptica, maior valor nutricional e com preços mais acessíveis. 

O presente trabalho teve como objectivo principal a optimização da tecnologia de 

embalagem de hambúrgueres de suíno, visando a redução da espessura dos materiais de 

embalagem, o aumento da capacidade de conservação e a redução de custos associados a 

esta, através da aplicação de revestimentos edíveis e da utilização de diferentes 

concentrações de sal. 

A aplicação de sal nos hambúrgueres ofereceu alguns benefícios a nível sensorial e a nível 

da capacidade de redução da carga microbiana presente, no entanto sem valores muito 

significativos. 

Quanto ao estudo dos revestimentos edíveis, os revestimentos à base de amido mostraram 

fortes melhorias a nível sensorial e elevada capacidade de redução das taxas de oxidação 

lipídica, factores benéficos para o progresso tecnológico da embalagem de produtos à base 

de carne.  

 

Palavras-chave: Tecnologia de embalagem, sal, revestimentos edíveis, hambúrguer de 

suíno.  
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ABSTRACT 

Fresh meat packaging is one of the means used to ensure the quality and safety of meat 

products, and the application of salt is used to improve these aspects. 

However, the use of edible coatings on food products can allow the reduction of packaging 

materials quantity, complexity and utilisation cost. It provides safer products, better 

organoleptic quality, higher nutritional value and better affordability / price accessibility. 

The main objective of the present work is the optimisation of the packaging technology of 

pork patties in order to: reduce the thickness of packaging materials; improve the 

conservation aspects and reduce the costs associated to this technology, through application 

of edible coatings and different salt concentrations.  

The application of salt on the pork patties provided some benefits to the sensory aspects and 

better ability to reduce the microbial counts in the meat, however with no significant values. 

Regarding to the study of the edible coatings, the starch-based coatings showed some 

improvements on sensory aspects and high reduction capacity of lipid oxidation rates.  

These results are very favourable for the technological progress / advances of meat-based 

products packaging. 

 

Keywords: Packaging technology, salt, edible coatings, pork patties. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Food packaging is an economic mean of providing a product with protection and information. 

It makes it more attractive and convenient, and in addition extends its shelf-life. It is of great 

strategic importance for the company and makes it a key to the competitive advantage for 

the industry. 

The development of packaging technology is essential to ensure that mass demand for food 

is satisfied. The use of packaging has allowed the industry to overcome problems such as 

seasonality and industry localisation, and in the meantime, to reduce costs of the products. 

These advances in technology have played an important role on expanding the range of 

products available in the market. 

Packaging of fresh meat is carried out to avoid contamination, delay spoilage, permit some 

enzymatic activity that improves tenderness, reduce weight loss, and, when possible, to 

ensure a red colour at retail or consumer level. 

One of the most important parameters of meat packaging is shelf-life. It is defined as the 

length of time between the product being packed and the final use of it, during which its 

properties remain acceptable to the consumer. 

A good conservation quality and a long shelf-life of meat products depend largely on the 

application of salt. It has three main functions: to provide specific effects on the processing, 

to enhance sensory properties and to improve preservation of the products. 

However, due to economic and environmental issues that arise from the massive utilisation 

of packaging materials, it has been of great importance to reduce both their weight and 

volume. 

Edible coatings have many functional similarities with synthetic films but they are not 

intended to completely replace them, on the other hand, they allow the reduction of 

packaging materials quantity, complexity and utilisation costs. It provides safer products, 

better organoleptic quality, higher nutritional value and better affordability / price accessibility. 

These factors favour significantly the environment of each country, as well as its economy. 

The main objective of the present work is the optimisation of the packaging technology of 

pork patties in order to: reduce the thickness of packaging materials; improve the 

conservation aspects and reduce the costs associated to this technology, through application 

of edible coatings and different salt concentrations.  

The application of salt on the pork patties improved some aspects in terms of packaging 

technology, by producing a higher sensory acceptability and by reducing the microbial counts 

in the meat, without, however, being affected by storage temperatures applied to the product. 

It proved to be an essential additive to the quality and safety of pork patties. 
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Nevertheless the application of different salt concentrations did not show any significant 

differences at a sensory level, it is not conclusive which salt concentration is the most 

suitable to be applied on the pork patties. Even though, the concentration of 1% of salt 

proved to be the most acceptable for the evaluators. 

The application of the salt is not free of disadvantages, since the pro-oxidant properties of 

the salt potentiate colour loss and rancid flavour development during the storage period, 

being very important factors to be taken into account on the application of salt in meat 

products. 

Relating to the study of the edible coatings, results showed some improvements in various 

aspects of the quality and the safety of pork patties. 

One of the most important factors observed in this project was the great capability of edible 

coatings to reduce the rates of lipid oxidation, which is a clear improvement of meat quality. 

In terms of sensory aspects, starch-based coatings seemed to be more appropriate to be 

applied on pork patties. It proved to have a potential effect on some attributes such as 

tenderness and flavour. 

Considering these beneficial factors, it is extremely relevant to the technological progress of 

packaging the use of edible coatings as a way to improve the quality and the safety of meat 

products. 

Nonetheless, other measures may be taken in order to support the results of this project, for 

example, the use of antimicrobial agents incorporated into the formulation of the edible 

coatings in an effort to improve further stability of pork patties. 

In order to explore this study and determine its applicability in the food industry, it is also 

suggested, in a future project, the evaluation of more sensory parameters including "rancid- 

flavor", "off-flavor" and "juiciness" as well as performing texture analysis with a texturometer 

and the assessment of costs associated with the implementation of these technologies on 

packaging optimization. 

 

Keywords: Packaging technology, salt, edible coatings, pork patties. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Fundamentos da Embalagem de Alimentos 

A embalagem é um meio económico de fornecer um produto com protecção e informação, 

tornando-o mais atraente e conveniente, além de prolongar o seu prazo de validade 

(Steinkaa, et al., 2006). É de grande importância estratégica para a empresa, sendo uma 

chave para a vantagem competitiva da indústria (Coles, 2003). 

O desenvolvimento da tecnologia de embalagem é essencial para garantir que a procura de 

alimentos em massa seja suprida. Através da utilização de embalagens, problemas como a 

sazonalidade e a posição geográfica da indústria são superados e o custo dos produtos 

torna-se mais baixo. Estes avanços na tecnologia têm desempenhado um papel importante 

na expansão da gama de produtos disponíveis no mercado. 

Apesar dos países desenvolvidos poderem ser acusados de excessos na utilização de 

materiais de embalagem, o que pode produzir um impacto negativo sobre a economia e o 

ambiente dos países, deve ser lembrado que esta é uma necessidade e não uma opção. De 

facto, estima-se que até 50% dos alimentos produzidos por países do terceiro mundo não 

podem ser consumidos por seres humanos, devido à elevada deterioração, perda de 

qualidade e contaminação, como resultado de uma protecção e conservação fraca (Coles, 

2003). Todos estes aspectos poderiam ser minimizados pela aplicação de uma embalagem 

eficaz. Ainda assim, não podem ser diminuídos os impactos ecológicos e económicos que a 

indústria das embalagens gera. De facto, o consumo global de plásticos tem vindo a atingir 

níveis muito elevados, sendo consumidos, por ano, cerca de 200 milhões de toneladas, com 

uma taxa de crescimento anual de cerca de 5%. Em termos económicos, a indústria das 

embalagens é uma área de grande consumo de óleo bruto, o que acaba por gerar uma 

relação de dependência bidireccional com a indústria petrolífera, influenciando a procura de 

petróleo e gás natural e, por conseguinte, os naturais reflexos na formação do preço desses 

mesmos produtos, o que acaba por influenciar a economia do mercado dos plásticos 

(Siracusaa, et al., 2008). 

Outro dos aspectos que tem vindo a influenciar a indústria das embalagens, está 

relacionado com a alteração do estilo de vida dos consumidores, que exigem alimentos mais 

convenientes, mais frescos e de maior qualidade. Na verdade, a redução do agregado 

familiar também tem vindo a acentuar-se, o que tem resultado num aumento da procura de 

alimentos em porções individuais. Embora estes factores causem maior proporção de 

embalagem usada no produto, também têm resultado numa maior quantidade de produto 

alimentar não consumido, aumentando a quantidade de resíduos gerados (Woods, et al., 

2000). 
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Para além da mudança de hábitos, a preocupação com a relação entre a dieta e a saúde 

tem vindo a aumentar, e o interesse pelo valor nutricional dos alimentos está na ordem do 

dia, tendo como consequência uma maior exigência por alimentos com menos aditivos, 

obrigando ao desenvolvimento de embalagens com maior poder de conservação.  

Como Ruban (2009) afirma: “o principal objectivo da embalagem é preservar a qualidade e a 

segurança dos alimentos que esta contém, desde a data de fabrico até à altura em que é 

utilizada pelo consumidor, de acordo com o prazo de validade estabelecido”. Isto é possível 

assegurando que a embalagem protege o produto contra a deterioração, através da 

implementação de uma barreira contra factores externos à embalagem (Woods, et al., 

2000). A eficácia desta barreira é um factor determinante no prazo de validade de um 

produto, no entanto, para que esta eficiência seja atingida, os factores negativos que 

deterioram o produto precisam de ser definidos e quantificados. 

 

1.2. Factores que afectam o prazo de validade de produtos cárneos 

O prazo de validade dos produtos cárneos é de extrema importância para o sector do 

comércio retalhista. Este é definido como sendo o “período de tempo entre a embalagem do 

produto e o uso final deste, enquanto as suas propriedades permanecerem aceitáveis para o 

consumidor” (Delmore, 2009). Os parâmetros a avaliar no prazo de validade de produtos 

cárneos podem incluir: a aparência, a textura, a cor, o sabor e o valor nutritivo (Singh, et al., 

2005). Simplificando, o prazo de validade é a quantidade de tempo que passa antes do 

produto cárneo se tornar desagradável ou impróprio para o consumo humano, devido a 

reacções físico-químicas indesejáveis, crescimento de microrganismos deteriorantes, entre 

outras causas (Delmore, 2009). 

Murcia, et al. (2003) relataram que os principais factores microbianos e não microbianos que 

causam degradação do produto e que, por isso, reduzem o prazo de validade dos produtos 

cárneos e da maior parte dos alimentos frescos, estão relacionados com a população 

bacteriana inicial, com a temperatura e com a composição atmosférica à volta destes 

produtos. 

As embalagens para produtos cárneos têm como objectivo "evitar contaminações, atrasar a 

deterioração, permitir alguma actividade enzimática, de modo a melhorar a tenrura do 

produto cárneo, reduzir a perda de peso e, quando aplicável, assegurar uma cor vermelha 

ao nível das exigências do consumidor e do retalhista" (Brody, 1997). 
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1.2.1. Contaminação microbiológica 

A contaminação microbiológica dos produtos cárneos ocorre geralmente à superfície destes. 

Os níveis iniciais de contaminação microbiana são importantes e deverão ser mantidos o 

mais baixo possível, pois mesmo a embalagem mais sofisticada, não vai eliminar qualquer 

tipo de microrganismo presente. A composição microbiológica do produto cárneo é muito 

dependente das condições em que o animal foi criado, abatido e processado. Em carne crua 

são esperadas contagens de coliformes totais (CT) inferiores a 1000 unidades formadoras 

de colónias (UFC) / grama (g), assim que estes níveis chegam à ordem dos 107 UFC / g o 

produto cárneo já não é considerado seguro para o consumo (Leistner, 2000). 

Os microrganismos que são geralmente encontrados à superfície das carcaças de animais 

são bactérias Gram-negativas, tais como Acinetobacter, Aeromonas, Pseudomonas, 

Moraxella, Enterobacter e Escherichia. Também podem ser encontradas bactérias Gram-

positivas, tais como Brochotrix, outras bactérias ácido-lácticas e Micrococcaceae (O'Sullivan, 

2011). Microrganismos patogénicos, tais como a E.coli 0157:H7, Listeria monocytogenes e 

Salmonella, podem produzir toxinas nos alimentos ou então crescer no corpo humano após 

o produto alimentar contaminado ter sido consumido (Brown, et al., 2003).  

A radiação ionizante pode ser utilizada como meio de combate a este tipo de 

contaminações, visto ser um excelente método para reduzir a quantidade de 

microrganismos num alimento, já que tem sido identificada como tendo a capacidade de 

eliminar 99,9% de microrganismos patogénicos tendo, no entanto e dependendo da dose, 

efeitos adversos em termos de cor, de oxidação de lípidos e de produção de cheiros 

estranhos (Nam, et al., 2002).  

A radiação ionizante associada à embalagem sob vácuo oferece uma melhor protecção aos 

produtos cárneos, no entanto, se estes não forem submetidos a este tipo de tratamento, a 

inibição do crescimento de microrganismos patogénicos pode também ser feita através da 

criação de um ambiente com pH baixo, com elevada concentração de dióxido de carbono 

(CO2) e com temperaturas de armazenamento baixas, usando a tecnologia de embalagem 

sob atmosfera modificada (Modified Atmosphere Packaging, MAP) e baixa concentração de 

oxigénio (O2) (Ahn, et al., 2000).  

Durante o armazenamento de produtos cárneos, em condições aeróbias e para qualquer 

tipo de temperaturas de armazenamento (de -1 a 25 °C), as bactérias Gram-negativas são, 

na maior parte dos casos, a causa mais directa da decomposição destes produtos. Foi 

estabelecido que as três espécies de Pseudomonas spp., nomeadamente, a P. fragi, a P. 

fluorescens e a P. lundensis, são as que estão mais associadas a esta decomposição. No 

entanto, tanto em embalagem sob vácuo como em MAP, o crescimento destas bactérias 

aeróbias pode ser inibido limitando a concentração de oxigénio e elevando as 

concentrações de dióxido de carbono presentes (Nychas, et al., 2011). Com a aplicação 
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destas técnicas obtêm-se uma flora microbiana dominada por bactérias gram-positivas 

anaeróbias, principalmente bactérias ácido-lácticas (Quadro A). 

 

Quadro A. Flora deteriorante dominante em carne de suíno refrigerada (4 °C) e em diferentes tipos de 

composições atmosféricas. 

Composição atmosférica Flora deteriorante dominante 

Ar 
Pseudomonas spp.; P. fragi; P. fluorescens; P. 
lundensis 

100% N2 Enterobacteriaceae 
20% CO2 + 80% N2 Enterobacteriaceae; Aeromonas spp. 
20% CO2 + 80% O2 Brochothrix thermosphacta 
50% CO2 + 50% N2 Enterobacteriaceae; Brochothrix thermosphacta 
50% CO2 + 50% O2 Brochothrix thermosphacta 
90% CO2 + 10% N2 Lactobacilli* 
90% CO2 + 10% O2 Lactobacilli; Brochothrix thermosphacta 
100% CO2 Lactobacilli 

Vácuo 
Lactobacilli; Brochothrix thermosphacta; 
Clostridium algidicarnis 

*Lactobacilli inclui geralmente Lactobacilli spp., mas também pode incluir Leuconostoc spp. e Carnobacterium 

spp (Davies, 2003; Nychas, et al., 2011). 

 

Estas bactérias Gram-positivas crescem a uma taxa muito mais lenta do que as bactérias 

Gram-negativas, que se desenvolvem em produtos cárneos armazenados em aerobiose e a 

temperaturas baixas (0 – 5 °C). Assim, a carne que é embalada sob vácuo ou em atmosfera 

modificada tem um prazo de validade mais extenso do que a carne armazenada em 

aerobiose (Nychas, et al., 2011). 

Ao perceber o papel desempenhado pelos microrganismos na deterioração dos alimentos, 

podem ser tomadas medidas para que se desenvolvam métodos e embalagens de modo a 

optimizar o produto acabado e a estender o seu prazo de validade. 

 

1.2.2. Cor 

A alteração da cor nos produtos cárneos é um fenómeno grande preocupação. Juntamente 

com o aroma, a cor é uma característica fundamental na escolha do consumidor no 

momento da compra, pois este tem a capacidade de associar a boa qualidade de um 

alimento com uma determinada cor que lhe é característica (Novais, et al., 2011).  

A cor vermelha brilhante dos produtos cárneos funciona como um guia de frescura, de 

qualidade nutricional e alimentar. Isto significa que mesmo que a carne seja segura para a 

alimentação, do ponto de vista microbiológico, se o consumidor não aceitar a sua cor, a 

amostra de carne atingiu o fim do seu prazo de validade. Portanto, a cor dos produtos 
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cárneos é tão importante para a determinação do prazo de validade como a qualidade 

microbiana. 

A cor dos produtos cárneos indica a concentração e o estado de oxigenação ou de oxidação 

da mioglobina (Mb) à superfície do músculo. Esta é afectada pela concentração de oxigénio 

presente, pelo crescimento microbiano à superfície do produto, pela temperatura, pela 

presença de certos aditivos (por exemplo, o sal), pelo tipo de iluminação, entre outros 

factores (Djenane, et al., 2003).  

O principal pigmento da carne fresca é a mioglobina, sendo esta formada por uma parte 

não-proteica, denominada grupo heme, e uma parte proteica, denominada globina. No 

centro de cada grupo heme existe um átomo de ferro. A quantidade de mioglobina varia com 

a espécie, sexo, idade, localização anatómica do músculo, actividade física, tipo de fibra 

muscular, bem como com o processo de sangria do animal no processo abate, entre outras 

características (Novais, et al., 2011).  

A função da mioglobina é transferir o oxigénio do sangue para as células dos tecidos 

musculares, reagindo rapidamente e reversivelmente com o oxigénio (Gill, 2003). 

Na carne fresca existem três tipos de pigmentos derivados da mioglobina e as suas 

quantidades relativas determinam a cor da carne: 

 A metamioglobina (MetMb) fornece à carne uma cor castanha, que pode ser causada 

por exposição a concentrações de oxigénio entre 0,5 – 1% ou quando a carne é 

exposta em aerobiose por longos períodos de tempo. O O2 causa oxidação do ião 

Fe2+ que passa para o seu estado oxidado, Fe3+ (ião férrico) (Figura 1, a)); 

 A mioglobina reduzida ou desoximioglobina (desoxi-Mb) fornece à carne uma cor 

vermelho-púrpura. Esta ocorre na ausência de oxigênio, quando o ião Fe2+, do 

núcleo da mioglobina reage com a água circundante. É geralmente encontrada na 

carne embalada sob vácuo (Figura 1, b)); 

 A oximioglobina (MbO2) fornece à carne uma cor vermelha brilhante, muito desejada 

pelos consumidores e é resultado da oxigenação da mioglobina, quando esta é 

exposta ao oxigénio. Este reage com o ião Fe2+, convertendo-o em óxido de ferro 

(F2O3) muito evidente em carne fresca (Figura 1, c)) (Bak, et al., 2012). 

 

 

Figura 1. Relação entre os diferentes estados da mioglobina e a cor da carne fresca (Forrest, et al., 1979). 
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Já nas carnes curadas, a cor resulta da acção de nitritos, mais precisamente do óxido nítrico 

(NO). Este composto reage com a metamioglobina formando um pigmento intermédio 

instável, a nitrosilmetamioglobina (MMbNO2) que, por sua vez, sofre redução promovida pela 

acção de enzimas redutoras ou de agentes redutores como o ascorbato, dando origem à 

nitrosilmioglobina (MbNO) responsável pela formação da cor vermelha brilhante.  

As temperaturas relativamente altas (superiores a 80 °C) aplicadas nos produtos cárneos 

processados termicamente, tal como o fiambre, levam a conversão da nitrosilmioglobina em 

nitrosohemocromogénio, que forma uma cor rosa muito estável (Ganhão, 2011). 

 

1.2.3. Oxidação lipídica  

A oxidação lipídica é uma alteração indesejável que ocorre nos produtos cárneos, sendo a 

causa do desenvolvimento do sabor e cheiro a ranço. Para além do desenvolvimento do 

sabor estranho, o processo de oxidação também leva à perda de vitaminas, à alteração da 

cor, à degradação de proteínas, e até mesmo à produção de substâncias tóxicas (Kong, et 

al., 2011). 

A oxidação de lípidos ocorre quando as ligações duplas de um ácido gordo interagem com o 

hidrogénio, o oxigénio e enzimas. Os mecanismos gerais deste processo oxidativo envolvem 

três passos de autoxidação: iniciação, propagação e finalização e são catalisados por 

metais de transição, enzimas e fotossensibilizadores. Este processo é relativamente rápido 

e assim que começa não pode ser interrompido enquanto houver oxigénio e / ou ácidos 

gordos insaturados. Os produtos primários da oxidação de lípidos são hidroperóxidos, que 

são compostos instáveis que tendem a decompor-se em produtos de oxidação secundários, 

incluindo aldeídos, cetonas e álcoois. Estes produtos secundários são altamente voláteis e 

causam o cheiro e o sabor a ranço nos alimentos (Kong, et al., 2011). 

Os ácidos gordos insaturados são particularmente propensos à oxidação e, apesar da maior 

parte da gordura da carne ser saturada, as membranas celulares contêm fosfolípidos 

compostos por ácidos gordos polinsaturados, que podem reagir com o oxigénio e formar 

hidroperóxidos (Brown, et al., 2003). 

O nível de oxidação lipídica pode ser afectado pela concentração de oxigénio, pela 

temperatura, pelo teor de humidade, pela área superficial dos produtos cárneos, pela luz 

ultravioleta (UV) e pela presença de iões férricos (Fe3+) e de outros metais (Brown, et al., 

2003).  

Processos que promovam a destruição da estrutura do músculo, tais como a trituração, 

podem aumentar a taxa de oxidação lipídica, sendo a carne moída particularmente 

susceptível à oxidação lipídica devido à sua maior área de exposição, que expõe os ácidos 



 INTRODUÇÃO 2012 

  

Optimização da tecnologia de embalagem de hambúrgueres de suíno mediante 
a aplicação de coberturas edíveis e diferentes concentrações de sal 14 

 

gordos ao oxigénio e aos factores de catalisação como o ferro e a lipoxigenase (Kong, et al., 

2011).  

Temperaturas altas, como as aplicadas nos processos de pasteurização e esterilização, 

podem inactivar as enzimas responsáveis por este processo de oxidação. Também a 

aplicação de antioxidantes, nomeadamente o ácido ascórbico, podem prevenir ou retardar o 

processo de rancificação (Kong, et al., 2011).  

 

1.2.4. Cloreto de Sódio 

Uma boa qualidade de conservação e um prazo de validade extenso dos produtos cárneos 

depende, em grande parte, da aplicação de sal (cloreto de sódio). Este desempenha três 

funções principais nestes produtos: o fornecimento de alguns efeitos específicos no 

processamento, tal como manter a integridade e a textura de alguns produtos cárneos, o 

reforço das propriedades sensoriais e o aumento da capacidade de conservação (Gilbert, et 

al., 2005). Estes diferentes tipos de funções estão frequentemente inter-relacionados e 

determinam a natureza de muitos produtos. 

 

1.2.4.1. Efeitos no processamento 

Uma das características mais importantes e que deve ser mantida nos produtos cárneos é a 

textura, pois é um dos requisitos mais apreciados pelo consumidor. 

A textura depende das propriedades funcionais das proteínas miofibrilares do músculo, a 

actina e a miosina. Ambas são insolúveis a baixas concentrações de sal, mas tornam-se 

solúveis em soluções salinas mais concentradas (Schmidt, 1987). 

A adição de sal aumenta a capacidade de retenção da água, por parte da carne, o que, 

depois da cozedura, melhora a tenrura desta, isto é, o aumento das concentrações salinas 

resulta numa solubilização das proteínas miofibrilares, possibilitando a sua extracção, sendo 

possível a formação de ligações cruzadas (após uma cozedura) que mantêm a integridade e 

a textura de alguns produtos cárneos, tais como o fiambre. Em produtos emulsionados, tais 

como as salsichas Frankfurt, o sal é um elemento importante na formação de uma estrutura 

tridimensional, o que ajuda a obter um produto fisicamente estável (Matthews, et al., 2005). 

 

1.2.4.2. Efeitos nas propriedades sensoriais 

As propriedades sensoriais são outro factor importante na qualidade e no prazo de validade 

de um produto cárneo.  

O sal é adicionado a uma vasta gama de alimentos processados de modo a produzir efeitos 

sobre o sabor e o aroma destes, conferindo um flavor característico e específico aos 
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produtos, podendo até reforçar ou alterar o sabor de alguns ingredientes utilizados nestes 

produtos (Hutton, 2002). 

Estes efeitos estão provavelmente relacionados com o facto de o sal promover a redução da 

actividade da água (aw), o que resulta num aumento da concentração de outros compostos 

em solução, potenciando a sua volatilidade e, consequentemente, a sua percepção 

sensorial (Matthews, et al., 2005). 

Solheim (1992) verificou que o efeito do sal sobre o sabor é muito específico de cada 

produto. O sabor é afectado pela natureza dos ingredientes presentes e pela estrutura física 

destes, por exemplo, a percepção do sal em salsichas é reforçada com a redução da 

quantidade de gordura nestas, por outro lado, em hambúrgueres com baixo teor em gordura 

é necessária uma maior quantidade de sal para que se produza uma intensidade de sabor 

semelhante aos hambúrgueres normais. 

Contudo, o sal é uma substância com propriedades pró-oxidativas que potenciam reacções 

de oxidação de lípidos e de proteínas presentes nos produtos cárneos. Visto que a alteração 

da cor dos produtos cárneos está altamente correlacionada com a variação da quantidade 

de gordura e de mioglobina presentes, a oxidação destas só irá alterar negativamente o 

aspecto visual destes produtos, constituindo tais efeitos, uma grande desvantagem para 

utilização do cloreto de sódio (Lopez, et al., 2012). 

 

1.2.4.3. Conservação 

A origem do sal, como forma de conservação de alimentos, ocorreu muito antes do uso da 

refrigeração. Este tem a capacidade de reduzir a actividade da água e com isto inibir o 

crescimento de muitos microrganismos dependentes de altos valores de aw. 

Apesar de hoje em dia apostar-se numa redução da aplicação de sal nos produtos 

alimentares, devido a questões de saúde, este continua a ser uma componente essencial na 

conservação de produtos curados. O sal promove a substituição da flora natural da carne 

por microrganismos como Lactobacillus sp. e Micrococcus sp., que têm a capacidade de 

retardar a taxa de deterioração da carne  (Matthews, et al., 2005). 

A quantidade de sal usada actualmente não é, por si só, suficiente para uma completa 

conservação dos produtos alimentares, no entanto, continua a contribuir com outros efeitos 

na conservação e no processamento (Hutton, 2002).  

 

1.3. Tecnologia de embalagem 

As tecnologias de embalagem usadas actualmente na embalagem de produtos cárneos são: 

overwrap, atmosfera modificada e vácuo. 
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1.3.1. Overwrap 

A tecnologia de embalagem overwrap é geralmente usada para o armazenamento a curto-

prazo e para a exposição da carne no retalho (Kerry, et al., 2006). Foi, em tempos, a forma 

mais comum de embalagem de produtos cárneos e consiste em filmes de cloreto de polivinil 

(PVC), muito resistentes a soluções ácidas e alcalinas, álcoois e óleo, mas com uma fraca 

resistência a temperaturas elevadas (entre 65 °C a 75 °C) (McMillin, 2008). 

No entanto, este método de embalagem é visto pelo consumidor como pouco atractivo e é 

pouco eficiente no que toca a prolongar o prazo de validade dos produtos, pelo que tem 

vindo a ser largamente substituído por embalagens sob atmosfera modificada e a vácuo 

(Carpenter, et al., 2001). 

  

1.3.2. Embalagem sob atmosfera modificada (Modified Atmosphere Package, MAP) 

Parry (1993) definiu a embalagem sob atmosfera modificada como sendo uma “embalagem 

de alimentos na qual a atmosfera interior é modificada para retardar a taxa de respiração, o 

crescimento microbiano e reduzir a degradação enzimática, tudo com a intenção de 

aumentar o prazo de validade”. No fundo, é uma forma de embalagem que envolve a 

remoção de ar à volta do produto e a sua substituição por um único gás ou mistura de 

gases. A mistura de gás usada depende do tipo de produto, sendo que, a atmosfera interior 

muda continuadamente durante o período de armazenamento, devido a factores 

relacionados com a respiração do produto, alterações bioquímicas e a passagem lenta de 

gases através do material de embalagem (Blakistone, 1999). 

Esta tecnologia é utilizada no armazenamento de produtos cárneos durante períodos 

maiores que os da tecnologia overwrap. É um sistema de embalagem eficaz, que preserva a 

qualidade e mantém as características higiénicas e sanitárias dos alimentos. No que diz 

respeito à carne fresca, este sistema de embalagem foi desenvolvido de modo a manter a 

qualidade desta, sem a utilização de conservantes químicos. As MAP envolvem a introdução 

de uma combinação de gases (dióxido de carbono, azoto e oxigénio) para dentro da 

embalagem e, juntamente com uma refrigeração adequada, promove-se o controlo do 

crescimento microbiológico e a manutenção da cor da carne fresca, algo que não é obtido 

com uma embalagem convencional permeável ao oxigénio (Wicklunda, et al., 2006).  

A combinação e a proporção de gases utilizadas são determinadas pelas exigências que o 

retalhista mais valoriza: prazo de validade ou manutenção da cor da carne fresca.  

O dióxido de carbono tem a capacidade de inibir o crescimento de muitos microrganismos 

deteriorantes, mas retarda, principalmente, a deterioração da carne por bactérias 

psicotróficas gram-negativas. O efeito do aumento de CO2 e da diminuição da temperatura 

promove o acréscimo da solubilidade do CO2 nos tecidos da carne. Se este aumento for 
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aplicado acima de uma concentração de 40% (v / v) de CO2 dá-se a ocorrência de uma 

descoloração castanha à superfície da carne (Murcia, et al., 2003). 

No caso do oxigénio, este fornece à carne uma cor vermelha muito desejável pelos 

consumidores, devido à formação de oximioglobina, no entanto, a concentração desta 

decresce ao longo do tempo. Em contradição com o CO2, o O2 permite o crescimento de 

bactérias gram-negativas aeróbias (Mullan, et al., 2003). É entre estes dois gases que cabe 

à indústria que aplica as MAP decidir que proporções usar, de forma a preencher os 

próprios requisitos de qualidade.  

O azoto (N2) é um gás inerte que também pode ser utilizado na mistura de gases. Este é 

usado como um gás de enchimento para impedir o colapso da embalagem. É um gás sem 

sabor e sem reactividade e, portanto, não é absorvido pelo produto, o que significa que não 

tem impacto sobre as características da carne (Mullan, et al., 2003).  

Carnes curadas e processadas, tais como o bacon e o fiambre, são tipicamente embaladas 

em embalagens semi-opacas e sob atmosfera modificada, com um espaço-de-cabeça, 

relativamente ao produto, numa relação de dois para um, para que haja espaço para os 

gases constituintes da atmosfera modificada. A atmosfera interior é, comummente, 

constituída por 30 a 40% (v / v) de CO2, 60 a 70% (v / v) de N2 e praticamente sem O2. 

Actualmente, a tecnologia moderna consegue atingir concentrações de O2 residual menores 

que 1% (v / v)  (Siverstsvik, et al., 2002).  

Este tipo de embalagem, em carnes curadas e processadas, melhora a estabilidade da cor 

vermelha, visto que a luz e o oxigénio causam dissociação do óxido nítrico, presente nos 

pigmentos destes produtos, resultando numa descoloração castanha  (Siverstsvik, et al., 

2002). Já a carne fresca, pode ser embalada tanto em baixa, como em alta concentração de 

oxigénio: 

 Embalagens sob atmosfera modificada e baixa concentração de O2 são constituídas 

por 20 a 30% (v / v) de CO2, 70 a 80% (v / v) de N2, e níveis residuais de O2. Esta 

composição permite: a estabilidade da cor da carne, melhor aceitação do flavor (sem 

flavor a ranço), evitar o escurecimento dos ossos da peça, evitar o escurecimento 

precoce durante o cozimento, reduzir o crescimento de microrganismos patogénicos 

e de decomposição, aumentar a tenrura (devido à baixa oxidação de proteínas) e 

estender, significativamente, o prazo de validade em temperaturas de refrigeração (0 

– 5 °C) (Cornforth, et al., 2008). 

 Embalagens sob atmosfera modificada e alta concentração de O2 são constituídas 

por 50 a 80% (v / v) de O2, 20 a 30% (v / v) CO2 e 0 a 20% (v / v) de N2. Este tipo de 

embalagem é usada para melhorar a estabilidade da cor da carne fresca, uma vez 

que a presença de O2 converte a mioglobina em oximioglobina, dando uma cor 

vermelha. No entanto, o oxigénio também promove o aumento da taxa de oxidação 
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de lípidos, por conseguinte, a carne tem um prazo de validade mais reduzido do que 

as embalagens com baixa concentração de O2 (Cornforth, et al., 2008). 

Para além da mistura de gases, a permeabilidade dos materiais de embalagem é também 

um factor importante na determinação da eficiência das MAP. Os materiais devem ser 

impermeáveis à humidade e a compostos voláteis para assegurar que a mistura de gases é 

mantida entre o espaço-de-cabeça da embalagem. A carga microbiana inicial na amostra de 

carne e a manutenção da temperatura recomendada, também não deverão ser deixados de 

parte, sendo factores críticos para assegurar um produto seguro com um prazo de validade 

prolongado  (Murcia, et al., 2003).  

As embalagens sob atmosfera modificada têm vindo a demonstrar uma melhoria significativa 

no que toca às contagens de microrganismos (Murcia, et al., 2003), no entanto, ainda 

apresentam alguns aspectos negativos associados ao aumento dos custos na distribuição 

(devido à sua natureza volumosa), ao aumento dos custos em materiais de embalagens e 

ao custo adicional da adição de gases (Mullan, et al., 2003).  

 

1.3.3. Embalagem sob Vácuo 

A embalagem sob vácuo foi uma das primeiras formas de embalagem sob atmosfera 

modificada. Esta consiste em retirar o ar de dentro da embalagem antes de se vedar (por 

exemplo, através do processo de termoselagem, heat-seal) e é utilizada, em larga escala, 

nas indústrias de produtos cárneos, estando reconhecido que a embalagem sob vácuo 

prolonga o tempo de armazenamento de produtos cárneos refrigerados, através da 

manutenção de uma atmosfera dentro da embalagem deficiente em O2 (O'Sullivan, 2011). 

Robertson (2005) define embalagem sob vácuo como sendo "uma embalagem impermeável 

a gases, cujo ar foi removido de modo a evitar a oxidação, a deterioração da cor, o 

crescimento de microrganismos aeróbios deteriorantes e a retracção do alimento". No 

entanto, na ausência de oxigénio o produto cárneo tende a escurecer devido à formação de 

metamioglobina. Este escurecimento pode ser revertido assim que o produto cárneo for 

exposto ao oxigénio. 

 

As embalagens sob atmosfera modificada e as embalagens sob vácuo são muito utilizadas 

para conservar produtos cárneos, visto que prolongam significativamente o prazo de 

validade destes produtos. Carter (2004) afirma que estas tecnologias de embalagem têm 

vindo a crescer 15% ao ano, no Reino Unido e noutras regiões da Europa. Afirma, também, 

que 43% de todos os produtos cárneos vendidos vem embalada em MAP ou sob vácuo, 

sendo um dos segmentos com maior crescimento no sector alimentar. 



 INTRODUÇÃO 2012 

  

Optimização da tecnologia de embalagem de hambúrgueres de suíno mediante 
a aplicação de coberturas edíveis e diferentes concentrações de sal 19 

 

Desta forma os produtos cárneos destinados ao consumo imediato e que não têm qualquer 

tipo de processamento adicional, têm vindo a representar, gradualmente, uma menor 

ameaça à segurança alimentar, visto que este tipo de embalagens permite controlar melhor 

a presença de microrganismos patogénicos (Murcia, et al., 2003). De acordo com Mize, et 

al. (2004), 23% dos produtos cárneos são embalados sob vácuo ou em MAP, de forma a 

responder ao prazo de validade relativamente curto e à difícil manutenção da cor. Até 

mesmo as preocupações relativas à carne triturada têm vindo a ser resolvidas, havendo 

uma redução da suscetibilidade destes produtos cárneos à oxidação lipídica e à 

contaminação microbiana (Belcher, 2006). 

 

1.4. Materiais de embalagem 

Os polímeros utilizados na produção de materiais plásticos, juntamente com o papel e o 

cartão, são os materiais de embalagem mais utilizados na indústria alimentar. Os polímeros 

utilizados para produzir materiais de embalagem apresentam um conjunto de propriedades 

de grande interesse para o sector das embalagens, pela sua facilidade de processamento e 

moldagem. Apresentam ainda grande diversidade, são leves, flexíveis, seguros e 

relativamente económicos (Cutter, 2006).  

Foi referido por Kirwan, et al. (2003) que, na Europa, cerca de 50% dos alimentos são 

acondicionados em embalagens constituídas por polímeros e que quase 40% destes 

materiais são utilizados no sector das embalagens, sendo um dos maiores sectores no que 

respeita ao uso de materiais poliméricos. Cerca de 56%, em peso, dos materiais de 

embalagem utilizados na Europa são de polietileno (PE) e de poliamida (PA), enquanto que 

o poliestireno (PS), o politereftalato de etileno (PET) e o cloreto de polivinil (PVC) fazem 

parte dos restantes 44% (Kirwan, et al., 2003).  

No entanto, como muitos dos materiais de embalagem são derivados do petróleo, ou seja, 

são baseados em recursos não-renováveis e não-biodegradáveis, existe uma crescente 

preocupação quanto à dependência do óleo bruto e do petróleo para a produção destes, o 

que enfatiza a necessidade de desenvolvimento de novos materiais e tecnologias de 

embalagem que produzam materiais alternativos, com maior eficiência, menor custo e 

“amigos do ambiente” (Cutter, 2006). 

Em termos geográficos, nota-se uma menor incidência de utilização de materiais poliméricos 

no Reino Unido e na Europa, onde o consumo é de 60 quilogramas (Kg) / pessoa / ano, 

enquanto que nos Estados Unidos da América é de 80 Kg / pessoa / ano (De Vlieger, 2003).  

Devido aos óbvios problemas económicos e ambientais que surgem com este nível de 

utilização de materiais de embalagem, têm-se vindo a notar uma maior preocupação em 

reduzir o peso e o volume de utilização destes, de forma a melhorar o controlo sobre a 
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eliminação dos resíduos, o que associado à introdução de práticas de gestão de resíduos, 

tais como a reciclagem, a reutilização de materiais de embalagem, a incineração e a 

compostagem de resíduos biodegradáveis, tem vindo a permitir a minimização destes 

impactos. 

 

1.4.1. Métodos de minimização da utilização de materiais de embalagem 

 

1.4.1.1. Reciclagem / Reutilização / Recuperação de materiais de embalagem 

A reciclagem é uma das estratégias de minimização de resíduos e oferece alguns 

benefícios, tais como: a redução da procura de novos recursos, a redução dos custos de 

transporte e de produção de energia e a utilização de resíduos que de outra forma seriam 

perdidos para aterros sanitários (Tama, et al., 2006). 

Na Europa, a reutilização de materiais de embalagem ronda em média os 36%, sendo 13% 

respectivos à reciclagem e 23% respectivos à incineração e à recuperação de energia 

(regeneração). Os restantes 64% dos materiais de embalagem ou são enviados para aterros 

sanitários ou são incinerados sem recuperação de energia (Kirwan, et al., 2003).  

A incineração é um método de produção de vapor que pode ser utilizado como forma de 

gerar energia eléctrica ou produzir aquecimento. A vantagem deste método é que não é 

necessária uma escolha prévia dos materiais a incinerar, podendo ser utilizado qualquer tipo 

de material. No entanto, este processo resulta na produção de poluentes prejudiciais que 

deverão ser evitados (Franz, et al., 2003). Com esta, e outras exigências ambientais, os 

materiais de embalagem estão cada vez mais a ser direccionados para a reciclagem, com o 

objectivo de produzir novas embalagens.  

O processamento de materiais poliméricos reciclados exige uma mistura com materiais que 

nunca foram antes utilizados no fabrico de alguma embalagem, sendo normalmente utilizado 

até 50% do material reciclado. Neste processo de reciclagem, o material de embalagem 

necessita de ser lavado, de forma a remover contaminantes da superfície do mesmo, seco, 

para diminuir as substâncias que podem ser absorvidas pelos materiais poliméricos, e 

refundido, de modo a reduzir a probabilidade de re-contaminações (Franz, et al., 2003). 

Estas tentativas de controlo de custo associadas à utilização de polímeros acabam por não 

ser suficientemente lucrativas, sendo necessária a aplicação de medidas mais eficientes, no 

que toca à redução, propriamente dita, dos materiais de embalagem. 
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1.4.1.2. Redução dos materiais de embalagem 

A redução dos materiais de embalagem implica uma diminuição do material a ser aplicado 

na embalagem, sem que esta deixe de desempenhar o seu papel com igual ou melhor 

eficiência.  

Reduzindo o volume e o peso dos materiais de embalagem utilizados, reduz-se os custos da 

embalagem, os custos associados à eliminação dos resíduos (comparativamente com 

outras formas de embalagem) e reduz-se os custos no transporte (o que leva a um menor 

consumo de combustível) e, por conseguinte, obtêm-se menores taxas de emissão de 

poluentes (Kirwan, et al., 2003).  

Embora a redução nos materiais de embalagem possa parecer positiva, deve ser lembrado 

que os princípios fundamentais de utilização da embalagem permaneçam intactos. Estes 

princípios de contenção, de protecção e de conservação, não deverão ser comprometidos 

(Barrett, et al., 2000).  

Embalagens compostas com menos materiais de embalagem podem levar à produção de 

mais resíduos de produto. Barrett, et al. (2000) afirmam que o "aumento de 0,1% da fração 

de materiais poliméricos (utilizados nas embalagens) presentes nos resíduos sólidos 

urbanos irá reduzir 1,65 vezes a quantidade de resíduos alimentares gerados". O gráfico 

abaixo (Figura 2) ilustra a evolução dos resíduos de alimentos produzidos, com o aumento 

dos resíduos de materiais de embalagem. 

 

 
 

Figura 2. Evolução dos resíduos de alimentos, com o aumento dos resíduos de materiais de embalagem, em 

todo o mundo (Barrett, et al., 2000). 

 

Com isto, é necessário um nível óptimo de embalagem, de forma a minimizar os custos e os 

resíduos de alimentos em toda a cadeia de fornecimento (Barrett, et al., 2000).  
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1.5. Novas soluções de embalagem 

1.5.1. Aplicação de filmes e revestimentos edíveis para redução de materiais de 

embalagem 

As peliculas edíveis são definidas como camadas finas de material comestível aplicadas 

sobre os alimentos por envolvimento, imersão, pulverização ou escovagem, a fim de 

oferecer uma barreira selectiva contra a troca de gases, vapores e outras substâncias, ao 

mesmo tempo que oferece uma proteção mecânica (Robertson, 2005).  

As peliculas edíveis derivam de produtos alimentares (geralmente resíduos de produtos) e, 

por conseguinte, são materiais biodegradáveis, ou seja, são materiais capazes de serem 

degradados quimicamente, fisicamente, termicamente e / ou biologicamente de tal modo 

que são completamente convertidos em dióxido de carbono e água (De Vlieger, 2003).  

A utilização de materiais biodegradáveis também resulta numa redução da taxa de impacto 

ambiental, que é imposta sobre a empresa. Estas peliculas edíveis podem ser qualificadas 

como filmes ou revestimentos (coberturas) edíveis e a sua aplicação em alimentos sólidos 

traz um obstáculo à tecnologia, pois poderão afectar a estrutura integral dos próprios 

alimentos (Cutter, 2006). 

O seu objectivo é o de preservar os alimentos, melhorando a sua aparência e qualidade, 

prolongando o seu prazo de validade, modificando e controlando as condições da superfície 

destes, de forma a protegê-lo contra a deterioração.  

Os revestimentos edíveis têm muitas semelhanças funcionais com as peliculas sintéticas, e 

as propriedades funcionais dos filmes dependem de parâmetros, também muito idênticos a 

estas peliculas, tais como, o tipo de formulação e as condições em que é formado e 

utilizado. Contudo, é importante a distinção entre estes dois tipos de peliculas edíveis: “os 

filmes são películas formadas por secagem (casting) da solução do biopolímero pretendido, 

que são posteriormente aplicadas no produto; enquanto que os revestimentos edíveis 

podem ser uma suspensão ou uma emulsão aplicada directamente na superfície dos 

alimentos, que após secagem leva à formação de um filme” (Pinheiro, et al., 2010). 

Os revestimentos e os filmes edíveis são mais permeáveis aos gases do que os polímeros 

utilizados como material de embalagem, todavia, a sua resistência à tracção não é tão 

elevada, logo, não se destinam a substituir totalmente os materiais de embalagem sintéticos, 

no entanto, permitem que seja reduzida a quantidade e a complexidade destes materiais 

(Stollman, et al., 1994).  

Uma vez que as películas edíveis são tanto uma aplicação de embalagem como uma 

componente alimentar, estas devem satisfazer um conjunto de requisitos: criar uma barreira 

eficiente; ter uma elevada estabilidade bioquímica, física e microbiana; conceder uma boa 
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qualidade sensorial à comida; não serem tóxicas, nem poluentes; e devem ser relativamente 

baratas (Cutter, 2006). 

As peliculas edíveis são feitas de três materiais básicos: polissacáridos, proteínas e lípidos. 

Todos estes materiais são de origem agrícola ou marinha e, por conseguinte, são materiais 

renováveis.  

Os materiais polissacáridos (celulose, carragenina, pectina, quitosana e alginato), tais com o 

amido e os seus derivados, têm boas propriedades para a formação de filmes, pois são 

barreiras eficazes contra o oxigénio, óleos e lípidos, caso estejam na presença de uma 

atmosfera com baixa humidade relativa, de contrário, as suas qualidades de barreira serão 

comprometidas. Estes materiais produzem filmes duros, crocantes, compactos, espessos, 

viscosos e com boa adesividade. As proteínas, tais como, o colagénio, a gelatina, a caseína, 

o soro de leite e a proteína de soja, têm melhores propriedades mecânicas e de barreira que 

os polissacáridos (Cutter, 2006). 

Os compostos lipídicos, tais como, os triglicéridos, os ácidos gordos e os álcoois gordos têm 

excelentes propriedades de barreira à humidade, mas uma vez que não são polímeros, 

estes não têm a capacidade de formar películas, consequentemente, causam problemas do 

ponto de vista de estabilidade, de textura e de qualidade organoléptica. Com isto, Cuq, 

Gontard, et al. (1995) sugerem que a melhor abordagem é produzir filmes e revestimentos 

edíveis com vários compostos que tenham a capacidade de se complementar e de superar 

os seus respectivos inconvenientes. 

Os emulsionantes são compostos de baixo peso molecular. A sacarose, o sorbitol, o glicerol, 

os ácidos gordos e os monoglicéridos são alguns exemplos destes emulsionantes. Estes 

são frequentemente incorporados em filmes, de modo a melhorar a flexibilidade, a 

adesividade e a durabilidade destes. A quantidade de emulsionante utilizado tem grande 

efeito sobre as propriedades do filme. O aumento da concentração destes promove um 

decréscimo na força de tensão e um aumento na capacidade de alongamento do filme 

(Cutter, 2006).  

Como exemplo de aplicações actuais de películas edíveis em alimentos, temos: os 

revestimentos de cera em frutas e em legumes e os revestimentos de resina e de zeína em 

doces. Estudos recentes têm provado que os filmes e os revestimentos edíveis, produzidos 

a partir de biopolímeros, têm vantagens em termos de utilização, de viabilidade, e de 

aplicações comerciais no que respeita à embalagem de alimentos cárneos. Estas películas 

têm demonstrado efeitos positivos em termos de redução da oxidação lipídica e da perda 

por exsudação, de melhoramento de atributos sensoriais, tais como a cor e o flavor e de 

capacidade de promover a estabilidade microbiana em alimentos cárneos (Cutter, 2006). 

Adicionalmente a utilização de revestimentos edíveis apresenta um conjunto de vantagens: 

degradam-se mais facilmente do que os materiais de embalagem sintéticos, portanto, 
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contribuem para a redução da poluição ambiental, podem ainda ser utilizados para 

incorporar componentes que reforcem as propriedades organolépticas dos alimentos, tais 

como aromatizantes, edulcorantes e corantes, bem como componentes que reforcem o valor 

nutricional (Cutter, 2006).  

A incorporação de conservantes alimentares e compostos antimicrobianos em filmes ou 

revestimentos edíveis poderiam funcionar como um reforço à capacidade de conservação 

destas peliculas. Estes poderiam ter uma gama de efeitos inibitórios que pudessem controlar 

eficazmente a deterioração de alimentos e aumentar o controlo sobre a segurança 

microbiológica dos produtos cárneos (Cutter, 2006). 

As embalagens biodegradáveis são uma aplicação que ajuda, em muito, a combater os 

problemas ambientais relacionados com o uso de materiais poliméricos, mas deverá ser 

notado que, enquanto materiais de embalagem edíveis podem ser biodegradáveis, nem 

todos os materiais biodegradáveis podem ser edíveis (Weber, et al., 2002). Esta aplicação, 

também foi desenvolvida como um esforço para fornecer uma alternativa renovável aos 

tradicionais produtos derivados de petróleo.  

Os três principais grupos de biopolímeros no mercado são o ácido poliláctico (PLA), 

carboximetilcelulose (CMC) e os polímeros à base de amido, que têm como característica, 

uma degradação total, se forem eliminados numa zona de compostagem. 

Tanto o PLA como a CMC ainda não têm grandes aplicações a nível de embalagens para 

alimentos, apesar de criarem uma barreira eficiente contra o oxigénio (De Vlieger, 2003), no 

entanto, já existem algumas aplicações de peliculas à base de amido que, apesar de terem 

baixa permeabilidade ao oxigénio, são altamente permeáveis à água e são portanto, muito 

sensíveis à humidade. Uma solução para ultrapassar este problema é misturá-los com 

polímeros hidrofóbicos sintéticos, mas infelizmente este processo torna a produção de 

produtos biodegradáveis à base de amido muito dispendiosa. 

 

1.5.2. Embalagens activas e inteligentes 

As embalagens activas e inteligentes são uma tecnologia recente, desenvolvida no sentido 

de controlar, mais profundamente, o prazo de validade, a qualidade e a segurança dos 

produtos alimentares. 

Os dispositivos utilizados trazem um benefício acrescido para a gestão ambiental, pois 

reduzem a quantidade de resíduos de produto gerado. As embalagens activas actuam sobre 

o estado dos alimentos embalados, prolongando o prazo de validade, melhorando a 

segurança e as propriedades sensoriais, mas mantendo o mesmo nível de qualidade (De 

Vlieger, 2003).  
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As embalagens activas regulam as características dos alimentos, tais como: processos 

fisiológicos, processos físicos, processos químicos e aspectos microbiológicos, com o intuito 

de reduzir, significativamente, a deterioração dos alimentos (Ahvenainen, 2003).  

A tecnologia de embalagens activas mais utilizada em produtos cárneos aplica nas 

embalagens dispositivos antimicrobianos, controladores de humidade, bem como 

dispositivos que absorvem (scavengers) ou emitem oxigénio ou dióxido de carbono. 

As embalagens inteligentes, tal como as embalagens activas, permitem um melhor controlo 

e segurança dos produtos, pois têm a capacidade de monitorizar a condição dos alimentos 

embalados e de transmitir informações sobre a qualidade dos alimentos, durante o 

transporte e o armazenamento (Ahvenainen, 2003). 

 

As embalagens inteligentes e activas, assim como a aplicação de filmes e revestimentos 

edíveis, apresentam um futuro promissor, numa conjuntura mundial que invoca cada vez 

mais este tipo de estratégias.  

Como descrito anteriormente, a utilização de filmes e revestimentos edíveis, é uma das 

metodologias que permite a redução dos materiais de embalagem e dos custos derivados 

da utilização destes, sem que esta traga algum impacto negativo sobre o ambiente. 

O seu desenvolvimento e evolução permitem a disponibilização de produtos cada vez mais 

seguros, com melhor qualidade organolética e valor nutricional, bem como preços mais 

acessíveis, factores estes que acabam por favorecer de forma significativa o ambiente e a 

economia de cada pais. 

Os revestimentos edíveis, tais como a carboxilmetilcelulose, o amido de milho, o amido de 

ervilha e o amido de batata, são revestimentos de fácil utilização e aplicação, pois não 

necessitam de um processamento muito elaborado, existindo no mercado uma oferta vasta 

a preços bastante acessíveis. 

No mesmo âmbito da segurança e da qualidade alimentar, o sal desempenha uma vasta 

gama de funções (para além do impacto no sabor), tais como, aumentar a absorção e a 

retenção de água, melhorar a textura e prolongar o prazo de validade de produtos cárneos 

devido aos seus efeitos antimicrobianos.  
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2. OBJETIVOS 

Com base nos pressupostos discutidos anteriormente, o presente trabalho pretende 

explorar, em dois projectos distintos, a optimização da tecnologia de embalagem de 

hambúrgueres de suíno (preparado de carne, de acordo com a Portaria n.º1048/1994, de 28 

de Novembro), visando a redução da espessura dos materiais de embalagem, o aumento da 

capacidade de conservação e a redução de custos associados a esta, através da aplicação 

de revestimentos edíveis e da utilização de diferentes concentrações de sal. 

 

No âmbito desta temática, apresentam-se, de seguida, os objectivos específicos de cada 

projecto. 

 

2.1. Efeitos da aplicação de diferentes concentrações de sal em hambúrgueres 

de suíno 

Neste projecto pretendeu-se determinar o efeito de diferentes concentrações de sal (0%, 1% 

e 2%) na oxidação lipídica, nos atributos sensoriais, na cor e no pH e, numa análise 

preliminar, na carga microbiana de hambúrgueres de suíno, armazenados a 4 °C durante 9 

dias e de hambúrgueres de suíno armazenados a -20 °C durante 30 dias, descongelados a 

4 °C durante 12 horas (h) e armazenados a 4 °C durante 9 dias. 

 

2.2. Efeitos da aplicação de diferentes revestimentos edíveis em hambúrgueres 

de suíno 

Neste projecto pretendeu-se determinar o efeito da aplicação de diferentes revestimentos 

edíveis (carboxilmetilcelulose, amido de milho, amido de ervilha e amido de batata) na 

oxidação lipídica, nos atributos sensoriais, na cor e no pH e, numa análise preliminar, na 

carga microbiana de hambúrgueres de suíno, armazenados a 4 °C durante 9 dias e de 

hambúrgueres de suíno armazenados a -20 °C durante 5 meses. 

 

Ambos os projectos foram realizados sob dois tipos de condições de temperatura de forma a 

mimetizar os efeitos dos tratamentos sob condições de congelação (-20 °C) e de forma a 

mimetizar os efeitos dos tratamentos em condições de refrigeração (4 °C). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Preparação de hambúrgueres com diferentes concentrações de sal 

As amostras de músculo Longissimus dorsi (LD) foram obtidas a partir de carne fresca de 

suíno, proveniente da Ballyburden Meat Processors, Ballincollig, Cork, Irlanda. Os músculos 

foram cortados em pedaços mais pequenos, de aproximadamente 3 cm, e 

subsequentemente picados numa picadora (Figura 3, a)), através de uma placa com orifícios 

de 5 mm, sendo que no fim do processo procedeu-se à remoção manual da gordura externa 

e do tecido conjuntivo. 

Foram criados três conjuntos de amostras de carne picada, Sal.0, Sal.1 e Sal.2, aos quais 

foi adicionado sal (National Starch Food Innovation, Manchester, Reino-Unido), nas 

concentrações 0%, 1% e 2%, respectivamente. Cada conjunto foi devidamente 

homogeneizado e cerca de 80 g de carne picada foram colocadas numa máquina moldadora 

de hambúrgueres (Ministeak, OL Smith Co. Ltd., Mitcham, Surrey, Itália), entre duas lâminas 

de papel encerado (Glanmire, Cork, Irlanda). Os hambúrgueres foram então individualmente 

embalados e selados termicamente numa embaladora (Figura 3, b)), em sacos poliamida 

(PA) / poliestireno (PE) (“Shaws”, David Raitt, Alert Packaging, Cork, Irlanda), com 90 

mícrones (µm) de espessura (20 µm de PA e 70 µm de PE) e com permeabilidade: 2,6 g / 

m2.d ao vapor de água, de 40 a 50 cm3 / m2 ao O2, 150 cm3 / m2 ao CO2 e 10 cm3 / m2 ao N2 

(Figura 3, c)).  

 

 

Figura 3. a) Picadora (P114L, Talsa, Valencia, Espanha); b) Embaladora (VS 100 modified atmosphere 

packaging machine, Gustav Mueller, Valencia, Espanha); c) Hambúrguer embalado num saco PA / PE e selado 

termicamente. 

 

Foram armazenados 28 hambúrgueres, de cada conjunto, numa câmara a 4 °C durante 9 

dias (total de hambúrgueres = 84) e outros 28 hambúrgueres, de cada conjunto, numa 
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câmara a -20 °C durante 30 dias, descongeladas a 4 °C durante 12 horas e armazenadas a 

4 °C durante 9 dias (total de hambúrgueres = 84). A Figura 4 esquematiza a sequência de 

produção dos hambúrgueres com diferentes concentrações de sal. 

 

 

Figura 4. Esquema do processo de preparação de hambúrgueres de suíno (músculo Longissimus dorsi), com 

diferentes concentrações de sal: 0%, 1% e 2% (Sal.0; Sal.1; Sal.2). 
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3.2. Preparação de revestimentos edíveis 

Foram utilizados os níveis de 1,5% de carboxilmetilcelulose 

(“Akucall” - AF0305, Food Ingredient Technology Ltd., HiTec 

House, Snad Road Industrial Estate, Great Grandsen, 

Bedforshire, Reino Unido), 3% de amido de milho (AM), 3% 

de amido de ervilha (AE) e 3% de amido de batata (AB) 

(National Starch Food Innovation, Manchester, Reino-Unido) 

para a preparação dos diferentes tipos de revestimentos 

edíveis. As concentrações pré-determinadas de cada pó 

foram dissolvidas separadamente, em água aquecida a 80 °C 

numa chaleira comercial (Figura 5), enquanto se agitava 

continuadamente até ficarem completamente 

homogeneizadas. As soluções foram subsequentemente 

arrefecidas, à temperatura ambiente, em diferentes recipientes rectangulares, devidamente 

etiquetados, antes de serem utilizadas para o revestimento.  

 

3.3. Preparação de hambúrgueres com revestimentos edíveis 

Os hambúrgueres, para a aplicação dos revestimentos, foram preparados conforme descrito 

no ponto 3.1. Neste caso, apenas se aplicou a concentração de 1,5% de sal em todos os 

hambúrgueres (de acordo com Tobin, et al., 2012). Após 30 minutos na câmara a 4 °C, os 

papéis encerados foram removidos dos hambúrgueres e estes foram imersos durante 30 

segundos nas soluções de revestimento a que foram destinados, sendo criados 4 conjuntos 

de hambúrgueres: CMC, AM, AE e AB, compostos pelos respectivos tratamentos: 1,5% de 

CMC, 3% de AM, 3% de AE e 3% de AB. Foram também preparados hambúrgueres sem 

qualquer revestimento para se utilizar como controlo, que vieram a compor um quinto 

conjunto, CONT. 

Antes de serem individualmente embalados num saco PA / PE, os hambúrgueres foram 

expostos numa grelha de metal, de forma a escorrer o excedente de solução, numa câmara 

a 4 °C durante 30 minutos. Após o referido período, 28 hambúrgueres, de cada conjunto, 

foram armazenados numa câmara a 4 °C durante 9 dias (total de hambúrgueres = 140), 

enquanto que outros 42 hambúrgueres, de cada conjunto, foram armazenadas numa 

câmara a -20 °C durante 5 meses (total de hambúrgueres = 210). 

Para se proceder à análise dos hambúrgueres, de cada conjunto, conservados a -20 °C, 

descongelou-se o número necessário destes a 4 °C, durante 12 horas, nos diferentes dias 

de análise.  

Figura 5. Chaleira comercial 

(Steam Jacketted Kettle, Valencia, 

Espanha). 
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A Figura 6 esquematiza a sequência de produção dos hambúrgueres com diferentes tipos 

de revestimentos edíveis.  

 

 

Figura 6. Esquema do processo de preparação de hambúrgueres de suíno (músculo Longissimus dorsi), com 

diferentes revestimentos edíveis: CMC – Carboxilmetilcelulose; AM – Amido de Milho; AE – Amido de Ervilha; AB 

– Amido de Batata. 
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3.4. Análises instrumentais e químicas 

As análises aos hambúrgueres conservados a 4 °C foram realizadas nos dias 0, 3, 6 e 9. As 

análises aos hambúrgueres conservados a -20 °C (durante 5 meses) foram realizadas nos 

dias 0, 30, 60, 90, 120 e 150. 

As quantidades de hambúrgueres utilizados nas análises instrumentais e químicas, em cada 

dia de análise, foram as seguintes: 

 Análise sensorial – 5 hambúrgueres por conjunto 

 Análise da cor, do pH e da oxidação lipídica – 1 hambúrguer por conjunto 

 Análise microbiológica – 1 hambúrguer por conjunto 

 

3.4.1. Análise sensorial 

Para a realização das análises sensoriais, os hambúrgueres dos diferentes conjuntos foram 

cozinhados (nos referidos dias de análise) num forno ventilado (Figura 7), a 180 °C durante 

18 minutos. Após o referido período, estes foram seccionadas em triângulos idênticos e 

distribuídos homogeneamente por 12 pratos codificados, com códigos de 3 números, sendo 

que cada prato continha amostras dos diferentes tipos de conjunto em duplicado (Figura 8).  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As propriedades sensoriais das amostras foram então avaliadas por um painel de 12 

provadores, que desconheciam o significado dos códigos dos pratos. Os atributos avaliados 

foram os seguintes: aparência, sabor, tenrura e grau de aceitabilidade. Os painelistas foram 

treinados para a avaliação de produtos cárneos e cada parâmetro foi avaliado numa escala 

Figura 8. Forno ventilado (10 

GN1/1, Zanussi Professional, 

Conegliano, Itália). 

Figura 7. Esquema de prato 

codificado, com três tipos de 

tratamentos fictícios em duplicado 

(tratamento A, tratamento B e 

tratamento C). 
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descritiva com 10 pontos hedónicos (0 para muito mau e 10 para muito bom) (método 

descrito por MacFie, et al., 1989). 

A análise sensorial foi realizada em cabines no laboratório de análise sensorial da University 

College Cork, que está de acordo com a norma ISO 8589 (E) (1988). 

 

3.4.2. Análise da cor 

As medições da cor à superfície dos hambúrgueres foram 

determinadas utilizando um colorímetro (Figura 9) que 

consistia numa cabeça de medição (CR-400), com uma 

área de 8 mm de diâmetro de medição, e num 

processador de dados (DP-401). O colorímetro foi 

calibrado com o sistema de cor CIE-LAB (criado pela 

Comissão Internacional de Iluminação em 1976) através 

da utilização de um azulejo branco (com calibração: L* = 

97,79; a* = -0,11; b* = 2,69). Foram realizadas 5 

medições de cor: CIE L* (luminosidade) e CIA a* 

(componente verde-vermelho), em diferentes regiões dos 

hambúrgueres de cada conjunto, nos dias de análise 

referidos. 

 

3.4.3. Determinação do pH 

O pH dos hambúrgueres foi determinado usando uma sonda 

(In-Lab 427, Mettler Toledo, Mason Technology, Dublin, Irlanda) 

ligada a um medidor de pH digital (MP 125, Mettler Toledo, 

Mason Technology, Dublin, Irlanda), calibrada com soluções pH 

= 4 e pH = 7 (Figura 10). 

A sonda foi introduzida verticalmente nos hambúrgueres de 

cada conjunto, a uma profundidade de 0,5 cm e foram 

realizadas 3 medições, nos dias de análise referidos. 

 

3.4.4. Determinação da oxidação lipídica 

A oxidação lipídica dos hambúrgueres foi avaliada usando o teste do ácido 2-tiobarbitúrico 

(TBA), método descrito por Siu, et al. (1978). Num frasco de plástico, foram 

homogeneizadas 5 g de hambúrguer por cada conjunto, durante 2 min em 25 mililitros (mL) 

de água destilada usando um homogeneizador de tecido, Ultra Turrax T25 (Janke e Kunkel, 

Figura 9. Colorímetro (CR-400 

Chroma Meter, Minolta Co., Osaka, 

Japão). a) Processador de dados (DP-

401); b) Cabeça de medição (CR-400). 

Figura 10. a) Medidor de pH 

digital; b) sonda. 
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IKA-Labortechnik, GmbH and Co., Staufen, Alemanha). Seguidamente foram adicionados 25 

mL de ácido tricloroacético (TCA) 10% (“AnalaR”, British Drug House, Poole Dorset, Reino 

Unido), agitando-se a mistura vigorosamente, esta foi então posteriormente filtrada através 

de um papel de filtro, Whatman Nº1 (Glanmire, Cork, Irlanda). Este procedimento foi 

efectuado em duplicado nos hambúrgueres de cada conjunto. 

Num tubo de ensaio com tampa de rosca foram adicionados 4 mL do filtrado e 1 mL de TBA 

0,06 M (marca “AnalaR”, da British Drug House, Poole Dorset, Reino Unido). Os tubos, 

correspondentes a cada conjunto, foram então colocados em banho-maria a 80°C durante 

90 minutos, juntamente com dois tubos controlo (branco), contendo todos os reagentes (2 

mL de água destilada, 2 mL de TCA 10% e 1 mL de TBA 0,06 M). A absorvância do filtrado 

(amostra) foi medida num espectrofotómetro (Cary 300 Bio UV/VIS, Agilent Technologies, 

5301 Stevens Creek Blvd, Santa Clara CA 95051, Estados Unidos) a 532 nanómetros (nm) 

contra um branco (o segundo branco serviu, apenas, para calibrar o espectrofotómetro).  

O teor de malondialdeído (MDA) da amostra foi calculado utilizando um coeficiente de 

extinção de 1,56 x 105 moles (M) / cm. Os resultados foram expressos como 

substâncias reactivas ao ácido 2-tiobarbitúrico (TBARS) em miligramas (mg) de MDA / Kg 

de carne.  

 

3.4.5. Análise microbiológica 

Para a realização das análises microbiológicas, foram retiradas 10 g de hambúrguer por 

cada conjunto, nos dias de análise referidos. Seguidamente, cada amostra foi transferida, 

separadamente, para um saco Stomacher com filtro (400 classic strainer bag, Steward, 

Londres, Reino Unido), juntamente com 90 mL de solução salina peptonada (maximum 

recovery diluente, CM0733, Oxoid, Wade Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8PW, Reino 

Unido). Após a homogeneização das amostras, no Stomacher (400 Lab Blender, Steward, 

Londres, Reino Unido), estas foram transportadas, cuidadosamente, para uma câmara de 

fluxo laminar, onde se procedeu à pipetagem e consequente diluição de 1 mL de cada 

suspensão obtida, para um tubo de ensaio, contendo 9 mL de solução salina peptonada, a 

partir da qual se realizaram as restantes diluições necessárias. Posteriormente retirou-se 0,1 

mL de cada diluição e plaqueou-se em diferentes placas de Petri, contendo agar (plate count 

agar, CM0325, Oxoid, Wade Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8PW, Reino Unido).   

Foram feitas quatro réplicas de cada diluição, sendo que metade destas foram incubadas a 

30 °C durante 48 horas e as restantes foram incubadas a 4 °C durante 10 dias, para 

determinação das contagens de microrganismos mesófilos totais e de microrganismos 

psicrotróficos, respectivamente.  

 



 MATERIAIS E MÉTODOS 2012 

  

Optimização da tecnologia de embalagem de hambúrgueres de suíno mediante 
a aplicação de coberturas edíveis e diferentes concentrações de sal 34 

 

3.5. Análise estatística 

Os dados obtidos nas análises sensoriais, nas análises à oxidação lipídica, nas análises ao 

pH e nas análises à cor foram processados através de uma análise de variância (ANOVA) 

com regressão por mínimos quadrados parciais (APLSR). Foi concebida uma matriz-X com 

variáveis 0 / 1 para os tipos de tratamento e para os dias de análise e uma matriz-Y para as 

variáveis da análise sensorial, das análises químicas e das análises instrumentais. A 

componente principal 1 e a componente principal 2 foram determinadas como sendo a 

secção óptima do espaço de cada modelo APLSR, as restantes componentes principais não 

apresentavam qualquer tipo de informação adicional. Para obter os níveis de significância 

das relações estabelecidas nos modelos APLSR, os coeficientes de regressão foram 

analisados através do método jack-knife, que é baseado na validação cruzada de 

estimadores e na estabilidade de subconjuntos de uma amostra. Todos os dados foram 

analisados usando o programa Unscrambler Software, versão 9.7 (CAMO ASA, Trondheim, 

Noruega). 

Considerando que o número de amostras para realização das análises microbiológicas a 

cada conjunto de hambúrgueres, não foi suficiente (1 amostra de cada conjunto em cada dia 

de análise) para aplicação de um tratamento estatístico com resultados relevantes, os dados 

obtidos nestas análises foram apenas processados como médias dos replicados de cada 

conjunto (n = 2) e introduzidos num gráfico para melhor interpretação deste estudo 

preliminar.    
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Efeitos das concentrações de sal em hambúrgueres de suíno 

4.1.1. Hambúrgueres armazenados a -20 °C durante 30 dias, descongelados a 4 °C 

durante 12 horas e armazenados a 4 °C durante 9 dias 

Os resultados obtidos na análise de variância APLSR dos dados referentes às análises 

sensoriais, ao pH, à cor e à oxidação lipídica dos hambúrgueres dos conjuntos: Sal.0, Sal.1 

e Sal.2 (0% de sal, 1% de sal e 2% de sal, respectivamente), sob condições de congelação, 

estão esquematizados no gráfico da Figura 11, juntamente com os valores de significância 

correspondentes, no Quadro I, Anexos. 

 

 

Figura 11. Gráfico da análise APLSR, para a relação das análises sensoriais (aparência, sabor, tenrura e grau 

de aceitabilidade), instrumentais (CIE L*, CIE a* e pH) e químicas (TBARS), com as várias concentrações de sal 

(0%, 1% e 2% de sal) aplicadas nos hambúrgueres de suíno (armazenados a -20 °C durante 30 dias, 

descongelados a 4 °C durante 12 horas e armazenados a 4 °C durante 9 dias) e com os diferentes dias de 

análise. ▲ = Conjuntos de hambúrgueres com sal (Sal.0, Sal.1 e Sal.2), dias de análise dos hambúrgueres de 

suíno e ● = Parâmetros sensoriais, químicos e instrumentais. Os círculos concêntricos, grande e pequeno, 

representam 100% e 50% da variância explicada, respectivamente. 
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No quadrante inferior direito do gráfico da Figura 11, pode-se observar que existe uma maior 

correlação dos parâmetros sensoriais (sabor, tenrura e grau de aceitabilidade) com os 

conjuntos Sal.1 e Sal.2, o que corrobora com os níveis de significância desta relação (P 

<0,05) presentes no Quadro I, Anexos. Já o conjunto Sal.0 também apresenta níveis de 

significância altos (P <0,05) em relação aos parâmetros sensoriais (Quadro I, Anexos), no 

entanto, tem uma correlação negativa com estes, o que indica que concentrações mais 

baixas de sal parecem surtir um efeito pouco notório sobre estes atributos. De facto, as 

melhores pontuações são as atribuídas aos conjuntos com maior concentração de sal (entre 

os valores 6 e 7), pois este intensifica o flavor dos produtos cárneos, resultante do aumento 

da libertação de aromas, que deixam de estar tão solubilizados na água e devido ao 

aumento da capacidade de retenção de água (Ventanas, et al., 2010), que por sua vez 

promove o aumento da tenrura, tal como pode ser visto na Figura 12 e no maior nível de 

significância do conjunto Sal.2 relativamente ao conjunto Sal.1 (Quadro I, Anexos). No 

entanto os desvios padrão, observados na Figura 12, apresentam valores muito 

semelhantes, o que dificulta o estabelecimento de diferenças entre conjuntos. 

 

 

Figura 12. Evolução da média (   ± DP; n = 24) de cada parâmetro sensorial, ao longo de 9 dias, por conjunto de 

hambúrgueres com sal (Sal.0, Sal.1 e Sal.2 – 0%, 1% e 2% de sal, respectivamente) armazenados a -20 °C 

durante 30 dias, descongelados a 4 °C durante 12 horas e armazenados a 4 °C durante 9 dias. = Aparência; 

= Sabor; = Tenrura e = Grau de Aceitabilidade. 

 

Em termos sensoriais, o conjunto Sal.1 aparenta ser o mais aceite, pois em relação aos 

diferentes parâmetros: sabor e grau de aceitabilidade, este apresenta uma correlação 
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positiva e níveis de significância mais altos que o conjunto Sal.2 (Quadro I, Anexos e Figura 

11). 

Em termos de aparência não se verificaram diferenças significativas entre os diferentes 

conjuntos de sal. 

A qualidade dos parâmetros sensoriais de cada conjunto apresenta um decréscimo ao longo 

dos dias (Figura 12), como se pode verificar na relação destes com o decorrer dos dias de 

análise, no Quadro I, Anexos. Isto está de acordo com o esperado, visto que os 

hambúrgueres vão adquirindo um sabor a ranço mais intenso, resultante da oxidação lípica 

ao longo do prazo de armazenamento, perdem a sua cor característica, devido à contínua 

reacção dos seus pigmentos com o oxigénio, dando origem à metamioglobina (cor 

castanha), assim como também perdem a sua tenrura, devido à formação de cristais de gelo 

que afectam a sua integridade estrutural e a capacidade de retenção da água, factor este 

que também promove a intensificação do sabor a sal, que deixa de estar diluído na água 

(Gunenc, 2007). 

 

Em relação ao efeito das concentrações de sal sobre a cor dos hambúrgueres, pode ser 

observado, no quadrante superior esquerdo do gráfico da Figura 11, que o parâmetro CIE L* 

(luminosidade) apresenta uma maior correlação com os hambúrgueres do conjunto Sal.0, o 

que está de acordo com o verificado no Quadro I (Anexos), onde esta relação apresenta 

uma correlação positiva e um nível de significância elevado (P <0,05).  

No entanto, na Figura 13 pode-se observar que, para conjuntos com maiores concentrações 

de sal, o valor CIE L* é menor, sendo que o conjunto Sal.2 é o que apresenta valores mais 

baixos de CIE L* (aproximadamente igual a CIE L* = 50), como se pode confirmar pelos 

níveis de significância entre o conjunto Sal.1 e o conjunto Sal.2 (Quadro I, Anexos). Tal facto 

poderá estar associado à oxidação lipídica, visto que os valores CIE L* estão intimamente 

ligados à quantidade de gordura presente no produto cárneo, quanto mais oxidada for e 

quanto mais rápida a oxidação, menor serão os valores CIE L* (Pearson, et al., 1995). 

Oxidação esta que é potenciada pelo aumento das concentrações de sal presente no 

produto (Lopez, et al., 2012).  

Quanto aos valores CIE a* (gradiente de verde-vermelho), estes também apresentam um 

decréscimo à medida que a concentração de sal, presente no hambúrguer, aumenta (Figura 

13). Como se pode confirmar no Quadro I (Anexos), a relação entre o parâmetro CIE a* e os 

conjuntos Sal.1 e Sal.2 apresenta uma correlação negativa e com valores muito 

significativos (P <0,05). O sal tem um efeito pró-oxidativo e, para além de promover a 

oxidação lipídica, também promove a oxidação da mioglobina, dando origem a uma cor mais 

acastanhada, que se acentua ao longo do tempo (Henrik, et al., 1991). 
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Figura 13. Evolução da média (   ± DP; n = 5) dos valores CIE L* (luminosidade) e CIE a* (verde-vermelho), ao 

longo de 9 dias, por conjunto de hambúrgueres com sal (Sal.0, Sal.1 e Sal.2 – 0%, 1% e 2% de sal, 

respectivamente) armazenados a -20 °C durante 30 dias, descongelados a 4 °C durante 12 horas e 

armazenados a 4 °C durante 9 dias. = Sal.0; = Sal.1 e = Sal.2. 

 

Os níveis de pH, dos diferentes conjuntos de sal, estão de acordo com o descrito por 

Puolannea, et al. (2001) (5,50 – 6,12), como se pode verificar na Figura 14. No entanto, 

nota-se um decréscimo destes níveis ao longo dos dias, tal como se pode verificar pela 

correlação negativa destes com os diferentes dias de análise (Quadro I, Anexos). No dia 9 

esta relação atinge valores mais baixos e significativos (P <0,10). A queda do pH, durante os 

dias, poderá estar associada ao ácido láctico produzido por microrganismos presentes no 

produto cárneo e ao processo de glicogenólise (Pereira, et al., 2006). 

Não se verificou diferenças significativas dos diferentes conjuntos de sal com os níveis de 

pH (Quadro I, Anexos). A aparente correlação do pH com o conjunto Sal.0, no quadrante 

superior esquerdo do gráfico da Figura 11, não é significativa. 

 

 

Figura 14. Evolução da média (   ± DP; n = 3) do pH, ao longo de 9 dias, por conjunto de hambúrgueres com sal 

(Sal.0, Sal.1 e Sal.2 – 0%, 1% e 2% de sal, respectivamente) armazenados a -20 °C durante 30 dias, 

descongelados a 4 °C durante 12 horas e armazenados a 4 °C durante 9 dias. = Sal.0; = Sal.1 e = Sal.2. 
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Quanto à oxidação lipídica, no quadrante inferior direito do gráfico da Figura 11, verifica-se 

que existe uma forte correlação entre os níveis de TBARS (nível de oxidação lipídica) com 

os conjuntos Sal.1 e Sal.2, sendo que estes são os que apresentam o maior nível de 

significância em relação à oxidação lipídica (P <0,05) (Quadro I, Anexos). De facto, pelo 

gráfico da Figura 15, podemos observar um aumento dos níveis de TBARS com o aumento 

da concentração de sal presente nos hambúrgueres. O sal possui um efeito pró-oxidante 

que potencia a oxidação lípica sendo que, quanto maior for a concentração de sal nos 

hambúrgueres, maior a taxa de oxidação lipídica (Bess, 2011). Como esperado, este 

parâmetro tem uma correlação positiva com todos os conjuntos e ao longo dos dias de 

armazenamento (Quadro I, Anexos), sendo que o último dia de análise apresenta os valores 

TBARS mais elevados (Figura 15).  

 

 

Figura 15. Evolução da média (   ± DP; n = 4) da oxidação lipídica (TBARS), ao longo de 9 dias, por conjunto de 

hambúrgueres com sal (Sal.0, Sal.1 e Sal.2 – 0%, 1% e 2% de sal, respectivamente) armazenados a -20 °C 

durante 30 dias, descongelados a 4 °C durante 12 horas e armazenados a 4 °C durante 9 dias. = Sal.0; = 

Sal.1 e = Sal.2. 

 

Como já referido anteriormente, as análises microbiológicas feitas aos hambúrgueres com 

diferentes concentrações de sal, foram realizadas apenas como estudo prévio para 

determinação da evolução destas durante o período de armazenamento, sendo que os 

resultados obtidos não terão qualquer significado estatístico, servindo apenas como auxílio a 

um estudo mais aprofundado desta questão. 

A Figura 16 esquematiza a evolução do crescimento de microrganismos psicotróficos em 

hambúrgueres com diferentes concentrações de sal em condições de congelação. Como se 

pode observar, as contagens do conjunto Sal.0 no primeiro dia de análise, estão de acordo 

com o esperado (log UFC / g <6) (Pearson, et al., 1995), sendo que estas contagens vão 

decrescendo à medida que se aumenta a concentração de sal, o que seria de esperar, visto 
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que o sal tem propriedades antimicrobianas, pois tem a capacidade de reduzir a aw e com 

isto, de inibir o crescimento de muitos microrganismos (Wijnkera, et al., 2006), no entanto as 

diferenças entre conjuntos não são muitos distintas, o que não permite ter uma melhor 

noção do efeito da aplicação de diferentes concentrações de sal. 

É de se notar que o efeito inibitório do sal não é total, observando-se ainda um aumento das 

contagens destes microrganismos ao longo do tempo (Figura 16), sem que deixe de haver 

um efeito inibitório mais acentuado dos conjuntos Sal.1 e Sal.2 comparativamente com o 

conjunto Sal.0.   

 

 

Figura 16. Evolução das contagens dos microrganismos psicotróficos incubados a 4 °C (média dos valores Log 

UFC / g ± DP; n = 2), ao longo de 9 dias, por conjunto de hambúrgueres com sal (Sal.0, Sal.1 e Sal.2 – 0%, 1% e 

2% de sal, respectivamente) armazenados a -20 °C durante 30 dias, descongelados a 4 °C durante 12 horas e 

armazenados a 4 °C durante 9 dias. = Sal.0; = Sal.1 e = Sal.2. 

 

Através do gráfico da Figura 17, podemos verificar que a evolução do crescimento de 

microrganismos mesófilos totais, nos hambúrgueres armazenados em condições de 

congelação, decorre da mesma forma que a concentração de 1% de sal a aplicar nos 

hambúrgueres de suíno revelou-se a mais aceite pelos avaliadores pelo aumento da 

concentração de sal nos hambúrgueres.  
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Figura 17. Evolução das contagens dos microrganismos mesófilos totais incubados a 30 °C (média dos valores 

Log UFC / g ± DP; n = 2), ao longo de 9 dias, por conjunto de hambúrgueres com sal (Sal.0, Sal.1 e Sal.2 – 0%, 

1% e 2% de sal, respectivamente) armazenados a -20 °C durante 30 dias, descongelados a 4 °C durante 12 

horas e armazenados a 4 °C durante 9 dias. = Sal.0; = Sal.1 e = Sal.2. 

 

No entanto, as contagens de microrganismos mesófilos totais (3 – 3,5 log UFC / g) são mais 

baixas do que as contagens de microrganismos psicotróficos (3,5 – 4 log UFC / g), o que 

sugere várias hipóteses: flora psicotrófica mais competitiva que a flora mesófílica; melhor 

adaptação e desenvolvimento destas comparativamente com a flora mesofílica, uma vez 

que a carne é geralmente conservada a temperaturas inferiores a 0 °C; ambiência e 

equipamentos utilizados para a produção dos hambúrgueres mantidos a temperaturas entre 

0 e 5 °C, o que pode promover uma maior probabilidade de contaminação e de 

desenvolvimento de microrganismos psicotróficos (Tibin, et al., 1990). 

Tanto as contagens de microrganismos mesófilos totais como de microrganismos 

psicotróficos acompanham o comportamento de decréscimo do pH ao longo do período de 

armazenamento, o que suporta a justificação da descida de pH estar relacionada, em parte, 

com a produção de substâncias ácidas por parte dos microrganismos presentes na carne. 

 

4.1.2. Hambúrgueres armazenados a 4 °C durante 9 dias 

Os resultados obtidos na análise de variância APLSR dos dados referentes às análises 

sensoriais, ao pH, à cor e à oxidação lipídica dos hambúrgueres dos conjuntos: Sal.0, Sal.1 

e Sal.2, sob condições de refrigeração, estão esquematizados no gráfico da Figura 18, 

juntamente com os valores de significância correspondentes, no Quadro II, Anexos.  
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Figura 18. Gráfico da análise APLSR, para a relação das análises sensoriais (aparência, sabor, tenrura e grau 

de aceitabilidade), instrumentais (CIE L*, CIE a* e pH) e químicas (TBARS), com as várias concentrações de sal 

(0%, 1% e 2% de sal) aplicadas nos hambúrgueres de suíno (armazenados a 4 °C durante 9 dias) e com os 

diferentes dias de análise. ▲ = Conjuntos de hambúrgueres com sal (Sal.0, Sal.1 e Sal.2), dias de análise dos 

hambúrgueres de suíno e ● = Parâmetros sensoriais, químicos e instrumentais. Os círculos concêntricos (grande 

e pequeno) representam 100% e 50% da variância explicada, respectivamente. 

 

Tal como nos hambúrgueres congelados com diferentes concentrações de sal, também se 

pode observar uma forte correlação dos parâmetros sensoriais (sabor, tenrura e grau de 

aceitabilidade) com os conjuntos Sal.1 e Sal.2 refrigerados (Quadro II, Anexos, e Figura 18, 

quadrante inferior direito), não havendo diferenças significativas entre os hambúrgueres 

refrigerados e os hambúrgueres congelados, pois as pontuações aos atributos sensoriais 

são idênticas (Figura 12 e Figura 19), situando-se entre os valores 5 e 7.  

Já o conjunto Sal.0 apresenta uma correlação negativa com os vários parâmetros sensoriais 

(Quadro II, Anexos). Através da Figura 19, podemos verificar que este conjunto é o que 

recebe menores pontuações ao longo do tempo, no entanto, os desvios padrão dos vários 

parâmetros são muito idênticos entre conjuntos, não sendo conclusiva a diferença de efeitos 

da aplicação de diferentes concentrações de sal. 

Os hambúrgueres refrigerados também apresentam a atribuição de melhores pontuações 

aos conjuntos com maior concentração de sal, sendo que o maior nível de significância na 
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relação tenrura / concentração de sal está associada ao conjunto Sal.2, como seria de 

esperar, pelos motivos já referidos 

 

 

Figura 19. Evolução da média (   ± DP; n = 24) de cada parâmetro sensorial, ao longo de 9 dias, por conjunto de 

hambúrgueres com sal (Sal.0, Sal.1 e Sal.2 – 0%, 1% e 2% de sal, respectivamente) armazenados a 4 °C 

durante 9 dias. = Aparência; = Sabor; = Tenrura e = Grau de Aceitabilidade. 

 

No caso deste tratamento em questão, não é percetível que concentração de sal é a mais 

aceite pelos painelistas, apesar da relação grau de aceitabilidade / Sal.1 ser a mais 

significativa, os conjuntos Sal.1 e Sal.2 apresentam pontuações e relações muito 

semelhantes com todos os parâmetros sensoriais (Figura 19). Contudo, Tobin, et al. (2012) 

determinaram que a concentração de 0,5% de sal é a mais aceite pelo consumidor. 

Em termos de aparência, não se verificaram diferenças significativas entre os diferentes 

conjuntos de sal. 

A qualidade dos parâmetros sensoriais de cada conjunto apresenta um decréscimo ao longo 

dos dias (Figura 19), como se pode verificar na relação destes com os diferentes dias de 

análise, no Quadro II, Anexos. Isto está de acordo com o esperado, pelas mesmas razões 

que os hambúrgueres congelados: desenvolvimento de sabor a ranço ao longo do tempo de 

conservação, perda de cor característica, perda de tenrura, neste caso devido, 

principalmente, à oxidação proteica (potenciada com o aumento da concentração de sal) e 

intensificação do sabor a sal. 
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Em relação ao efeito das concentrações de sal sobre a cor dos hambúrgueres, observa-se, 

no quadrante superior esquerdo do gráfico da Figura 18, que os parâmetros CIE L* e CIE a* 

apresentam uma maior correlação com os hambúrgueres do conjunto Sal.0, o que corrobora 

com a correlação positiva e o nível de significância (P <0,05) que estes parâmetros têm com 

este conjunto no Quadro II, Anexos. 

Já no caso dos conjuntos Sal.1 e Sal.2, a correlação que estes têm com os parâmetros 

referidos é negativa, sendo que valores mais significativos estão associados ao conjunto 

com maior concentração de sal (Sal.2) (Quadro II, Anexos). Na Figura 20, é perceptível esta 

correlação negativa à medida que a concentração de sal aumenta. Este efeito ocorre da 

mesma forma que nos hambúrgueres congelados: o aumento das taxas de oxidação lipídica 

e proteica ao longo do tempo (potenciadas com o aumento da concentração de sal) diminui 

os valores de CIE L* e CIE a* da carne. 

 

 

Figura 20. Evolução da média (   ± DP; n = 5) dos valores de cor: CIE L* (luminosidade) e CIE a* (verde-

vermelho), ao longo de 9 dias, por conjunto de hambúrgueres com sal (Sal.0, Sal.1 e Sal.2 – 0%, 1% e 2% de 

sal, respectivamente) armazenados a 4 °C durante 9 dias. = Sal.0; = Sal.1 e = Sal.2. 

 

Os níveis de pH, dos diferentes conjuntos de sal, estão de acordo com o descrito por 

Puolannea, et al. (2001) (5,50 – 6,12), como se pode verificar na Figura 21, apesar de os 

valores de pH associados ao conjunto Sal.2 desviarem-se ligeiramente do esperado.  

No entanto, tal como nos hambúrgueres congelados, nota-se um decréscimo destes níveis 

ao longo tempo, visível pela correlação negativa destes com os diferentes de dias de análise 

(Quadro II, Anexos). Este facto pode estar associado ao mesmo efeito provocado pelas 

bactérias lácticas e pelo processo de glicogenólise nos hambúrgueres congelados. 

Não se verificou diferenças significativas entre diferentes conjuntos de sal com os níveis de 

pH (P >0,10) (Quadro II, Anexos). 

 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

L* a* L* a* L* a* L* a* 

Dia 0 Dia 3 Dia 6 Dia 9 

V
a
lo

re
s
 C

IE
 L

* 
a
* 



 RESULTADOS E DISCUSSÃO 2012 

  

Optimização da tecnologia de embalagem de hambúrgueres de suíno mediante 
a aplicação de coberturas edíveis e diferentes concentrações de sal 45 

 

  

Figura 21. Evolução da média (   ± DP; n = 3) do pH, ao longo de 9 dias, por conjunto de hambúrgueres com sal 

(Sal.0, Sal.1 e Sal.2 – 0%, 1% e 2% de sal, respectivamente) armazenados a 4 °C durante 9 dias. = Sal.0; = 

Sal.1 e = Sal.2. 

 

Quanto à oxidação lipídica (TBARS), também se observa uma correlação forte com os 

conjuntos Sal.1 e Sal. 2, visível no quadrante inferior direito do gráfico da Figura 18 e pelos 

níveis de significância no Quadro II, Anexos.  

Tal como nos hambúrgueres congelados, a oxidação lipídica nos hambúrgueres refrigerados 

também apresenta o mesmo padrão de evolução, sendo que este é mais acentuado à 

medida que se aumenta a concentração de sal e ao longo do período de armazenamento 

(Figura 22).  

O nível de significância da relação TBARS / Sal.2 é o mais elevado de todos os conjuntos, o 

que sugere que o sal possui o mesmo efeito pró-oxidante presente nos hambúrgueres 

congelados, sendo que nestes últimos a taxa de oxidação é mais lenta devido às 

temperaturas baixas que reduzem a taxa de reacção. 

É percetível que os níveis mais altos de TBARS estão associados ao dia 9 (Figura 22). 

 

Figura 22. Evolução da média (   ± DP; n = 4) da oxidação lipídica (TBARS), ao longo de 9 dias, por conjunto de 

hambúrgueres com sal (Sal.0, Sal.1 e Sal.2 – 0%, 1% e 2% de sal, respectivamente) armazenados a 4 °C 

durante 9 dias. = Sal.0; = Sal.1 e = Sal.2. 
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Os resultados das análises microbiológicas aos hambúrgueres com sal refrigerados estão 

representados na Figura 23 e 24.  

A Figura 23 apresenta a evolução das contagens de microrganismos psicotróficos dos 

diferentes conjuntos (Sal.0, Sal.1 e Sal.2) refrigerados. Através destes resultados pode-se 

observar que as contagens obtidas no conjunto Sal.0, no primeiro dia de análise, estão de 

acordo com o descrito por Pearson, et al. (1995) (log UFC / g <6) e, assim como nos 

hambúrgueres congelados, estas contagens vão decrescendo à medida que se aumenta a 

concentração de sal, devido, em grande parte, às propriedades antimicrobianas do sal. 

Ainda assim, observa-se um crescimento microbiano ao longo período de armazenamento, 

mesmo nos conjuntos com concentração de sal superior. 

 

 

Figura 23. Evolução das contagens dos microrganismos psicotróficos incubados a 4 °C (média dos valores Log 

UFC / g ± DP; n = 2), ao longo de 9 dias, por conjunto de hambúrgueres com (Sal.0, Sal.1 e Sal.2 – 0%, 1% e 2% 

de sal, respectivamente) armazenados a 4 °C durante 9 dias. = Sal.0; = Sal.1 e = Sal.2. 

 

Deve também notar-se que as contagens iniciais de microrganismos psicotróficos nos 

hambúrgueres congelados (Figura 16) são menores (3,5 – 4 log UFC / g) que as contagens 

observadas nos hambúrgueres refrigerados (5 – 5,5 log UFC / g) (Figura 23), provavelmente 

devido ao efeito inibitório que as temperaturas de congelação (> -18 °C) têm sobre o 

crescimento microbiano. 
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Figura 24. Evolução das contagens dos microrganismos mesófilos totais incubados a 30 °C (média dos valores 

Log UFC / g ± DP; n = 2), ao longo de 9 dias, por conjunto de hambúrgueres com sal (Sal.0, Sal.1 e Sal.2 – 0%, 

1% e 2% de sal, respectivamente) armazenados a 4 °C durante 9 dias. = Sal.0; = Sal.1 e = Sal.2. 

 

Através do gráfico da Figura 24 podemos verificar que a evolução das contagens de 

microrganismos mesófilos totais, nos hambúrgueres refrigerados, decorre da mesma forma 

que o crescimento dos microrganismos psicotróficos. No entanto, não é percetível o efeito 

inibitório do sal sobre estes microrganismos, apenas diferenças ligeiras que não são 

conclusivas, devido provavelmente ao número baixo de amostras (n = 1) que não nos 

permitiu obter uma correlação de dados óptima para o estudo dos efeitos do sal sobre as 

contagens microbiológicas.   

As contagens de microrganismos mesófilos totais foram idênticas às contagens de 

microrganismos psicotróficos (5 – 5,5 log UFC / g), o que não está de acordo ao esperado 

(contagens de microrganismos mesófilos totais mais baixas que as contagens de 

microrganismos psicotróficos). Porém, suportado pela mesma razão anterior, não existem 

dados suficientes para definir as diferenças entre contagens. 

As contagens de microrganismos mesófilos totais respondem da mesma forma que as 

contagens de microrganismos psicotróficos sob temperaturas de congelação. Comparando a 

Figura 17 com a Figura 24, podemos observar que as contagens de microrganismos 

mesófilos totais são maiores nos hambúrgueres refrigerados (5 – 5,5 log UFC / g) que nos 

hambúrgueres congelados (3 – 3,5 log UFC / g).  

 

Tal como nos hambúrgueres congelados, as contagens de microrganismos acompanham a 

evolução do pH ao longo do período de armazenamento, isto é, à medida que as contagens 

aumentam os níveis de pH diminuem, provavelmente devido aos metabolitos com 

características ácidas que são produzidos por estes microrganismos.  
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4.2. Efeitos dos revestimentos edíveis em hambúrgueres de suíno 

4.2.1. Hambúrgueres armazenados a -20 °C durante 5 meses 

Os resultados obtidos na análise de variância APLSR dos dados referentes às análises 

sensoriais, ao pH, à cor e à oxidação lipídica dos hambúrgueres dos conjuntos: CONT, 

CMC, AM, AE e AB, sob condições de congelação, estão esquematizados no gráfico da 

Figura 25, juntamente com os valores ANOVA correspondentes, no Quadro III, Anexos. 

Os resultados relativos ao último dia de análises (Dia 150) estão ausentes devido a uma 

avaria na camara a -20 °C (onde os hambúrgueres estavam armazenados) que 

comprometeu a obtenção de resultados coerentes com a experiência realizada. 

 

 

Figura 25. Gráfico da análise APLSR, para a relação das análises sensoriais (aparência, sabor, tenrura e grau 

de aceitabilidade), instrumentais (CIE L*, CIE a* e pH) e químicas (TBARS), com os vários revestimentos edíveis 

(controlo, 1,5% de CMC, 3% de AM, 3% de AE e 3% de AB) aplicados nos hambúrgueres de suíno 

(armazenados a -20 °C durante 5 meses) e com os diferentes dias de análise. ▲ = Conjuntos de hambúrgueres 

com revestimentos edíveis (CONT, CMC, AM, AE e AB), dias de análise dos hambúrgueres de suíno e ● = 

Parâmetros sensoriais, químicos e instrumentais. Os círculos concêntricos (grande e pequeno) representam 

100% e 50% da variância explicada, respectivamente. 

 

Através gráfico da Figura 25 não é possível definir concretamente as correlações que cada 

conjunto tem com os diferentes atributos sensoriais. No entanto, observa-se uma aparente 
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correlação mais elevada entre o conjunto AE e os atributos sensoriais: grau de 

aceitabilidade, sabor e aparência. De facto, o conjunto AE apresenta valores de significância 

muito elevados em relação aos diferentes parâmetros sensoriais (P <0,05) (excepto com a 

aparência), sendo que também apresenta uma correlação positiva com estes (Quadro III, 

Anexos).  

Os conjuntos AM e AB apresentam valores de significância muito semelhantes ao conjunto 

AE, não sendo possível a distinção entre estes três conjuntos, a nível sensorial.  

Já os conjuntos CONT e CMC apresentam um elevado nível de significância (P <0,05) mas 

uma correlação negativa em relação aos diferentes atributos sensoriais. Isto sugere que os 

revestimentos à base de amido, de certa forma, melhoram os atributos sensoriais dos 

hambúrgueres de suíno, em contraste com os hambúrgueres sem revestimento ou com 

revestimento à base de CMC. Na verdade, sabe-se que os revestimentos edíveis de amido 

melhoram a textura, o sabor e até mesmo a integridade estrutural de produtos alimentares 

congelados (Junge, 1984). 

Os revestimentos à base de CMC não têm sabor (Bourtoom, 2008), sendo que poderão não 

trazer qualquer benefício sensorial aos hambúrgueres, o que, até certo ponto, explica a 

correlação negativa e a semelhança dos níveis de significância da relação atributo sensorial 

/ conjunto CONT (Quadro III, Anexos).  

Todavia seria de esperar que o conjunto CMC tivesse o mesmo efeito positivo sobre a 

tenrura que os conjuntos AM, AE e AB visto que, de uma forma geral, os revestimentos 

edíveis têm maior capacidade de retenção de água nos alimentos, comparativamente à 

ausência de revestimentos (Bourtoom, 2008). Isto poderá ter sido devido à tenrura da carne 

ser afectada com o processo de congelação, como explicado anteriormente. 

Na Figura 26 podemos observar que os atributos sensoriais, mesmo sendo beneficiados 

pelas diferentes revestimentos, apresentam pontuações semelhantes entre conjuntos, 

situando-se entre os valores 5 e 7 e, tal como esperado, estes valores vão decrescendo ao 

longo do período de armazenamento, sendo este decréscimo mais notório nos dias 90 e 

120, o que corrobora a correlação negativa que os atributos sensoriais têm com estes dias, 

no Quadro III, Anexos. 

Esta evolução dos atributos sensoriais ao longo do período de armazenamento poderá ser 

explicada devido à formação de cor castanha nos hambúrgueres, à perda de tenrura e ao 

desenvolvimento de sabor a ranço durante o período de armazenamento, tal como referido 

anteriormente. 
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Figura 26. Evolução da média (   ± DP; n = 24) de cada parâmetro sensorial, ao longo de 5 meses, por conjunto 

de hambúrgueres com revestimentos edíveis (CONT, CMC, AM, AE e AB – controlo, 1,5% de CMC, 3% de AM, 

3% de AE e 3% de AB, respectivamente) armazenados a -20 °C durante 5 meses. = Aparência; = Sabor; 

= Tenrura e = Grau de Aceitabilidade. 

 

Em relação ao efeito dos revestimentos edíveis sobre a cor dos hambúrgueres, pode-se 

observar, no quadrante inferior direito do gráfico da Figura 25, que os parâmetros CIE L* e 

CIE a* apresentam uma forte correlação com os hambúrgueres dos conjuntos CMC, AB e 

AE, contudo os níveis de significância destas relações não são significativos (P >0,10) 

(Quadro III, Anexos).  
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Em relação ao parâmetro CIE L* não se esperavam diferenças significativas entre conjuntos, 

em contrapartida esperava-se que o parâmetro CIE a* tivesse uma relação mais significativa 

com cada revestimento aplicado, ou seja, que estes tivessem a capacidade de manter a cor 

vermelha durante mais tempo do que o conjunto CONT, visto que segundo Cutter (2006) os 

revestimentos ediveis utilizados em alimentos funcionam como uma barreira ao oxigénio 

(factor importante na alteração da cor vermelha dos produtos cárneos), controlando a sua 

passagem para o produto. 

As diferenças de cor não significativas, destes conjuntos, poderão ter a ver com o facto do 

processo de congelação afectar a cor da carne, condicionando a interpretação dos efeitos 

dos diferentes revestimentos edíveis sobre a cor dos hambúrgueres de suíno. 

Na Figura 27 não são visíveis as diferenças que cada conjunto tem sobre a cor ao longo do 

período de armazenamento, no entanto, em relação ao parâmetro CIE a*, existe uma 

correlação negativa e significativa com os diferentes de dias de análise (Quadro III, Anexos), 

como seria de esperar, tendo em conta que existe uma perda gradual de cor vermelha. Já o 

parâmetro CIE L* não apresenta diferenças significativas ao longo do período de 

armazenamento (P > 0,10) (Quadro III, Anexos).  

 

 

Figura 27. Evolução da média (   ± DP; n = 5) dos valores de cor: CIE L* (luminosidade) e CIE a* (verde – 

vermelho), ao longo de 5 meses, por conjunto de hambúrgueres com revestimentos edíveis (CONT, CMC, AM, 

AE e AB – controlo, 1,5% de CMC, 3% de AM, 3% de AE e 3% de AB, respectivamente) armazenados a -20 °C 

durante 5 meses. = CONT; = CMC; = AM; = AE e = AB. 

 

Os níveis de pH dos diferentes conjuntos de revestimentos edíveis não apresentam 

diferenças significativas entre cada um. No Quadro III (Anexos) pode-se observar que os 

níveis de significância deste parâmetro com os diferentes conjuntos não variam muito, 

sendo que todos os conjuntos têm uma correlação negativa com o pH. Isto pode significar 

que o processo de glicogenólise e a produção de ácido láctico (por parte de microrganismos 
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presentes), que influenciam os níveis de pH, não são influenciados pela presença ou pela 

ausência de revestimentos edíveis. 

Na Figura 28 pode-se observar que, em qualquer conjunto de hambúrgueres, existe uma 

subida do pH do Dia 0 ao Dia 60, seguida de uma descida até ao dia 120. Esta subida de pH 

é corroborada pelo alto nível de significância (P <0,05) e pela correlação positiva com o Dia 

60 (Quadro III, Anexos) e poderá estar relacionada com a produção de metabolitos de 

alguns microrganismos presentes na carne e com a desaminação das proteínas da carne 

(Bhat, et al., 2011).  

 

 

Figura 28. Evolução da média (   ± DP; n = 3) do pH, ao longo de 5 meses, por conjunto de hambúrgueres com 

revestimentos edíveis (CONT, CMC, AM, AE e AB – controlo, 1,5% de CMC, 3% de AM, 3% de AE e 3% de AB, 

respectivamente) armazenados a -20 °C durante 5 meses. = CONT; = CMC; = AM; = AE e = AB. 

 

Relativamente ao pH, existe uma correlação negativa com os diferentes dias de análise 

(Quadro III, Anexos), ou seja, a sua tendência é de decrescer ao longo do período de 

armazenamento, o que poderá ser devido à glicogenólise e à produção de ácido láctico das 

bactérias lácticas que se vão desenvolvendo na carne. 

 

Quanto à oxidação lipídica, no quadrante superior esquerdo do gráfico da Figura 25, verifica-

se que existe uma forte correlação entre os níveis de TBARS (nível de oxidação lipídica) 

com os conjuntos CONT e AE, sendo que estes são os que apresentam o maior nível de 

significância em relação à oxidação lipídica (P <0,05) (Quadro III, Anexos). De facto, pelo 

gráfico da Figura 29, podemos observar que estes dois conjuntos apresentam valores de 

TBARS mais elevados que os restantes, sendo que estes crescem muito mais ao longo do 

período de armazenamento. No entanto, os hambúrgueres em que foram aplicados 

revestimentos edíveis apresentam valores de oxidação lipídica mais baixos que os 

hambúrgueres controlo, o que vai de acordo com o esperado, visto que estes revestimentos 
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funcionam com uma óptima barreira contra a passagem de oxigénio, que tem a capacidade 

de potenciar a oxidação lipídica (Cutter, 2006). 

Como esperado, parâmetro TBARS tem uma correlação positiva com todos os conjuntos e 

com o total de dias de armazenamento (Quadro III, Anexos), sendo que o último dia de 

análise apresenta os valores TBARS mais elevados (Figura 29).  

 

 

Figura 29. Evolução da média (   ± DP; n = 4) da oxidação lipídica (TBARS), ao longo de 5 meses, por conjunto 

de hambúrgueres com revestimentos edíveis (CONT, CMC, AM, AE e AB – controlo, 1,5% de CMC, 3% de AM, 

3% de AE e 3% de AB, respectivamente) armazenados a -20 °C durante 5 meses. = CONT; = CMC; = 

AM; = AE e = AB. 

 

A Figura 30 esquematiza a evolução do crescimento de microrganismos psicotróficos em 

hambúrgueres com diferentes revestimentos edíveis em condições de congelação. Como se 

pode observar, as contagens de microrganismos psicotróficos são idênticas entre conjuntos, 

havendo uma ligeira diferença no Dia 90, que no entanto já não é tão notória no dia de 

análises seguinte (Dia 120). 

Estas semelhanças de efeitos entre conjuntos estão de acordo com o esperado, visto que 

não foram aplicadas qualquer tipo de substâncias antimicrobianas juntamente com os 

revestimentos, pois estes, só por si, não têm a capacidade de inibir o crescimento de 

microrganismos. 

No que toca ao desenvolvimento destes microrganismos ao longo do período de 

armazenamento, a existência de uma fase de aumento das contagens de microrganismos 

psicotróficos seguida de uma diminuição dessas mesmas contagens pode, eventualmente, 

ser atribuída à capacidade inibitória das temperaturas de congelação e ao facto de que a 

redução da disponibilidade de substrato à base de carbono e de energia pode provocar 

competição entre microrganismos, persistindo as mais aptas ao desenvolvimento em 

condições de stress (Koutsoumanis, et al., 1999). 
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Figura 30. Evolução das contagens dos microrganismos psicotróficos incubados a 4 °C (média dos valores Log 

UFC / g ± DP; n = 2), ao longo de 5 meses, por conjunto de hambúrgueres com revestimentos (CONT, CMC, AM, 

AE e AB – controlo, 1,5% de CMC, 3% de AM, 3% de AE e 3% de AB, respectivamente) armazenados a -20 °C 

durante 5 meses. = CONT; = CMC; = AM; = AE e = AB. 

 

Através do gráfico da Figura 31, podemos verificar que a evolução do crescimento de 

microrganismos mesófilos totais, nos hambúrgueres armazenados em condições de 

congelação, decorre da mesma forma que a concentração de 1% de sal a aplicar nos 

hambúrgueres de suíno revelou-se a mais aceite pelos avaliadores pelo tipo de tratamento 

aplicado ao hambúrguer.  

Não se verificam diferenças significativas entre as contagens de microrganismos 

psicotróficos e as contagens de microrganismos mesófilos totais, sendo que ambas 

apresentam o mesmo padrão de desenvolvimento ao longo do período de armazenamento e 

os picos destas coincidem no Dia 90.  

 

 

Figura 31. Evolução das contagens dos microrganismos mesófilos totais incubados a 30 °C (média dos valores 

Log UFC / g ± DP; n = 2), ao longo de 5 meses, por conjunto de hambúrgueres com revestimentos edíveis 

(CONT, CMC, AM, AE e AB – controlo, 1,5% de CMC, 3% de AM, 3% de AE e 3% de AB, respectivamente) 

armazenados a -20 °C durante 5 meses. = CONT; = CMC; = AM; = AE e = AB. 
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4.2.2. Hambúrgueres armazenados a 4 °C durante 9 dias 

Os resultados obtidos na análise de variância APLSR dos dados referentes às análises 

sensoriais, ao pH, à cor e à oxidação lipídica dos hambúrgueres dos conjuntos: CONT, 

CMC, AM, AE e AB, sob condições de refrigeração, estão esquematizados no gráfico da 

Figura 32, juntamente com os valores ANOVA correspondentes, no Quadro IV, Anexos.  

 

 

Figura 32. Gráfico da análise APLSR, para a relação das análises sensoriais (aparência, sabor, tenrura e grau 

de aceitabilidade), instrumentais (CIE L*, CIE a* e pH) e químicas (TBARS), com os vários revestimentos edíveis 

(controlo, 1,5% de CMC, 3% de AM, 3% de AE e 3% de AB, respectivamente) aplicados nos hambúrgueres de 

suíno (armazenados a 4 °C durante 9 dias) e com os diferentes dias de análise. ▲ = Revestimentos edíveis 

aplicados nos hambúrgueres de suíno (CONT, CMC, AM, AE e AB), dias de análise dos hambúrgueres de suíno 

e ● = Parâmetros sensoriais, químicos e instrumentais. Os círculos concêntricos (grande e pequeno) 

representam 100% e 50% da variância explicada, respectivamente. 

 

Através gráfico da Figura 32 pode-se observar que existe uma forte correlação entre o 

conjunto AE e os atributos sensoriais: grau de aceitabilidade e tenrura, sendo difícil definir a 

correlação dos restantes atributos com os vários conjuntos de hambúrgueres. No entanto, 

no Quadro IV (Anexos), verifica-se que não só o conjunto AE como os conjuntos: CMC, AM 

e AB, apresentam elevados níveis de significância (P <0,05) com os atributos sensoriais: 

grau de aceitabilidade, tenrura e sabor, sendo que estes níveis de significância são muito 
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semelhantes, não sendo possível a distinção entre os efeitos de cada um, sobre os atributos 

sensoriais avaliados. 

Já o conjunto CONT apresenta um elevado nível de significância e uma correlação negativa 

em relação aos diferentes atributos sensoriais. 

Nesta experiência, atributos sensoriais como a tenrura já não são afectados pelas 

temperaturas de congelação, sendo que os resultados obtidos estão de acordo com o 

esperado, havendo uma maior preferência nos hambúrgueres onde foram aplicados 

revestimentos edíveis do que nos hambúrgueres onde estes revestimentos não foram 

aplicados.  

Na Figura 33 podemos observar que os valores atribuídos aos atributos sensoriais de cada 

conjunto vão decrescendo ao longo do período de armazenamento, sendo este decréscimo 

mais notório no dia 9, o que corrobora com a correlação negativa que os atributos sensoriais 

têm com este dia e com os diferentes dias de análise, no Quadro IV, Anexos. 

Esta evolução dos atributos sensoriais ao longo do período de armazenamento poderá ser 

explicada devido à formação de cor castanha nos hambúrgueres, à perda de tenrura e ao 

desenvolvimento de sabor a ranço durante o período de armazenamento, tal como referido 

anteriormente. 

 

 

Figura 33. Evolução da média (   ± DP; n = 24) de cada parâmetro sensorial, ao longo de 9 dias, por conjunto de 

hambúrgueres com revestimentos edíveis (CONT, CMC, AM, AE e AB – controlo, 1,5% de CMC, 3% de AM, 3% 

de AE e 3% de AB, respectivamente) armazenados a 4 °C durante 9 dias. = Aparência; = Sabor; = 

Tenrura e = Grau de Aceitabilidade. 
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Em relação ao efeito dos revestimentos edíveis sobre a cor dos hambúrgueres conservados 

a 4 °C, pode-se observar, no quadrante inferior esquerdo do gráfico da Figura 32, que o 

parâmetro CIE L* apresenta uma forte correlação com os hambúrgueres dos conjuntos CMC 

e AB, contudo os níveis de significância desta relação são pouco ou nada significativos 

(Quadro IV, Anexos).  

Todavia, o parâmetro CIE a* apresenta valores significativos (P <0,10) e uma correlação 

positiva em relação aos conjuntos CMC, AM e AB, sugerindo que estes desempenham 

melhor o seu papel de manutenção da cor vermelha da carne que o conjunto CONT e que 

este desempenho pode ser afectado pelas temperaturas de congelação, pois os valores CIE 

a* dos hambúrgueres congelados (CIE a* entre 40 e 80) são menores que os hambúrgueres 

refrigerados (CIE a* entre 8 e 12). Como referido anteriormente, os cristais de gelo que se 

formam durante o processo de congelação podem danificar a estrutura da carne ao ponto de 

deteriorar a cor vermelha desta.  

No entanto, seria de esperar que o conjunto AE apresentasse os mesmos resultados que os 

restantes hambúrgueres onde foram aplicados revestimentos edíveis. 

Na Figura 34 não são visíveis as diferenças que cada conjunto tem sobre a cor ao longo do 

período de armazenamento. Contudo, tanto o parâmetro CIE a* como o parâmetro CIE L* 

apresentam uma correlação negativa com os dois últimos dias de análise e com os 

diferentes de dias de análise (Quadro IV, Anexos), como seria de esperar.  

 

 

Figura 34. Evolução da média (   ± DP; n = 5) dos valores de cor: CIE L* (luminosidade) e CIE a* (verde-

vermelho), ao longo de 9 dias, por conjunto de hambúrgueres com revestimentos edíveis (CONT, CMC, AM, AE 

e AB – controlo, 1,5% de CMC, 3% de AM, 3% de AE e 3% de AB, respectivamente) armazenados a 4 °C 

durante 9 dias. = CONT; = CMC; = AM; = AE e = AB. 

 

Os níveis de pH dos diferentes conjuntos de revestimentos edíveis não apresentam 

diferenças significativas entre cada um (P >0,10). No Quadro IV (Anexos) pode observar-se 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

L* a* L* a* L* a* L* a* 

Dia 0 Dia 3 Dia 6 Dia 9 

V
a
lo

re
 C

IE
 L

* 
a
* 



 RESULTADOS E DISCUSSÃO 2012 

  

Optimização da tecnologia de embalagem de hambúrgueres de suíno mediante 
a aplicação de coberturas edíveis e diferentes concentrações de sal 58 

 

que os níveis de significância deste parâmetro com os diferentes conjuntos não variam 

muito, sendo que todos os conjuntos têm uma correlação negativa com o pH, para além de 

que se observa uma descida deste, ao longo do período de armazenamento (Figura 35), 

coincidente com os elevados níveis de significância (P <0,05) e com a correlação negativa 

que este parâmetro tem com os diferentes dias de análise, no Quadro IV, Anexos.  

Tal como nos hambúrgueres congelados, estes resultados podem estar relacionados com a 

glicogenólise e a produção de ácido láctico por parte de microrganismos que se vão 

desenvolvendo na carne. 

 

 

Figura 35. Evolução da média (   ± DP; n = 3) do pH, ao longo de 9 dias, por conjunto de hambúrgueres com 

revestimentos edíveis (CONT, CMC, AM, AE e AB – controlo, 1,5% de CMC, 3% de AM, 3% de AE e 3% de AB, 

respectivamente) armazenados a 4 °C durante 9 dias. = CONT; = CMC; = AM; = AE e = AB. 

 

Quanto à oxidação lipídica, no quadrante inferior esquerdo do gráfico da Figura 32, verifica-

se que existe uma forte correlação entre os níveis de TBARS (nível de oxidação lipídica) 

com os conjuntos CONT e AB, sendo que estes são os que apresentam o maior nível de 

significância em relação à oxidação lipídica (P <0,05) (Quadro IV, Anexos).  

No entanto, verifica-se que, de uma forma geral, os hambúrgueres em que foram aplicados 

revestimentos edíveis, apresentam níveis de TBARS inferiores ao conjunto CONT (Figura 

36), tal como esperado. Porém, estes níveis são superiores aos obtidos nos hambúrgueres 

congelados com diferentes revestimentos edíveis (Figura 29), o que seria de esperar, visto 

que as temperaturas de congelação reduzem as taxas de oxidação lipídica. 

Tal como registrado nos hambúrgueres congelados, o parâmetro TBARS apresenta uma 

correlação positiva com todos os conjuntos e com o total de dias de armazenamento 

(Quadro IV, Anexos), sendo que o último dia de análise apresenta os valores TBARS mais 

elevados (Figura 36).  
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Figura 36. Evolução da média (   ± DP; n = 4) da oxidação lipídica (TBARS), ao longo de 9 dias, por conjunto de 

hambúrgueres com revestimentos edíveis (CONT, CMC, AM, AE e AB – controlo, 1,5% de CMC, 3% de AM, 3% 

de AE e 3% de AB, respectivamente) armazenados a 4 °C durante 9 dias. = CONT; = CMC; = AM; = 

AE e = AB. 

 

Na Figura 37 está esquematizada a evolução do crescimento de microrganismos 

psicotróficos em hambúrgueres com diferentes revestimentos edíveis em condições de 

refrigeração. Como se pode observar, as contagens de microrganismos psicotróficos são 

idênticas entre conjuntos, apresentando o mesmo comportamento de desenvolvimento ao 

longo do período de armazenamento, à semelhança dos hambúrgueres congelados. 

Este desenvolvimento das contagens de microrganismos psicotróficos acompanha a descida 

do pH, o que suporta o facto de estarem presentes microrganismos que produzam 

substâncias ácidas que reduzem os valores de pH na carne. 

 

 

Figura 37. Evolução das contagens dos microrganismos psicotróficos incubados a 4 °C (média dos valores Log 

UFC / g ± DP; n = 2), ao longo de 9 dias, por conjunto de hambúrgueres com revestimentos edíveis (CONT, 

CMC, AM, AE e AB – controlo, 1,5% de CMC, 3% de AM, 3% de AE e 3% de AB, respectivamente) 

armazenados a 4 °C durante 9 dias. = CONT; = CMC; = AM; = AE e = AB. 
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Quanto às contagens de microrganismos mesófilos totais pode observar-se que, através do 

gráfico da Figura 38 que estas evoluem da mesma forma que as contagens de 

microrganismos psicotróficos, sendo que as contagens de microrganismos mesófilos totais 

também aparentam não ser condicionadas pelo tipo de tratamento aplicado ao hambúrguer.  

Não se verificam diferenças significativas entre as contagens de microrganismos 

psicotróficos e as contagens de microrganismos mesófilos totais, sendo que ambas 

apresentam o mesmo padrão de desenvolvimento ao longo do período de armazenamento. 

 

 

Figura 38. Evolução das contagens dos microrganismos mesófilos totais incubados a 30 °C (média dos valores 

Log UFC / g ± DP; n = 2), ao longo de 9 dias, por conjunto de hambúrgueres com revestimentos (CONT, CMC, 

AM, AE e AB – controlo, 1,5% de CMC, 3% de AM, 3% de AE e 3% de AB, respectivamente) armazenados a 4 

°C durante 9 dias. = CONT; = CMC; = AM; = AE e = AB. 

 

As contagens microbiológicas dos hambúrgueres refrigerados atingem um pico mais 

elevado que as contagens dos hambúrgueres congelados (7 – 8 log UCF / g e 5 – 6,5 log 

UFC / g, respectivamente), podendo tal facto estar associado à maior capacidade inibitória e 

competitiva que as temperaturas de congelação provocam sobre os microrganismos 

presentes. 
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5. CONCLUSÕES 

5.1. Efeitos da aplicação de diferentes concentrações de sal em hambúrgueres 

de suíno 

Em termos de tecnologia de embalagem são visíveis alguns efeitos do sal (cloreto de sódio) 

sobre os hambúrgueres de suíno, melhorando certos aspectos deste produto, tanto na forma 

de promover uma maior aceitabilidade a nível sensorial, como na redução da carga 

microbiana dos produtos cárneos sem, contudo, ser afectado pelas temperaturas de 

armazenamento aplicadas ao produto, constituindo por isso um aditivo essencial para 

garantia da qualidade e segurança dos hambúrgueres de suíno. No entanto, as diferentes 

concentrações de sal utilizadas não apresentaram diferenças significativas a nível sensorial, 

não sendo conclusivo a concentração de sal mais adequada a ser aplicada nos 

hambúrgueres de suíno, apesar de a concentração de 1% de sal ter-se revelado a mais 

aceite pelos avaliadores. 

A aplicação do sal não está isenta de desvantagens, já que as propriedades pró-oxidantes 

do sal potenciam a perda de cor e o desenvolvimento do sabor a ranço com o decorrer do 

período de armazenamento, sendo factores muito importantes a ter em conta na aplicação 

de sal em produtos cárneos. 

 

O estudo dos hambúrgueres congelados com diferentes concentrações de sal foi realizado 

como continuação de um projecto anterior inacabado, cujos resultados foram utilizados na 

discussão e na conclusão do presente trabalho. 

De forma a ter uma ideia mais concreta sobre a evolução dos efeitos da aplicação de 

diferentes concentrações de sal em hambúrgueres de suíno congelados sugere-se que, num 

futuro projecto complementar, os hambúrgueres sejam conservados a -20 °C durante um 

período de 5 meses, visto ser o período de tempo de conservação de produtos cárneos crus 

mais aconselhado  (Boyer, et al., 2009). 

 

5.2. Efeitos da aplicação de diferentes revestimentos em hambúrgueres de 

suíno 

Os resultados obtidos com a aplicação de revestimentos edíveis mostraram melhorias em 

alguns aspectos relacionados com a qualidade e com a segurança de hambúrgueres de 

suíno. 
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Um dos factores mais importantes verificados neste projecto foi a forte capacidade de 

redução das taxas de oxidação lipídica por parte dos revestimentos edíveis podendo desta 

forma, proporcionar uma franca melhoria na qualidade dos produtos cárneos. 

A nível sensorial, os revestimentos edíveis à base de amido parecem ser a aplicação mais 

adequada nos hambúrgueres de suíno visto potenciarem de certa forma alguns atributos, 

nomeadamente a tenrura e o sabor. 

Atendendo a estes factores benéficos, é de elevada importância para o progresso 

tecnológico da embalagem a utilização de revestimentos edíveis como forma de melhoria da 

qualidade e da segurança de produtos à base de carne.  

Adicionalmente podem ainda ser tomadas outras medidas de forma a apoiar os resultados 

deste projecto, como por exemplo, a utilização de agentes antimicrobianos incorporados na 

formulação dos revestimentos edíveis, num esforço de melhorar, ainda mais, a estabilidade 

dos hambúrgueres de suíno ao longo do prazo de validade. 

 

Os resultados destes dois estudos foram esclarecedores em vários aspectos, 

nomeadamente a importância da aplicação de revestimentos edíveis e sal (cloreto de sódio) 

em produtos cárneos.  

De forma a aprofundar este tema e determinar a sua aplicabilidade na indústria alimentar, 

sugere-se, num futuro projecto, a avaliação de mais parâmetros sensoriais, nomeadamente 

“sabor a ranço”, “sabor estranho” e “suculência”, bem como a realização de análises de 

textura com um texturómetro e a avaliação de custos associada à implementação destas 

tecnologias na vertente da optimização da embalagem a aplicar.  
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ANEXOS 

Quadro I. Significância dos coeficientes estimados pela APLSR, para a relação dos valores obtidos no teste de 

incertezas (Jack-knife) às análises sensoriais 
a
, instrumentais

 b
 e químicas 

c
, com os vários conjuntos de 

hambúrgueres de suíno: Sal.0, Sal.1 e Sal.2 (armazenados a -20 °C durante 30 dias, descongelados a 4 °C 

durante 12 horas e armazenados a 4 °C durante 9 dias), e com os diferentes dias de análise. 

Parâmetro 

Conjunto Dias de Análise 

Sal.0 Sal.1 Sal.2 Dia 0 Dia 3 Dia 6 Dia 9 

Aparência 
a
 

-0,8149
d
  

ns
e
 

0,9519  
ns 

0,8040 
ns 

0,0001 
** 

0,0022 
** 

0,0001  
** 

-0,0001  
** 

Sabor 
a
 

-0,0001  
** 

0,0012  
** 

0,0013  
** 

0,0011  
** 

0,0001  
** 

0,0001  
** 

-0,0001  
** 

Tenrura 
a
 

-0,0050  
** 

0,0050  
** 

0,0030  
** 

0,0015 
** 

0,0001  
** 

0,0001  
** 

-0,0001  
** 

Grau de Aceitabilidade 
a
 

-0,0001  
** 

0,0003  
** 

0,0958 
* 

0,0001  
** 

0,0001  
** 

0,0001  
** 

-0,0001  
** 

CIE L* 
b
 

0,0269  
** 

-0,0053  
** 

-0,0007  
** 

-0,0721 
* 

-0,0803  
* 

-0,0762  
* 

-0,0024  
** 

CIE a* 
b
 

0,0155  
** 

-0,0042  
** 

-0,0012  
** 

-0,0001  
** 

-0,0636  
* 

-0,0001  
** 

-0,0001  
** 

pH 
b
 

-0,1801  
ns 

0,8652  
ns 

0,7701  
ns 

-0,4501  
ns 

0,5601  
ns 

-0,4745  
ns 

-0,0868  
* 

TBARS 
c
 

0,0401  
** 

0,0064  
** 

0,0001  
** 

0,0139 
** 

0,0180  
** 

0,0926  
* 

0,0990  
* 

a
 Análises sensoriais. 

b
 Análises instrumentais.  

c
 Análises químicas. 

d
 Coeficientes estimados através da análise de variância (ANOVA) com regressão por mínimos quadrados 

parciais (APLSR) (valores da ANOVA). Os sinais “-“ ou “+” indicam se a correlação é negativa ou positiva, 

respectivamente. 

e
 Significância dos coeficientes estimados pela regressão: “ns”, não significativo; “*”, P <0,10 e “**”, P <0,05. 
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Quadro II. Significância dos coeficientes estimados pela APLSR, para a relação dos valores obtidos no teste de 

incertezas (Jack-knife) às análises sensoriais 
a
, instrumentais

 b
 e químicas 

c
, com os vários conjuntos de 

hambúrgueres de suíno: Sal.0, Sal.1 e Sal.2 (armazenados a 4 °C durante 9 dias), e com os diferentes dias de 

análise. 

Parâmetro 

Conjunto Dias de Análise 

Sal.0 Sal.1 Sal.2 Dia 0 Dia 3 Dia 6 Dia 9 

Aparência 
a
 

-0,8292
d
 

ns
e 

0,4802 
ns 

0,3884 
ns 

0,0001 
** 

0,0022 
** 

0,0001 
** 

-0,0001 
** 

Sabor 
a
 

-0,0001 
** 

0,0001 
** 

0,0001 
** 

0,0010 
** 

0,0001 
** 

0,0005 
** 

-0,0001 
** 

Tenrura 
a
 

-0,0050 
** 

0,0040 
** 

0,0002 
** 

0,0005 
** 

0,0001 
** 

0,0001 
** 

-0,0001 
** 

Grau de Aceitabilidade 
a
 

-0,0001 
** 

0,0003 
** 

0,1649 
ns 

0,0001 
** 

0,0001 
** 

0,0001 
** 

-0,0001 
** 

CIE L* 
b
 

0,0001 
** 

-0,0752 
* 

-0,0007 
** 

0,0720 
* 

0,1681 
ns 

0,0413 
** 

-0,0021 
** 

CIE a* 
b
 

0,0176 
** 

-0,9763 
ns 

-0,0012 
** 

0,1051 
ns 

-0,0004 
** 

-0,0326 
** 

-0,0017 
** 

pH 
b
 

0,1807 
ns 

-0,1478 
ns 

-0,2737 
ns 

0,2673 
ns 

-0,2000 
ns 

-0,0492 
** 

-0,0001 
** 

TBARS 
c
 

0,1024 
ns 

0,0313 
** 

0,0001 
** 

0,0171 
** 

0,0283 
** 

0,0315 
** 

0,0168 
** 

a
 Análises sensoriais. 

b
 Análises instrumentais.  

c
 Análises químicas. 

d
 Coeficientes estimados através da análise de variância (ANOVA) com regressão por mínimos quadrados 

parciais (APLSR) (valores da ANOVA). Os sinais “-“ ou “+” indicam se a correlação é negativa ou positiva, 

respectivamente. 

e
 Significância dos coeficientes estimados pela regressão: “ns”, não significativo; “*”, P <0,10 e “**”, P <0,05. 
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Quadro III. Significância dos coeficientes estimados pela APLSR, para a relação dos valores obtidos no teste de 

incertezas (Jack-knife) às análises sensoriais 
a
, instrumentais

 b
 e químicas 

c
, com os vários conjuntos de 

hambúrgueres de suíno: CONT, CMC, AM, AE e AB (armazenados a -20 °C durante 5 meses), e com os 

diferentes dias de análise. 

Parâmetro 

Conjunto 

CONT CMC AM AE AB 

Aparência 
a
 

-0,8971
d
 

ns
e
 

-0,6667 
ns 

0,9412 
ns 

-0,9118 
ns 

0,8482 
ns 

Sabor 
a
 

-0,0005 
** 

-0,0002 
** 

0,0007 
** 

0,0008 
** 

0,0009 
** 

Tenrura 
a
 

-0,0054 
** 

-0,0017 
** 

0,0070 
** 

0,0088 
** 

0,0089 
** 

Grau de Aceitabilidade 
a
 

-0,0031 
** 

-0,0010 
** 

0,0040 
** 

0,0050 
** 

0,0051 
** 

CIE L* 
b
 

-0,8290 
ns 

-0,8310 
ns 

0,9264 
ns 

-0,9476 
ns 

0,8647 
ns 

CIE a* 
b
 

-0,9391 
ns 

-0,8443 
ns 

0,9419 
ns 

-0,7695 
ns 

0,8069 
ns 

pH 
b
 

-0,0216 
** 

-0,0269 
** 

-0,0280 
** 

-0,0351 
** 

-0,0356 
** 

TBARS 
c
 

0,0077 
** 

0,0204 
** 

0,0125 
** 

0,0100 
** 

0,0127 
** 

Atributo 

Dias de Análise 

Dia 0 Dia 30 Dia 60 Dia 90 Dia 120 Dia 150 

Aparência 
0,3508 
ns 

0,0001 
** 

0,0001 
** 

-0,0001 
** 

-0,0001 
** 

sr
f
 

Sabor 
0,3057 
ns 

0,0752 
* 

0,0001 
** 

-0,0001 
** 

-0,0001 
** 

sr 

Tenrura 
0,0010 
** 

0,0013 
** 

0,0001 
** 

-0,0001 
** 

-0,0001 
** 

sr 

Grau de Aceitabilidade 
0,0008 
** 

0,0249 
** 

0,0001 
*** 

-0,0001 
** 

-0,0001 
** 

sr 

CIE L* 
0,9946 
ns 

0,9470 
ns 

0,8789 
ns 

-0,8254 
ns 

-0,8358 
ns 

sr 

CIE a* 
0,8075 
ns 

0,9880 
ns 

0,6365 
ns 

-0,8499 
ns 

-0,8329 
ns 

sr 

pH 
0,3332 
ns 

0,9281 
ns 

0,0101 
** 

-0,3798 
ns 

-0,0201 
** 

sr 

TBARS 
0,0157 
** 

0,0621 
* 

0,0436 
** 

0,0966 
* 

0,0140 
** 

sr 

a
 Análises sensoriais. 

b
 Análises instrumentais.  

c
 Análises químicas. 

d
 Coeficientes estimados através da análise de variância (ANOVA) com regressão por mínimos quadrados 

parciais (APLSR) (valores da ANOVA). Os sinais “-“ ou “+” indicam se a correlação é negativa ou positiva, 

respectivamente. 

e
 Significância dos coeficientes estimados pela regressão: “ns”, não significativo; “*”, P <0,10 e “**”, P <0,05. 

f
 “sr”, sem resultados 
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Quadro IV. Significância dos coeficientes estimados pela APLSR, para a relação dos valores obtidos no teste de 

incertezas (Jack-knife) às análises sensoriais 
a
, instrumentais

 b
 e químicas 

c
, com os vários conjuntos de 

hambúrgueres de suíno: CONT, CMC, AM, AE e AB (armazenados a 4 °C durante 9 dias), e com os diferentes 

dias de análise. 

Parâmetro 

Conjunto 

CONT CMC AM AE AB 

Aparência 
a
 

-0,8536
d
 

ns
e
 

0,7286 
ns 

0,6243 
ns 

0,7478 
ns 

0,7179 
ns 

Sabor 
a
 

-0,0465 
** 

0,0248 
** 

0,0211 
** 

0,0215 
** 

0,0155 
** 

Tenrura 
a
 

-0,0503 
* 

0,0268 
** 

0,0227 
** 

0,0248 
** 

0,0168 
** 

Grau de Aceitabilidade 
a
 

-0,0161 
** 

0,0086 
** 

0,0073 
** 

0,0044 
** 

0,0054 
** 

CIE L* 
b
 

0,2389 
ns 

-0,1275 
ns 

0,1081 
ns 

-0,2130 
ns 

0,0898 
* 

CIE a* 
b
 

-0,1211 
ns 

0,0646 
* 

0,0548 
* 

0,1080 
ns 

-0,0405 
** 

pH 
b
 

-0,0459 
** 

-0,0312 
** 

-0,0413 
** 

-0,0392 
** 

-0,0422 
** 

TBARS 
c
 

0,0222 
** 

0,0652 
* 

0,0553 
* 

0,0509 
* 

0,0408 
** 

Atributo 

Dias de Análise 

Dia 0 Dia 3 Dia 6 Dia 9 

Aparência 
0,0260 
** 

0,0001 
** 

0,0070 
** 

-0,0279 
** 

Sabor 
0,0001 
** 

0,0327 
** 

0,0061 
** 

-0,0242 
** 

Tenrura 
0,0001 
** 

0,0354 
** 

0,0066 
** 

-0,0262 
** 

Grau de Aceitabilidade 
0,0011 
** 

0,0113 
** 

0,0021 
** 

-0,0084 
** 

CIE L* 
0,0196 
** 

-0,1681 
ns 

-0,0313 
** 

-0,0704 
* 

CIE a* 
0,0713 
* 

0,0852 
* 

-0,0159 
** 

-0,0631 
* 

pH 
0,0349 
** 

0,1730 
ns 

-0,0322 
** 

-0,0281 
** 

TBARS 
0,1603 
ns 

0,0860 
* 

0,0160 
** 

0,0001 
** 

a
 Análises sensoriais. 

b
 Análises instrumentais.  

c
 Análises químicas. 

d
 Coeficientes estimados através da análise de variância (ANOVA) com regressão por mínimos quadrados 

parciais (APLSR) (valores da ANOVA). Os sinais “-“ ou “+” indicam se a correlação é negativa ou positiva, 

respectivamente. 

e
 Significância dos coeficientes estimados pela regressão: “ns”, não significativo; “*”, P <0,10 e “**”, P <0,05. 

 


