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RESUMO  

 

 

Os consumidores estão mais preocupados com a aquisição de alimentos que representem benefícios 

a saúde e sejam de fácil preparo, sendo estes fatores considerados primordiais na decisão de compra. 

O desenvolvimento e inserção do embutido cozido tipo “apresuntado” na alimentação humana 

produzido com carne mecanicamente separada (CMS) de tilápia-do-nilo é uma alternativa 

promissora para a valorização deste subproduto, apresenta benefícios para a saúde do consumidor 

em função dos ácidos graxos poli-insaturados e proteínas de alto valor biológico, podendo alavancar 

o aumento do consumo de pescado. O cloreto de sódio é utilizado na elaboração de produtos cárneos, 

mas tem sido responsabilizado pelo desencadeamento de doenças cardiovasculares e hipertensão. A 

redução do sódio poderia ser implementada com a redução do NaCl, substituição parcial do mesmo 

pelo KCl e ainda pela utilização de ultrassom para melhorar a difusão do sal na matriz cárnea. As 

formulações padrão de produtos cárneos não utilizam fibras vegetais, o que pode acarretar o 

desenvolvimento de doenças do trato gastrointestinal. A inclusão da farinha de albedo de maracujá 

como ingrediente prebiótico no embutido poderia incorporar fibra alimentar e ainda melhorar o 

aproveitamento de resíduos sólidos da indústria de suco, contribuindo para diminuição dos impactos 

ambientais gerados. Diante do exposto, o objetivo geral do presente estudo foi verificar a viabilidade 

do desenvolvimento de um embutido cozido "tipo apresuntado" elaborado com subproduto da 

filetagem de tilápia-do-nilo e ingrediente prebiótico, com reduzido teor de sódio e processado com 

ultrassom, para beneficiar a saúde dos potenciais consumidores. Os objetivos específicos foram 

avaliar: 1) o efeito da adição de diferentes concentrações de farinha de albedo de maracujá (FM) e 

de transglutaminase (T) na qualidade físico-química e tecnológica de embutidos formulados com 

carne mecanicamente separada (CMS) de tilápia-do-nilo, além de caracterizar as melhores 

formulações sob o ponto de vista bacteriológico e sensorial; 2) o efeito da substituição de cloreto de 

sódio (NaCl) por cloreto de potássio (KCl) nas qualidades física, química, tecnológica, 

bacteriológica e sensorial dos embutidos; 3) a viabilidade e a qualidade físico-química, 

microbiológica e sensorial de embutido, sob diferentes níveis de substituição de cloreto de sódio 

por cloreto de potássio, tempos e intensidades de ultrassom; e 4) a vida útil do embutido selecionado 

por meio da pesquisa de microrganismos indicadores, parâmetros físico-químicos e sensoriais ao 

longo do tempo (dias) sob armazenamento refrigerado (4 °C). Concluiu-se que: 1) a incorporação 

de FM e T afeta as características físico-químicas e tecnológicas do embutido cozido “tipo 

apresuntado” produzido com CMS de tilápia-do-nilo. O aumento de FM nas formulações causa a 

diminuição do teor de proteínas, pH, perda de peso no cozimento (PPC), exsudação de gordura (EG) 

e de água (EA), e de L* (escurecimento), e aumento dos carboidratos totais e croma b* 

(amarelecimento). A presença de T nas amostras com determinadas concentrações de FM, aumenta 

a Aw, pH, croma b*, dureza, coesividade e mastigabilidade, diminuiu a EA, EG e L*, e não afeta o 

PPC, croma a* e elasticidade. As amostras formuladas com 1 % de T e 0; 2,5; 5; 7,5 % de FM 

revelaram a ausência de Salmonella spp., e valores abaixo de 100 UFC. g-1 para Bacillus cereus, 

Staphylococcus coagulase positiva e Clostridium sulfito redutor a 46 °C, além de Escherichia coli 

ºC abaixo de 300 NMP. g-1, portanto estavam aptas para o consumo. A formulação com 2,5 % de 

FM e 1 % de T é mais aceita pelos consumidores, e apresenta 10,94 % de proteínas e 1,72 % de 

fibra alimentar total, características de alimento com alto valor nutricional. Este tipo de alimento 

inovador pode possibilitar o aproveitamento dos resíduos gerados pelas agroindústrias de suco de 

maracujá e de filetagem de tilápia-do-nilo, diminuindo impactos ambientais e ampliando a oferta de 

alimentos à base de pescado; 2) A substituição dos níveis de NaCl por KCl afeta as características 

físicas, químicas, tecnológicas e atributos sensoriais do embutido cozido “tipo apresuntado” 

produzido com CMS de tilápia-do-nilo, pois ocorre elevação da PPC (6,65 a 17,55 g. 100. g-1), da 

EG (0,64 a 2,91 g. 100. g-1) e da EA (3,32 a 5,91 g. 100. g-1), bem como diminuição dos valores de 



 
 

 
 

dureza, elasticidade, coesividade e mastigabilidade, evidenciando-se a atuação fundamental do 

NaCl na solubilização das proteínas miofibrilares. Todas as amostras são adequadas para o consumo 

em relação ao aspecto bacteriológico, e os tratamentos com 15 %, 30 % e 45 % de substituição de 

NaCl por KCl são mais aceitos sensorialmente. A redução de sódio de 1,05 a 9,2 % utilizando-se o 

cloreto de potássio em substituição ao cloreto de sódio é possível em embutido “tipo apresuntado” 

de CMS de tilápia-do-nilo, permitindo o aproveitamento deste subproduto , porém o embutido com 

15 % de substituição de NaCl por KCl pode ser considerado o melhor tratamento em relação as 

características tecnológicas, apresentando menor exsudação de gordura e água, menor grau de 

oxidação lipídica e maiores notas para os atributos sensoriais sabor e impressão global, quando 

comparada com os tratamentos com maiores níveis de substituição de NaCl por KCl; 3) A qualidade 

física e tecnológica dos embutidos foi alterada em função da intensidade de ultrassom, tempo de 

exposição e nível de substituição de NaCl por KCl, enquanto a qualidade química não foi alterada 

significativamente. A estrutura dos embutidos também sofre modificações, devido a ruptura das 

miofibrilas pela cavitação, o que melhora a cor (avermelhamento) e os parâmetros texturais 

(coesividade e mastigabilidade), além de diminuir a exsudação de água dos embutidos. O embutido 

"tipo apresuntado" de CMS de tilápia-do-nilo com reduzido teor de sódio (E7), em cada 100 g 

apresenta 72,93 g de umidade, 12,54 g de cinzas, 8,53 g de carboidratos, 5,98 g de proteína e 0,16 

g de lipídeos, qualidade sanitária satisfatória e é aceito sensorialmente, quando a intensidade do 

ultrassom é de 12,12 w. cm-2 e o tempo de exposição de 48,85 min. A técnica de aplicação de 

ultrassom e de substituição do NaCl por KCl é viável, e o produto de CMS de tilápia-do-nilo com 

reduzido teor de sódio obtido pode representar uma alternativa para o incremento do consumo de 

pescado, melhoria da saudabilidade de produtos embutidos e redução do desperdício e do impacto 

ambiental decorrente do incorreto manejo dos subprodutos da filetagem de tipápia; 4) O tempo de 

21 dias foi considerado o limite máximo de armazenamento a 4 °C do embutido "tipo apresuntado" 

elaborado com CMS de tilápia-do-nilo e farinha de albedo de maracujá, de acordo com as 

estabilidades física, físico-química, sensorial e microbiológica determinadas, as quais apresentaram 

resultados satisfatórios para o tempo citado.  

 

 

Palavras-chave: carne mecanicamente separada; albedo de maracujá; transglutaminase; NaCl e  

KCl; sonicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

Consumers are more concerned with the acquisition of foods that represent health benefits and are 

easy to prepare, these factors being considered paramount in the purchase decision. The cooked 

sausage type "hams" development and insertion in human food produced with mechanically 

separated meat (MSM) from tilapia (Oreochromis niloticus) is a promising alternative for this by-

product valorization, presenting benefits for the consumer´s  health due to the polyunsaturated fatty 

acids and proteins of high biological value, which can leverage the increase in fish consumption. 

Sodium chloride is used in the meat products preparation, but it has been responsible for the onset 

of cardiovascular diseases and hypertension. The sodium reduction could be implemented with the 

reduction of NaCl, partial replacement of it by KCl and also by the use of ultrasound to improve the 

salt diffusion in the meat matrix. Meat products standard formulations do not use plant fibers, which 

can lead to the gastrointestinal tract diseases development. The passion fruit albedo flour inclusion 

as a prebiotic ingredient in the sausage, could incorporate dietary fiber and also improve the solid 

waste from the juice industry use, contributing to reduce the environmental impacts generated. In 

view of the above, the general objective of the present study was to verify the feasibility of 

developing a "ham-type" cooked sausage made with tilapia fillet by-product and prebiotic 

ingredient, with reduced sodium content and processed with ultrasound, to benefit the health of the 

potential consumers. The specific objectives were to evaluate: 1) the effect of adding different 

passion fruit albedo flour (PFAF) concentrations and transglutaminase (T) on the physical-chemical 

and technological quality of sausages formulated with mechanically separated meat (MSM) from 

tilapia, in addition to characterizing the best formulations from a bacteriological and sensory point 

of view; 2) the effect of replacing sodium chloride (NaCl) with potassium chloride (KCl) on the 

sausages physical, chemical, technological, bacteriological and sensory qualities; 3) the viability 

and the sausage physical-chemical, microbiological and sensory quality, under diferente substitution 

levels  of sodium chloride for potassium chloride, ultrasound times and intensities; and 4) the 

selected sausage useful life by indicator microorganisms searching, physical-chemical and sensory 

parameters over time (days) under cold storage (4 °C). It was concluded that: 1) the incorporation 

of PFAF and T affects the cooked sausage “ham type” produced with MSM from tilapia physical-

chemical and technological characteristics. The PFAF increase in the formulations causes a decrease 

in protein content, pH, cooking weight loss (CWL), fat exudation (FE) and water (WE), and L * 

(browning), and an increase in carbohydrates totals and chroma b * (yellowing). The presence of T 

in samples with certain PFAF concentrations, increases Aw, pH, chroma b *, hardness, cohesiveness 

and chewability, decreased WE, FE and L *, and does not affect CWL, chroma a * and elasticity. 

Samples formulated with 1 % T and 0; 2.5; 5; 7.5 % of PFAF revealed the absence of Salmonella 

spp., and values below 100 CFU. g-1 for Bacillus cereus, positive coagulase Staphylococcus and 

reducing Clostridium sulfite at 46 °C, in addition to Escherichia coli below 300 MPN. g-1, so they 

were fit for consumption. The PFAF 2,5 % formulation and T 1 % is more accepted by consumers 

and has 10.94 % of proteins and 1.72 % of total dietary fiber, characteristics of food with high 

nutritional value. This innovative food type can enable the residues generated by the passion fruit 

juice and tilapia fillet agro-industries uses, reducing environmental impacts and expanding the 

supply of fish-based foods; 2) The substitution of NaCl levels by KCl affects the physical, chemical 

and technological characteristics and sensory attributes of the “ham-type” cooked sausage produced 

with MSM from tilapia, as elevation occurs in CWL (6.65 to 17.55 g. 100. g-1), FE (0.64 to 2.91 g. 

100. g-1) and WE (3.32 to 5.91 g. 100. g-1), as well as a decrease in the values of hardness, elasticity, 

cohesiveness and chewability, showing the fundamental role of NaCl in the myofibrillar proteins 

solubilization. All samples are suitable for consumption in relation to the bacteriological aspect, and 

treatments with 15 %, 30 % and 45 % replacement of NaCl by KCl are more accepted sensorially. 

The reduction of sodium from 1.05 to 9.2 % using potassium chloride in substitution to sodium 



 
 

 
 

chloride is possible in MSM from tilapia sausage “ham type”, allowing the use of this by-product, 

however the sausage with 15 % replacement of NaCl by KCl can be considered the best treatment 

in relation to technological characteristics, presenting less fat and water exudation, less degree of 

lipid oxidation and higher scores for the flavor and overall impression sensory atributes, when 

compared with replacement of NaCl by KCl treatments higher levels; 3) The sausages physical and 

technological qualities have been changed depending on the ultrasound exposure time intensity and 

level of NaCl substitution by KCl, while the chemical quality was not significantly altered. The 

sausages structure also undergoes modifications, due to the rupture of the myofibrils by cavitation, 

which improves the color (redness) and the textural parameters (cohesiveness and chewability), in 

addition to reducing the sausages water exudation. The "ham type" sausage of Nile tilapia MSM 

with reduced sodium content (E7), for every 100 g, has 72.93 g of moisture, 12.54 g of ash, 8.53 g 

of carbohydrates, 5.98 g of protein and 0.16 g of lipids, satisfactory sanitary quality and is accepted 

sensorially, when the ultrasound intensity is of 12.12 w. cm-2 and the exposure time was 48.85 min. 

The technique of applying ultrasound and replacing NaCl with KCl is feasible, and the  MSM from 

tilapia product with reduced sodium content obtained, may represent an alternative for increasing 

fish consumption, improving the embedded products healthiness and reducing the waste and 

environmental impact resulting from the incorrect handling of by-products from the tilapia filleting; 

4) The time of 21 days was considered the maximum storage limit at 4 °C of the "ham type" sausage 

made with MSM from tilapia and passion fruit albedo flour, according to the physical, physical-

chemical, sensory and microbiological stability determined, which presented satisfactory results for 

the mentioned time. 

 

 

Keywords: mechanically separated meat; passion fruit albedo; transglutaminase; NaCl and KCl; 

sonication.
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CAPÍTULO 1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A produção mundial de tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus) atingiu 1,6 

milhões de toneladas em 2016, sendo a China o maior produtor e exportador tanto de 

pescado quanto da espécie citada. Já o Brasil ocupa a 4° posição relacionada ao cultivo de 

peixes mundialmente. Estima-se que a produção global de tilápia-do-nilo continuará 

aumentando a uma taxa relativamente estável de 6 a 7 % ao ano, com previsão de produção 

de 9 milhões de toneladas em 2028 (FITZSIMMONS, 2018; FAO, 2018; ANUÁRIO, 

2020). 

O processamento de peixes gera muitos subprodutos/resíduos na preparação de 

filés caracterizados como subprodutos de filetagem. Estes são uma rica fonte de proteínas 

e outros nutrientes podendo ser aproveitados na alimentação humana. Um processo 

adequado para a extração dos nutrientes presentes nestes subprodutos poderia ajudar a 

resolver alguns problemas relacionados a diminuição do desperdício, poluição, desnutrição 

e melhoria da dieta com proteínas de alto valor biológico e minerais. Além disso, 

contribuiria para a sustentabilidade da indústria, reduzindo os custos com destinação e/ou 

tratamento de resíduos (SURASANI et al., 2020). 

De acordo com a Organização Mundial para a Alimentação e Agricultura 

(FAO), recomenda-se o consumo per capita anual de 14,5 kg de pescado. A média de 

consumo mundial em 2018 foi de 20,5 kg/habitante/ano, porém na América Latina a média 

chega a 9 kg/habitante/ano (FAO, 2014; FAO, 2020). A ausência de hábito, o preço elevado 

e a falta de praticidade na elaboração do alimento prejudicam a escolha do brasileiro por 

pescados (GALAN, 2013), evidenciando a necessidade de criação de estratégias que 

estimulem o consumo de pescado no país.  

Dentre os produtos cárneos tradicionais, o presunto cozido é particularmente 

apropriado, devido à sua grande aceitação popular aliada as características sensoriais e 

tecnológicas adequadas (RIBEIRO et al., 2018). Por outro lado, a carne mecanicamente 

separada (CMS) de tilápia-do-nilo é um ingrediente subvalorizado, obtido a partir da 

filetagem deste peixe. A inserção deste coproduto no embutido cozido "tipo apresuntado” 

na alimentação humana, poderia estimular o consumo de alimentos desenvolvidos com 

pescado, pela praticidade de consumo que o mesmo apresenta. A carne de tilápia-do-nilo 
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possui ácidos graxos poli-insaturados e proteínas de alto valor biológico, representando 

benefícios para a saúde do consumidor. 

Em relação às doenças cardiovasculares (DCVs), os lipídios da carne vermelha 

e seus produtos de oxidação favorecem a ocorrência de hipercolesterolemia, obesidade e 

risco de sofrer acidente vascular cerebral, aliados ao impacto da ingestão excessiva de NaCl 

no aumento da pressão arterial, sendo os produtos cárneos processados importantes 

contribuintes para a ingestão de sódio em países desenvolvidos (DELGADO et al., 2021). 

Assim, emerge a demanda de produtos de origem animal funcionais, que contenham em 

sua formulação ingredientes prebióticos, com conteúdo de fibra alimentar considerável. A 

ingestão de fibra alimentar influencia a biodisponibilidade de nutrientes, composição 

microbiana e funções gastrointestinais e, portanto, modula o mecanismo de absorção de 

nutrientes na dieta humana e animal diminuindo a absorção intestinal de açúcares, gorduras 

e colesterol (ADAMS et al., 2018). 

As atividades agroindustriais das cadeias vegetais geram milhões de toneladas 

de resíduos em todo mundo. Os subprodutos obtidos do processamento de frutas têm 

potencial para serem estudados como ingrediente para melhorar as propriedades 

tecnológicas de produtos cárneos (SELANI et al., 2015). Por outro lado, o consumo de 

produtos cárneos com formulações tradicionais, que não utilizam fibras alimentares, pode 

acarretar o desenvolvimento de doenças do trato gastrointestinal. A inclusão da farinha de 

albedo de maracujá amarelo nas formulações do embutido cozido “tipo apresuntado” 

possibilitará a incorporação de fibras a este produto cárneo, além de aproveitar os resíduos 

sólidos gerados pela indústria de polpa e suco de maracujá, atuando diretamente nos 

aspectos funcional e tecnológicos do produto. 

A demanda por alimentos com teores reduzidos de sódio é uma preocupação 

emergente dos consumidores, representando assim uma tendência para o mercado de 

produtos cárneos. No entanto, a redução do cloreto de sódio ainda é um desafio, devido à 

sua importância para a tecnologia de fabricação desses produtos, para a estabilidade da 

emulsão cárnea, pelo efeito bacteriostático e propriedades sensoriais. Estratégias devem 

ser estudadas, permitindo assim que a indústria da carne responda às exigências dos 

consumidores (GAUDETTE; PIETRASIK, 2014). 

Inúmeras alternativas têm sido propostas para reduzir o NaCl sem grandes 

alterações no processo de cura. A substituição parcial do NaCl por outros sais, como o 

cloreto de potássio, representa uma opção para reduzir o teor de sódio em produtos cárneos. 
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Entretanto, os sais com baixo teor de sódio podem influenciar negativamente os atributos 

de textura e atributos sensoriais como o sabor (LORENZO et al., 2015). Neste sentido, a 

utilização de cloreto de potássio e ação de ultrassom (tecnologia emergente) vem sendo 

investigados para a produção de alimentos cárneos com teores reduzidos de sódio. A 

aplicação da sonicação em produtos cárneos provocando a implosão de microbolhas 

decorrentes do fenômeno de cavitação, e tem sido proposta para melhorar a difusão do sal 

na matriz da carne, com o objetivo de reduzir o teor de sódio em produtos cárneos (OJHA 

et al., 2016). Entretanto, ainda não existem estudos que avaliaram os efeitos de ambas 

tecnologias de forma acoplada na matriz de embutidos “tipo apresuntado”, produzidos com 

carne de peixe.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Carne Mecanicamente Separada (CMS) de tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus) 

e aplicações 

 

Em nível mundial, o pescado provê em torno de 17 % do consumo total de 

proteína animal para 4,3 bilhões de indivíduos (FAO, 2014). Desenvolver estratégias para 

o aproveitamento de espécies de baixo valor e ou subutilizadas, bem como dos subprodutos 

de filetagem de peixes nobres, no processamento alimentos destinados ao consumo humano 

à base de pescado é necessário (TAHERGORABI et al., 2013). O desenvolvimento de 

novas tecnologias baseadas em um modelo sustentável e capaz de suprir a demanda por 

alimentos vêm sendo incentivadas para melhoria da produção mundial (BERY et al., 2012). 

A tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus) destaca-se por ser uma das espécies 

de peixes de água doce mais cultivadas na aquicultura mundial (FAO, 2018). Ao longo do 

processo de beneficiamento de tilápia-do-nilo é gerado, em média, um volume superior a 

50 % de resíduos, que quando não são devidamente aproveitados tornam-se poluentes. O 

filé é o principal produto processado, produzindo 30 a 40 % de rendimento em relação ao 

peixe inteiro. Entretanto, aproximadamente 60 a 70 % do conteúdo total resulta em resíduo 

de processamento, que inclui restos de carne, cabeça, pele, ossos, escamas e vísceras 

(CLEMENT; LOVELL, 1994; PIRES et al., 2011). 

Segundo a FAO e WHO (1994), a carne mecanicamente separada (CMS), 

conhecida como “minced fish” ou polpa, pode ser definida como o produto obtido através 

do processo de separação mecânica desta parte comestível, obtendo partículas de músculo 

isenta de ossos, vísceras, escamas e pele. Quando submetido a processo de congelamento, 

deverá apresentar-se em blocos com espessura máxima de 15 cm e conservada em 

temperatura não superior a -18 ºC no prazo máximo de 90 dias, possuindo as seguintes 

características físico-químicas: proteína (mínima) de 12 %, gordura (máximo) de 30 %, 

teor de cálcio (máximo) de 1,5% (base seca) e índice de peróxido (máximo) de 1 meq KOH 

por kg de gordura (BRASIL, 2000).  

Osorio, Wills e Munõz (2013) caracterizaram subprodutos provenientes da 

filetagem de tilápia-do-nilo e truta Arco-íris, e concluíram que as carnes mecanicamente 

separadas de ambas espécies estudadas apresentaram alto potencial nutricional, 

destacando- se os conteúdos de proteínas, cinzas, cálcio e potássio, salientando-se a 
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importância do aproveitamento deste resíduo com vistas a diminuir os impactos ambientais 

decorrentes do processo de filetagem. Contudo, a utilização da CMS deve ser investigada, 

tanto para o aproveitamento como subproduto de peixe quanto para o comércio “in natura”.  

O processo de separação mecânica da carne de tilápia-do-nilo influencia 

diretamente em termos de cor, capacidade antioxidante e estabilidade oxidativa. No 

entanto, os resíduos de peixe apresentam alta qualidade nutricional. Assim, o 

processamento de CMS representa uma nova forma de explorar melhor as espécies de 

interesse na aquicultura, porém, reações de oxidação durante este tratamento devem ser 

levados em consideração. A lavagem poderia ser uma opção para eliminar moléculas heme 

como pró-oxidantes na obtenção de carne mecanicamente separada (SECCI et al., 2016).  

O processamento de carcaças de tilápia-do-nilo sob a forma de CMS ou polpa 

e farinha produz alimentos de alto valor nutritivo com conteúdo proteico adequado, 

demonstrando assim viabilidade enquanto matéria-prima, e alternativas de baixo custo para 

produzir novos produtos, agregando valor aos resíduos de peixe, aumentando os lucros da 

indústria e fornecendo aos consumidores um produto fácil de preparar, nutritivo e de baixo 

custo (MONTEIRO et al., 2012). 

Os sistemas de separação mecânica da carne são uma boa opção para criar 

novos produtos provenientes da pesca e abrir novo mercado de alimentos, possibilitando o 

aproveitamento desta matéria-prima com alto teor de minerais e de proteína de elevado 

valor biológico, reduzindo ainda os impactos ambientais gerados na obtenção de filés e o 

incentivo do uso de tecnologias para o desenvolvimento de novos produtos industrializados 

com maior valor agregado e que possam alavancar a demanda no mercado (OETTERER; 

GALVÃO; SUCASAS, 2014; SECCI et al., 2016; LEIRA et al., 2019).  

Devido as características nutricionais peculiares que apresenta, 

contemporaneamente, alternativas para o aproveitamento de resíduos oriundos do processo 

de filetagem de tilápia-do-nilo para a obtenção de carne mecanicamente separada (CMS) 

estão evidenciadas em algumas pesquisas da área de ciência e tecnologia de alimentos. A 

CMS pode ser utilizada in natura na produção de produtos cárneos, como os embutidos 

(salsicha), ou como farinha (desidratada) em sopas instantâneas, snacks, biscoitos, pães e 

macarrão (MONTEIRO et al., 2014; BESSA et al., 2016; MONTEIRO et al. 2016; 

MONTEIRO et al., 2018; MAGALHÃES et al., 2019; MONTEIRO et al., 2019a; 

MONTEIRO et al., 2019b;  MAGALHÃES et al., 2020). 
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O desenvolvimento de um embutido cozido “tipo apresuntado” de tilápia-do-

nilo representa uma alternativa promissora para o incremento desta proteína de alto valor 

biológico no hábito alimentar no Brasil. Segundo o Regulamento da Inspeção Industrial e 

Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA), entende-se por "embutido de 

pescado" embutido de pescado é aquele produto elaborado com pescado, com adição de 

ingredientes, curado ou não, cozido ou não, defumado ou não, dessecado ou não, utilizados 

os envoltórios naturais ou  artificiais (BRASIL, 2020). O consumo de carne vermelha e 

processada pode aumentar o risco de câncer colorretal, podendo ainda ser responsabilizado 

pelo aparecimento de doenças do trato gastrointestinal (CASTELLS, 2009), sendo a 

proposta da inclusão de fibras alimentares em produtos cárneos uma estratégia relevante 

do ponto de vista funcional e tecnológico. 

 

2.2 Aproveitamento da casca de maracujá amarelo (Passiflora edulis f. Flavicarpa) 

 

O consumo adequado de fibras alimentares auxilia no controle das taxas de 

colesterol sanguíneo, de doenças cardiovasculares e gastrointestinais, de diabetes, da 

obesidade, e na prevenção do câncer de cólon (GHOSHAL; SHIVHARE; BANERJEE, 

2016). Frutas tropicais como o maracujá são ricas em compostos bioativos tais como 

fenólicos, carotenóides, vitaminas, flavonóides e fibras alimentares. Na maioria dos casos, 

cascas e sementes são desperdiçadas e podem apresentar valores semelhantes ou mesmo 

superiores ao conteúdo de compostos fenólicos encontrado nos frutos (AYALA-ZAVALA 

et al., 2011).  

O principal componente da casca do maracujá é o albedo. Albedo é um tecido 

branco, esponjoso e celulósico, considerado uma fonte potencial de fibra. O albedo obtido 

dos resíduos do maracujá foi caracterizado por López-Vargas et al. (2013). Este resíduo 

pode ser utilizado como fonte de fibra alimentar no processamento de alimentos, devido ao 

seu alto conteúdo de fibra alimentar total (71,79 g. 100. g-1), composta principalmente por 

fibra alimentar insolúvel (52,34 g. 100. g-1) e fibra alimentar solúvel (2,69 g. 100. g-1). 

Os subprodutos ricos em fibras obtidas a partir de polpa e sementes ou albedo 

de maracujá amarelo (Passiflora edulis f. Flavicarpa) estão disponíveis em grandes 

quantidades como um resíduo da produção de suco e polpa, podendo ser utilizados como 

na forma de farinha como ingrediente prebiótico no desenvolvimento de alimentos 

funcionais. Além disso, esses subprodutos ricos em fibras têm aplicações potenciais em 
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produtos que exigem hidratação, como os produtos cárneos cozidos, devido ao teor de fibra 

alimentar total elevado e boas propriedades tecnológicas que apresentam especialmente a 

retenção de água (LÓPEZ-VARGAS et al., 2013). 

As fibras possuem algumas propriedades comparáveis aos aditivos alimentares 

atuando como agentes espessantes ou gelificantes e estabilizadores de emulsões. Além 

disso, são utilizadas como substitutos de gordura, possuem poder de inchamento 

aumentando a capacidade de retenção de água, propriedade essencial para a preparação de 

produtos cárneos emulsionados (AYALA-ZAVALA et al., 2011).  

Em estudo sobre os efeitos da adição dos subprodutos de maracujá em 

hambúrgueres, resultados obtidos demonstraram diminuição nos parâmetros de perda de 

peso por cozimento, redução de diâmetro, aumento da espessura e aumento na retenção da 

umidade, evidenciando assim melhoria no rendimento e melhores características visuais do 

produto elaborado (SELANI et al., 2015). A concentração de 2,5 % de albedo de maracujá 

é recomendada na produção de hambúrguer suíno, sendo este alimento considerado como 

fonte de fibras (LÓPEZ-VARGAS et al., 2014).  

Por outro lado, os produtos cárneos são responsáveis por aproximadamente 20 

a 30 % do consumo diário de sódio, o que justifica a redução do cloreto de sódio nestes 

alimentos (PETRACCI et al., 2013). 

 

2.3 Redução de sódio em produtos cárneos 

 

A ingestão elevada de sódio ocasiona aumento na pressão sanguínea e, 

consequentemente, desencadeamento de doenças cardiovasculares e hipertensão (WHO, 

2007). O consumo de sódio pela população brasileira é estimado em 4.700 mg por pessoa 

ao dia (equivalentes a quase 12.000 mg de sal) sendo que 70 % desta população fazem a 

ingestão em excesso (mais que 2 000 mg ao dia) e mais de 90 % dos adultos e adolescentes 

de 14 a 18 anos de idade ultrapassam o limite diário recomendado (IBGE, 2011). A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou para adultos uma redução adicional 

para menos de 2.000 mg de sódio por dia (5.000 mg de NaCl por dia) (LIM et al., 2012).  

A redução do sódio em produtos cárneos é particularmente importante e deve 

ser efetivada. A preocupação com a dieta sobre o consumo de sal incentivou as indústrias 

alimentares a considerar métodos para reduzir o uso de sal. No entanto, devido às funções 

essenciais, como as propriedades conservantes, seu poder desenvolvedor de sabor, e sua 
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capacidade de solubilizar as proteínas, necessárias para aumentar a adesão e proporcionar 

a formação da emulsão em produtos cárneos processados, os efeitos da utilização de 

quantidades reduzidas deste sal devem ser cuidadosamente considerados (INGUGLIA et 

al., 2017). 

O cloreto de sódio confere o sabor salgado característico aos alimentos cárneos, 

atuando diretamente na solubilização das proteínas miofibrilares, que uma vez 

solubilizadas são responsáveis pela capacidade de retenção de água, emulsificação e 

retenção de gordura, influenciando ainda a estabilidade da emulsão pela qualidade do gel 

formado durante o cozimento (TOTOSAUS; PÉREZ-CHABELA, 2009). 

Várias misturas contendo KCl, CaCl2 e NaCl, com forças iónicas equivalentes 

ao do sal comumente (NaCl), são utilizadas em formulações tradicionais, representando 

uma boa estratégia para reduzir o sódio em embutidos contendo altas concentrações de 

CMS de aves. Porém, a presença KCl e de CaCl2 como substituo parcial do sal nas 

preparações diminui a estabilidade das emulsões (HORITA et al., 2014). O uso de 

ingredientes e aditivos que minimizem os efeitos causados pela redução do NaCl é 

necessário, e neste sentido, a transglutaminase é um importante coadjuvante de tecnologia. 

A aplicação de transglutaminase em produtos cárneos induz a formação de 

ligações cruzadas, potencializando ligações entre os aminoácidos presentes, resultando na 

formação de uma matriz proteica porosa com alta capacidade de absorção e retenção de 

água (GASPAR; GÓES-FAVONI, 2015). Portanto, a transglutaminase possui efeito como 

agente gelificante em produtos cárneos, mesmo quando utilizada em concentrações 

reduzidas (0,25 e 0,5 %) em presunto de peixe (RIBEIRO et al., 2018). 

 

2.4 Aplicação de ultrassom em produtos cárneos para redução de sódio  

 

O prejuízo sensorial e o alto custo podem ser fatores limitantes à 

implementação de sais de cloreto de potássio a nível industrial na redução de sódio em 

produtos cárneos (CORREIA, 2019). Dessa forma, tecnologias emergentes que 

possibilitem a produção em larga escala de alimentos à base de carne e com teor reduzido 

de sódio são extremamente importantes. O uso de tecnologias limpas, como o ultrassom, é 

uma alternativa relevante e têm sido estudadas para melhorar as propriedades 

funcionais/tecnológicas de produtos alimentícios, aliadas à conveniência de menor tempo 
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de processamento, menor gasto em água e energia, e menor produção de efluentes 

(CHEMAT; ZILL; KHAN, 2011; LEÃES et al., 2020). 

O ultrassom com frequências entre 20 e 100 kHz pode ter efeitos físicos e 

químicos destrutivos. As ondas sonoras oscilantes viajam no meio, fazendo com que com 

que bolhas microscópicas de gás aumentem de tamanho. Subsequentemente, durante o 

ciclo de compressão, pressões extremas são exercidas sobre a microbolha até que ela se 

torne instável e imploda. Quando a bolha colapsa, jatos de líquido de alta velocidade e 

ondas de choque se propagam na mesma direção que as ondas acústicas. Os microjatos 

penetram no tecido biológico causando danos e aumentando a difusão de substâncias no 

meio. Antes da implosão, a ação pulsante da bolha cria o fluxo acústico, garantindo o 

movimento constante dos íons, aumentando ainda mais a transferência de massa (LEONG; 

ASHOKKUMAR; KENTISH, 2011). 

Estudos tem sido desenvolvidos com objetivo de aplicar o ultrassom para 

melhoria da qualidade de carnes e produtos cárneos (PINTON et al., 2019; LEÃES et al., 

2020).  Ojha et al. (2016) estudando o efeito do ultrassom nos aspectos físico-químicos de 

amostras de carne suína, demonstraram que a aplicação desta tecnologia pode aumentar a 

difusão de sal na matriz de carne em comparação com um sistema de salmoura estática, 

melhorando ainda a textura e diminuindo a perda de peso no cozimento, possibilitando a 

utilização do cloreto de sódio em menores concentrações. 

Melhorias nos aspectos de textura, como dureza, mastigabilidade e 

coesividade, adequados parâmetros de cor, maiores notas para sabor e aceitação sensorial, 

foram atribuídos ao efeito da aplicação da tecnologia de ultrassom (intensidade de 600 w. 

cm−2 por 10 min) em presuntos reestruturados produzidos com carne suína e submetidos a 

redução de sódio atribuídas à formação de microfissuras nas proteínas miofibrilares 

(BARRETTO et al., 2018; BARRETTO et al., 2020). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral  

 

Avaliar a viabilidade do desenvolvimento de um embutido cozido "tipo 

apresuntado" elaborado com subproduto da filetagem de tilápia-do-nilo e ingrediente 

prebiótico, com reduzido teor de sódio processado com ultrassom, para beneficiar a saúde 

dos potenciais consumidores.  

 

3.2. Objetivos específicos  

 

Estudar o efeito da adição de diferentes concentrações de farinha de albedo de 

maracujá (FM) e de transglutaminase (T) na qualidade físico-química e tecnológica de 

embutidos formulados com carne mecanicamente separada (CMS) de tilápia-do-nilo, além 

de caracterizar as melhores formulações sob o ponto de vista bacteriológico e sensorial; 

Mensurar o efeito da substituição de cloreto de sódio (NaCl) por cloreto de 

potássio (KCl) nas qualidades física, química, tecnológica, bacteriológica e sensorial dos 

embutidos;  

Verificar a viabilidade e a qualidade físico-química, microbiológica e sensorial 

de embutido, sob diferentes níveis de substituição de cloreto de sódio por cloreto de 

potássio, tempo e intensidade de ultrassom;  

Determinar a vida útil do embutido selecionado no experimento 3, através da 

pesquisa de microrganismos indicadores (mesófilos e psicrotróficos), análises físico-

químicas e sensoriais no embutido selecionado, ao longo de tempo (dias) e sob 

armazenamento refrigerado (4 °C).  
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CAPÍTULO 2 

 

APROVEITAMENTO DE SUBPRODUTOS DAS INDÚSTRIAS DE SUCO DE 

MARACUJÁ E DE FILETAGEM DE TILÁPIA-DO-NILO (Oreochromis niloticus) 

PARA OBTENÇÃO DE PRODUTO CÁRNEO FUNCIONAL 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da adição de diferentes concentrações de farinha 

de albedo de maracujá (FM) e de transglutaminase (T) na qualidade físico-química e 

tecnológica de produtos “tipo apresuntado” formulados com carne mecanicamente 

separada (CMS) de tilápia-do-nilo além de caracterizar as melhores formulações sob o 

ponto de vista bacteriológico e sensorial. Delineamento inteiramente casualizado foi 

utilizado, com esquema fatorial 5x2, cinco níveis de FM (0 %; 2,5 %; 5 %; 7,5 % e 10 %) 

e dois níveis de T (0 e 1 %), em três repetições. A incorporação de FM e T afeta as 

características físico-químicas e tecnológicas do embutido cozido “tipo apresuntado” 

produzido com CMS de tilápia-do-nilo. O aumento de FM nas formulações causa a 

diminuição do teor de proteínas, pH, perda de peso no cozimento (PPC), exsudação de 

gordura (EG) e de água (EA), e de L* (escurecimento), e aumento dos carboidratos totais 

e croma b* (amarelecimento). A presença de T nas amostras com determinadas 

concentrações de FM, aumenta a Aw, pH, croma b*, dureza, coesividade e mastigabilidade, 

diminuiu a EA, EG e L*, e não afeta o PPC, croma a* e elasticidade. As amostras 

formuladas com 1 % de T e 0; 2,5; 5; 7,5 % revelaram a ausência de Salmonella spp., e 

valores abaixo de 100 UFC. g-1 para Bacillus cereus, Staphylococcus coagulase positiva e 

Clostridium sulfito redutor a 46 °C, além de Escherichia coli abaixo de 300 NMP. g-1, 

portanto estavam aptas para o consumo. A formulação com 2,5 % de FM e 1 % de T foi 

mais aceita pelos consumidores, e apresentou 10,4 % de proteínas e 1,78 % de fibra 

alimentar total, característica de alimento com alta valor nutricional. Este tipo de alimento 

inovador pode possibilitar o aproveitamento dos resíduos gerados pelas agroindústrias de 

suco de maracujá e de filetagem de tilápia-do-nilo, diminuindo impactos ambientais e 

ampliando a oferta de alimentos à base de pescado. 

 

Palavras-chave: Oreochromis niloticus; carne mecanicamente separada; tipo apresuntado; 

prebiótico; fibra alimentar; aceitação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Passiflora é um gênero nativo do Brasil e seu fruto denominado maracujá é 

conhecido mundialmente. A principal espécie explorada economicamente é a Passiflora 

edulis Sims, que engloba as variedades amarela e roxa, amplamente utilizadas pela 

indústria de alimentos para a produção de suco, gerando enormes quantidades de casca, 

bagaço, sementes e mucilagem. As cascas, constituídas pelo epicarpo (pigmentado) e 

mesocarpo (albedo branco), representam 50% do peso total da fruta. A farinha de casca de 

P. edulis contém fibra dietética insolúvel e solúvel (pectina) (VUOLO et al., 2019). 

A administração de extrato de casca de maracujá reduz a pressão arterial em 

humanos, sem efeitos adversos (CABALLERO; FINGLAS; TOLDRA, 2015). A 

incorporação do albedo de maracujá em alimentos cárneos melhora as características de 

perda de peso por cozimento, aumenta o rendimento e a retenção de gordura e água (ZHAO 

et al., 2018). Além disso, o albedo de maracujá pertence ao grupo de alimentos prebióticos, 

os quais são definidos como oligossacarídeos de origem vegetal não digeríveis e 

fermentáveis pela microbiota intestinal com objetivo de promover a saúde do hospedeiro 

(RODRÍGUEZ; MÉGIAS; BAENA, 2003). Entretanto, as formulações padrão de produtos 

cárneos não são adicionadas de fibras vegetais, pois podem causar alterações indesejáveis 

nas características originais do produto cárneo dependendo da concentração de fibras, 

características intrínsecas e processamento da matriz alimentar e interação dos 

ingredientes. Neste contexto, o grande desafio da comunidade cientifica e indústrias de 

carne é encontrar as concentrações ideais de fibras vegetais para cada tipo de produto 

cárneo. 

Por outro lado, a produção mundial de tilápia-do-nilo atingiu 1,6 milhões de 

toneladas em 2016 e vem demonstrando um aumento contínuo. Estima-se que a produção 

global de tilápia-do-nilo continuará aumentando a uma taxa relativamente estável de 6 a 7 

% ao ano, com previsão de produção de 9 milhões de toneladas em 2028 (FITZSIMMONS, 

2018; FAO, 2018). Contudo, a indústria de filés de tilápia-do-nilo gera grande quantidade 

de resíduos (70 %), dentre os quais, a carne mecanicamente separada (CMS) apresenta alto 

valor nutricional e rendimento equivalente ao filé (aproximadamente 30 %), sendo seu 

aproveitamento consideravelmente importante para diversificação de produtos à base de 

pescado e redução do impacto ambiental (MONTEIRO et al., 2014).  
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Diversos estudos tem focado na avaliação da qualidade de alimentos como pães 

(MONTEIRO et al, 2018; MONTEIRO et al., 2019a), massas alimentícias (MONTEIRO 

et al., 2016; MONTEIRO et al., 2019b), “snacks” (MAGALHÃES et al., 2019), embutidos 

e reestruturados (FOGAÇA et al., 2015) produzidos com CMS proveniente da filetagem 

de tilápia-do-nilo visando o uso de proteínas de alto valor biológico e ácidos graxos poli-

insaturados benéficos a nutrição e saúde dos consumidores, que seriam descartados no 

meio ambiente.       Entretanto, ainda não há estudos sobre o desenvolvimento de embutido 

emulsionado “tipo apresuntado” a partir de CMS de tilápia-do-nilo adicionado de fibra 

alimentar, que representa um alimento funcional com elevada praticidade e conveniência 

de consumo.  

Embora as proteínas de peixe sejam facilmente desnaturadas e agregadas, em 

alguns casos é necessário o uso de um agente agregador para auxiliar a produção de 

embutidos cárneos utilizando-se CMS, destacando-se neste campo a enzima 

transglutaminase microbiana, a qual é largamente utilizada na indústria de alimentos. Esta 

enzima promove a reestruturação da carne pela ligação de proteínas através do fenômeno 

de reticulação covalente entre resíduos de glutamina e lisina, resultando na formação de 

polímeros de alto peso molecular (TÉLLEZ-LUIS et al., 2002).  

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da adição de diferentes 

concentrações de farinha de albedo de maracujá (FM) e de transglutaminase (T) na 

qualidade físico-química e tecnológica de produtos “tipo apresuntado” formulados com 

CMS de tilápia-do-nilo, bem como caracterizar bacteriologicamente e sensorialmente as 

melhores formulações dos produtos. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Material 

 

 A CMS de tilápia-do-nilo foi adquirida de um abatedouro comercial 

localizado em Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro, Brasil (22°33′58.3"S 42°41′48,2"W). 

As cascas de maracujá amarelo maduros foram doadas por MRL Industria de Polpas, 

produtora de sucos e polpa, situada em Goiânia, Goiás, Brasil (16°42'12.6"S 

49°14'49.1"W). Os demais insumos alimentícios foram adquiridos da empresa FS 

Comercial situada no município de São Carlos, São Paulo, Brasil (22°00'36.4"S 
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47°52'42.9"W). Todos os reagentes utilizados foram classificados como puros para análises 

(P. A.) da marca Sigma®. 

 

2.2 Processamento da farinha de albedo de maracujá amarelo 

 

 A metodologia utilizada para produção da FM foi a descrita por Zeraik et al. 

(2011), com adaptações. As cascas foram previamente higienizadas em solução de 

hipoclorito de sódio a 100 ppm por 15 min. O flavedo foi removido manualmente com 

facas, enquanto o albedo resultante foi branqueado com água a 100 °C por 5 min., seco em 

estufa com circulação e renovação de ar a 60 ºC, até peso constante, triturado em um 

liquidificador industrial, moído em moinho de rotor tipo ciclone e em peneira com 600 µm 

de abertura. A FM produzida foi embalada a vácuo em saco de polietileno de baixa 

densidade (PEBD) e armazenada protegida da umidade e do calor.  

 

2.3 Caracterização físico-química das matérias-primas 

 

O tamanho das partículas da FM foi determinado em um agitador 

eletromagnético de peneiras (Bertel, 4819 VP-01, Caieiras, Brasil). Três amostras de 100 

g de FM foram peneiradas durante 10 min em um conjunto de peneiras (250, 180, 150, 125, 

106 e 75 mm de abertura), e ainda a base do conjunto. As quantidades retidas em cada 

peneira e na base foram pesadas e expressas em porcentagem. O diâmetro geométrico 

médio, o índice de uniformidade e módulo de finura foram calculados de acordo com a 

Embrapa (1996). 

 A FM e CMS foram analisadas em relação a composição centesimal de acordo com 

a AOAC (2012) e incluíram determinação da umidade (método n° 925.45), proteína (n° 

960.52), cinzas (n° 923.03), lipídeos (n° 922.06), fibra alimentar total (FAT), solúvel (FAS) 

e insolúvel (FAI; n° 985.29) e carboidratos totais que foram calculados pela diferença entre 

100 e a soma dos percentuais de umidade, proteína, lipídeos e cinzas. A FM foi submetida 

ainda a analises de cianeto total e livre (APHA, 1985). 

A atividade de água foi determinada por leitura direta com auxílio de 

equipamento (Decagon Devices Inc., CX-2T, Pullman, USA), enquanto o pH através de 

leitura direta, com emprego de um potenciômetro digital de bancada (Tecnal, TE C-51, 

Piracicaba, Brasil). A cor instrumental foi determinada em colorímetro (Bankinh Meter 
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Minolta, BC-10, Ramsey, USA), utilizando-se os padrões de cor do sistema CIELAB 

(Comission Internationate de L’Eclairage), com resultados expressos em valores de L 

(luminosidade), a* (negativo= verde, positivo= vermelho) e b* (positivo= amarelo, 

negativo= azul). 

 

2.4 Processamento dos produtos “tipo apresuntado” 

 

O método de processamento foi relatado por Alves et al. (2016), com 

modificações, relacionadas ao tipo de matéria-prima, ingredientes e aditivos utilizados. Os 

ingredientes utilizados nas formulações experimentais estão relacionados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Ingredientes utilizados nas formulações dos produtos “tipo apresuntado” 

produzidos com carne mecanicamente separada (CMS) de tilápia-do-nilo e diferentes 

concentrações de farinha de albedo de maracujá amarelo (FM) e transglutaminase (T). 

 

As emulsões foram preparadas durante 4 min em Cutter (Robot Coupe, R602VV, 

São Caetano do Sul, Brasil). Nos dois primeiros minutos homogeneizou-se a CMS de 

tilápia-do-nilo, o cloreto de sódio e o gelo, para extração e solubilização das proteínas 

miofibrilares. Nos dois últimos minutos ocorreu adição e homogeneização dos demais 

Ingredientes (%) 
0 % FM 2,5 % FM 5 % FM 7,5 % FM 10 %FM 

0 % T 1 % T 0 % T 1 % T 0 % T 1 % T 0 % T 1 % T 0 % T 1 % T 

CMS  80,95 80,95 78,45 78,45 75,95 75,95 73,45 73,45 70,95 70,95 

FM 0 0 2,5 2,5 5 5 7,5 7,5 10 10 

Gelo 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 

Sal de cura 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Condimento Califórnia 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Emulsificante de gordura 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Antioxidante 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Tripolifosfato. de sódio 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Realçador de sabor 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Cloreto de sódio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fécula de mandioca 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Goma Carragena 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Alho em pó 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Cebola em pó 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Transglutaminase 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
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ingredientes, sendo a T adicionada por último, para promover ligações covalentes entre os 

aminoácidos presentes. Posteriormente, as emulsões foram embaladas a vácuo, em porções 

de 400 g, e mantidas sob refrigeração a 4 °C por 12 h. Decorrido o período de cura, as 

emulsões foram enformadas em recipientes de inox e submetidas a cozimento escalonado: 

60 °C por 30 min., 70 °C por 30 min. e 80 °C até que fosse atingido 72 °C no centro 

geométrico do alimento. A temperatura da água de cozimento foi aferida com termômetro 

digital de infravermelho, enquanto a dos produtos foi avaliada com termômetro digital tipo 

espeto. Após o cozimento, as peças foram resfriadas em banho de gelo e mantidas sob 

refrigeração a 4 °C até o momento das análises. 

 

2.5 Análises físico-químicas 

 

 Os embutidos “tipo apresuntado” também foram avaliados em relação a 

composição centesimal (AOAC, 2012), atividade de água, pH e cor instrumental conforme 

descrito anteriormente. Além disso, os produtos foram analisados quanto a perda de peso 

por cozimento (PPC), perfil de textura e estabilidade da emulsão. A PPC foi determinada 

de acordo com metodologia proposta por Mc Donnell et al. (2014). As emulsões foram 

embaladas sob vácuo e cozidas em banho Dubnoff Orbital até atingir temperatura interna 

central de 72 °C. 

 A PPC foi calculada como a diferença entre os pesos inicial e final (após o 

cozimento), dividido pelo peso inicial, expressa em percentual. O perfil de textura foi 

avaliado através do texturômetro (Stable Micro Sistem, TA.X T2 plus, Surrey, UK), com 

probe cilíndrica de 20 mm de diâmetro, distância de 30 mm e velocidades de pré-teste, teste 

e pós-teste de 1, 1,5 e 10 mm. s–1, respectivamente. Os parâmetros dureza, coesividade, 

elasticidade e mastigabilidade foram avaliados. Para isso, padronizou-se a espessura, a 

altura e o comprimento (20 x 55 x 35 mm) da fatia da amostra, com auxílio de paquímetro 

digital. A estabilidade da emulsão foi determinada conforme metodologia proposta por 

Colmenero, Ayo, e Carballo (2005). A amostra de 5 g da emulsão foi centrifugada a 4.000 

× g por 5 min., cozida em banho Dubnoff orbital a 72 °C por 20 min., e resfriada em banho 

de gelo por 5 min. O líquido exsudado foi vertido em placas de Petri previamente taradas 

e submetido a secagem até peso constante em estufa a 105 °C. Os resultados de exsudação 

de água e de gordura foram expressos em relação a massa inicial da amostra (%). Todas as 

análises foram realizadas em triplicata em três amostras de cada produto, exceto para a 
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análise de textura, onde realizou-se 6 determinações por repetição, totalizando 18 leituras 

por tratamento. 

 As melhores formulações sob o ponto de vista físico-químico e tecnológico (0 %, 

2,5 %, 5 % e 7,5 % de FM com 1 % de T) foram avaliadas em relação ao teor de fibra 

alimentar total (FAT), solúvel (FAS) e insolúvel (FAI) conforme previamente descrito 

(AOAC, 2012). Além disso, foi calculado o valor energético total de tais formulações 

através dos fatores de conversão de Atwater, multiplicando-se o conteúdo de carboidratos 

por 4, o de proteínas por 4, o de lipídios por 9 (Kcal. g-1) (OSBORNE; VOOGT, 1978). 

 

2.6 Análises microbiológicas 

 

Escherichia coli, Salmonella spp., Staphylococcus coagulase positiva, 

Clostridium sulfito redutor a 46 °C e Bacillus cereus foram avaliados nas formulações 

selecionadas, de acordo com os métodos preconizados pela American Public Health 

Association (APHA, 2001). Os microrganismos pesquisados foram definidos levando em 

consideração os padrões microbiológicos para produtos à base de pescado, refrigerados ou 

congelados, estabelecidos pela Instrução Normativa nº 60, de 23 de dezembro de 2019 

(BRASIL, 2019) e ainda Clostridium sulfito redutor a 46 °C. As análises foram realizadas 

em triplicata. 

 

2.7 Teste de aceitação sensorial  

 

O teste de aceitação foi realizado nas formulações selecionadas sob o ponto de 

vista físico-químico e tecnológico. O teste de aceitabilidade foi realizado em laboratório 

de análise sensorial, por um grupo de 100 provadores não treinados, constituído por 

indivíduos de ambos sexos, com idade entre 19 a 55 anos. A escala hedônica estruturada 

de nove pontos, com extremos 1 (desgostei muitíssimo) e 9 (gostei muitíssimo) foi utilizada 

para avaliação dos atributos aparência, cor, sabor, aroma e avaliação dos aspectos globais 

(DUTCOSKY, 2013). O teste de aceitação foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisada 

Universidade Federal de Goiás (Parecer n. 3.032.057). 
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2.8 Análise estatística 

 

Delineamento inteiramente casualizado foi utilizado nas formulações, com 

esquema fatorial 5 x 2, cinco níveis de FM (0 %; 2,5 %; 5 %; 7,5 % e 10 %) e dois níveis 

de T (0 e 1 %), e três repetições (n = 3). Os dados foram submetidos à análise de variância 

(Anova) e as médias comparadas com o teste Tukey (p<0,05). Análises de Componentes 

Principais foram realizadas para correlacionar todas variáveis independentes com as 

características físico-químicas dos produtos experimentais, e também entre os níveis 0 %, 

2,5 %, 5 % e 7,5 % de FM com os parâmetros sensoriais. O programa Statistica  (Stasoft 

Inc., Statistica 11.0, Tulsa, EUA) foi utilizado para realização das análises dos dados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Características físico-químicas da FM e CMS de tilápia-do-nilo 

 

O módulo de finura da FM foi 5,50 ± 0,05, o diâmetro médio das partículas 

4,72 mm ± 0,185, e de acordo com o índice de uniformidade 90 % de partículas foram 

consideradas médias e 10 % de finas. Portanto, a FM apresentou elevada uniformidade, 

com predominância de partículas médias, podendo ser aplicada em produtos como os 

apresuntados ou produtos similares, que necessitam absorver a água adicionada à 

formulação, possibilitando menores perdas de peso no final do processo de cozimento. 

 Segundo Gómez e Martinez (2016), a maior capacidade de absorção de água de 

farinhas mais finas se deve a maior relação superfície/volume. Desta forma, a diminuição 

do tamanho das partículas de produto farináceos potencializa a absorção de água dessas 

devido ao aumento da superfície de contato. No entanto, o tamanho das partículas da FM 

pode ser ajustado facilmente, por exemplo com a utilização de outro tipo de moinho.  

 A FM pode ser considerada estável sob o ponto de vista microbiológico, uma vez 

que o valor de atividade de água (Aw) obtido de 0,28 ± 0,01 (Tabela 2) foi menor que o 

valor limitante para o desenvolvimento de microrganismos. A velocidade de crescimento 

dos microrganismos é reduzida em baixos índices de Aw, levando a estabilização completa 

quando atingido limite de 0,6 (MELO FILHO; VASCONCELOS, 2011). 

 

 



26 

 

 
 

Tabela 2. Características físico-químicas da farinha do albedo de maracujá amarelo (FM) 

e da carne mecanicamente separada (CMS) de tilápia-do-nilo. 
Parâmetros1 FM CMS 

Atividade de água 0,28 ± 0,01 0,99 ± 0,00 

pH 4,12 ± 0,02 6,44 ± 0,01 

Luminosidade (L*) 80,26 ± 0,15 52,05 ± 0,71 

Croma a* 4,51 ± 0,17 6,33 ± 0,57 

Croma b* 20,15 ± 0,16 9,33 ± 0,33 

Umidade (%) 7,11 ± 0,50 69,54 ± 2,29 

Cinzas (%) 6,82 ± 0,58 0,70 ± 0,07 

Proteínas (%) 5,96 ± 0,92 16,98 ± 2,29 

Lipídios (%) 0,29 ± 0,09 11,99 ± 1,99 

                    Carboidratos totais (%) 79, 81 ± 1,95 1,02 ± 0,99 

Fibra alimentar solúvel (%) 7,09 ± 0,05 ---- 

Fibra alimentar insolúvel (%) 58,32 ± 0,03 ---- 

Fibra alimentar total (%) 

Cianeto total (mg de HCN/Kg)                               

             65,41 ± 0,04 

               0,9 ± 0,40 

---- 

---- 

Cianeto livre (mg de HCN/Kg)              0,005 ± 0,00   
1 Resultados são expressos como médias ± desvio padrão (n = 3). 

O pH da FM (4,12 ± 0,02) foi ácido (Tabela 2), o que também contribui para a 

sua estabilidade, já que a maioria dos microrganismos e principalmente os patogênicos 

desenvolvem-se em pH próximo da neutralidade, corroborando com o descrito por Franco 

e Landgraf (2005), os quais relataram que os alimentos de baixa acidez (pH > 4,5) são mais 

susceptíveis ao ataque microbiano, tanto de patógenos quanto de deteriorantes. 

A FM foi consideravelmente clara (L* = 80,26 ± 0,15), e amarelada (b* = 20,15 

± 0,16) com leve tom alaranjado (a* = 4,51 ± 0,17) (Tabela 2). López-Vargas et al. (2013) 

caracterizaram farinha obtida de albedo de maracujá e demonstraram a mesma tendência 

descrita no presente estudo com resultados similares para pH (4,36), L*(79,91), a* (1,53) 

e b* (14,79). 

O teor de umidade da FM (7,11 g. 100. g-1 ± 0,50; Tabela 2) está de acordo com 

a legislação vigente para produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos (BRASIL, 2005), 

a qual preconiza máximo de 14 g. 100. g-1. Também apresentou teores elevados de 

carboidratos totais (79,81 g. 100. g-1 ± 1,95), consideráveis teores de proteína (5,96 g. 100. 

g-1 ± 0,92) e cinzas (6,82 g. 100. g-1 ± 0,58), e baixo teor de lipídios (0,29 g.100. g-1 ± 0,09). 

Os teores de cinzas e lipídeos foram menores quando comparados com os relatados por 

López-Vargas et al. (2013), os quais determinaram 8,08 g. 100. g-1 e 1,0 g. 100. g-1, 

respectivamente. O conteúdo de proteínas, lipídeos e carboidratos totais corroborou com o 

descrito por Cazarin et al. (2014), que avaliando a composição química da casca de 

maracujá, relataram teores de 3,94; 0,31 e 79,39 g. 100. g-1, respectivamente. 
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A FM apresentou teores elevados de fibra alimentar total (FAT) (65,41 g. 100. 

g-1 ± 0,04), fibra alimentar insolúvel (FAI) (58,32 g.100. g-1 ± 0,03), fibra alimentar solúvel 

(FAS) (7,09 g. 100. g-1 ± 0,05) (Tabela 2). Houve predominância de FAI em relação ao de 

FAS na FM. Os valores de FAT e FAI foram superiores aos relatados por Pinheiro et al. 

(2008) em farinha de cascas de maracujá amarelo, de 57,36 g. 100. g-1 de FAT e 38,05 g. 

100. g-1 de FAI, e inferiores em relação a FAS (19,20 g. 100. g-1). As diferenças verificadas 

entre os resultados da FM determinados neste estudo em relação aos encontrados na 

literatura pesquisada podem ser explicadas com base em alguns fatores, a saber: a origem 

e variedade dos frutos, a época de colheita, a metodologia de obtenção das farinhas, e a 

retirada ou não do flavedo das cascas a serem destinadas ao processamento. 

A FM pode ser considerada alimento funcional por conter elevado conteúdo de 

fibras alimentares, pois estas estimulam o funcionamento do intestino pelo aumento de 

movimentos peristálticos, sendo capazes de proteger o intestino contra a diverticulite 

(YAPO; KOFFI, 2008). O consumo de FM por 90 dias também reduz o índice glicêmico, 

os níveis de LDL e de triacilglicerídeos, e elevam nível de HDL no plasma sanguíneos 

(MARQUES et al., 2016). Neste sentido, a inclusão de FM em produtos cárneos é uma 

alternativa promissora para melhoria dos hábitos alimentares de consumidores carnívoros. 

 A FM ainda apresenta características tecnológicas promissoras em relação ao seu 

potencial estabilizante, emulsificante, espessante e gelificante quando aplicada no 

processamento de alimentos (COELHO et al., 2017).  

Os valores de cianeto total e livre (mg HCN/Kg) na FM foram 

consideravelmente inferiores ao limite de 10 mg/kg preconizado pelo Codex Alimentarius 

(2013) como dose letal ao ser humano, demonstrando que a farinha poderia ser utilizada 

como fonte de fibras na produção do embutido sem comprometer a inocuidade do produto 

final.  

Os dados de composição centesimal, Aw e pH (Tabela 2) foram adequados em 

relação a natureza do alimento analisado, pois os produtos de pesca possuem altos valores 

de umidade, proteínas e atividade de água (Aw) nos seus tecidos e pH próximo da 

neutralidade, o que contribui para a proliferação de microrganismos e o aumento de sua 

perecibilidade (SOARES; GONÇALVES, 2012). 

Em relação aos carboidratos, o valor obtido foi baixo conforme esperado, já 

que a carne de um modo geral, apresenta pequenos percentuais deste constituinte. O valor 

de pH da CMS encontrou-se em acordo com os padrões de qualidade estipulados pelo 
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Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA 

(BRASIL, 2017), que estabelece limite igual ou menor que 7 para carne de peixe. 

Os teores dos constituintes da CMS de tilápia-do-nilo determinados (Tabela 2) 

foram ligeiramente inferiores ou dentro das faixas de valores determinados por Gonçalves 

(2011), que reportaram umidade de 71,02 a 82,53 %, proteínas de 10,75 % a 17,74 %, 

lipídeos de 2,17 % a 15,37 % e cinzas de 0,87 % a 1,42 %. Embora não exista legislação 

especifica para CMS de tilápia-do-nilo, os valores de proteínas e lipídeos relatados na 

Tabela 2 encontram-se, respectivamente, em acordo com o preconizado para CMS na 

Instrução Normativa n° 4 (mínimo de 12 % e máximo de 30 %) (BRASIL, 2000).  

O valor médio de L* da CMS de tilápia-do-nilo foi de 52,05, o de a* de 6,33 e 

o de b* de 9,33 (Tabela 2), o que representa um produto mais escuro e com tonalidade mais 

amarelo alaranjada que o filé do peixe. Este fato pode ser explicado pelo processo de 

extração desta matéria-prima, no qual utilizou-se equipamento do tipo rosca sem fim, que 

causou o aquecimento da carne, provocando desnaturação das proteínas presentes, fato este 

acentuado pelo congelamento lento do produto final. A oxidação da mioglobina também 

pode estar envolvida com este escurecimento. Pois, durante o armazenamento sob 

congelamento lento, os radicais livres formados a partir dos ácidos graxos insaturados 

podem interagir com os íons ferro da mioglobina desnaturada, proporcionando alterações 

da cor do alimento. Ainda, peróxidos e ou subprodutos de sua degradação, podem reagir 

com proteínas e aminoácidos para formar pigmentos escuros (SELANI et al., 2011). 

Mesmo assim, este sistema de separação mecânica de carne é uma boa opção para criar 

novos produtos provenientes da pesca e abrir um novo mercado de alimentos, 

possibilitando o aproveitamento de matéria-prima com alto valor biológico, reduzindo 

ainda os impactos ambientais gerados na produção de filés (SECCI et al., 2016; LEIRA et 

al., 2019). 

 

3.2 Características físico-químicas dos produtos “tipo apresuntado” 

 

A umidade dos produtos “tipo apresuntado” não foi significativamente afetada 

pelo nível de FM, enquanto o teor de cinzas foi afetado pelo nível de FM apenas nos 

tratamentos sem T, e o de lipídeos apenas nos tratamentos com adição de T. Já os teores de 

proteínas e carboidratos totais variaram em função de FM, independentemente do nível de 

T.  
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Devido as diferentes formulações e composições químicas das matérias-

primas, verificou-se uma tendência de elevação do teor de carboidratos e redução do teor 

de proteínas em função do aumento de FM (Apêndice 1). A adição de T aos produtos 

experimentais aumentou significativamente o teor de proteínas na formulação com 2,5 % 

de FM e o teor de lipídios na com 5 % de FM, e diminuiu o teor de umidade com na 

formulação com 5 % de FM e de carboidratos totais nas com 5 e 7,5 % de FM. 

As proteínas miofibrilares, compostas basicamente de actina, miosina e 

troponina e outras proteínas que as mantêm unidas, possuem poder emulsificante após 

solubilizadas com cloreto de sódio ou soluções salinas concentradas, sendo responsáveis 

pela formação de gel e pela capacidade de absorção de água (AMIRI; SHARIFIAN; 

SOLTANIZADEH, 2018). Assim, a solubilização dessas proteínas e consequente 

formação de emulsão proporcionou a retenção da água nos embutidos produzidos com 

CMS de tilápia-do-nilo, independentemente dos teores de FM e T adicionados nas 

formulações.  

A T contribuiu para a formação de gel proteico especialmente no embutido com 

FM, através do fenômeno de reticulação, potencializando a ligação entre aminoácidos 

presentes na CMS de tilápia-do-nilo. Embora esta matriz de gel proteico tenha resultado 

em menor EA, maior quantidade de EG foi determinada. Pois, a aplicação de 

transglutaminase melhora as propriedades gelificantes das proteínas miofibrilares, as quais 

são favorecidas pelo calor decorrente do processo de cozimento (SUN; ARNTFIELD, 

2012). 

A atividade de água (Aw) do produto “tipo apresuntado” à base de CMS de 

tilápia-do-nilo foi afetada significativamente (p<0,05) pela concentração de FM apenas na 

presença de T, enquanto o pH, a perda de peso por cozimento (PPC), a exsudação de 

gordura (EG) e de água (EA) foram afetados independentemente da aplicação de T, 

apontando uma tendência geral de diminuição desses parâmetros em função da elevação 

da concentração de FM nas formulações (Apêndice 2). O pH da FM (4,12) (Tabela 2) 

justificou a redução desse parâmetro nos apresuntados à medida que se aumentou sua 

concentração nas formulações. A capacidade de absorção de água da FM, devido ao alto 

conteúdo de fibra alimentar total (Tabela 2), reduziu a disponibilidade de água livre nos 

produtos, resultando de forma geral em menores valores de pH, PPC, EG e EA, quando 

comparado com os resultados da formulação controle (Apêndice 2). 
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As fibras possuem propriedades comparáveis aos aditivos alimentares e atuam 

como agentes estabilizadores de emulsões aumentando a retenção de água (AYALA-

ZAVALAA et al., 2011), devido ao seu poder gelificante, contribuindo para retenção de 

água e gordura na matriz alimentar. Entretanto, o aumento das fibras foi concomitante com 

a diminuição das proteínas nas formulações, que são responsáveis pela retenção da água 

nos embutidos cárneos, o que refletiu na manutenção do mesmo teor de umidade em todos 

os produtos, independentemente da quantidade de FM utilizada na formulação (Apêndice 

2).  

Os resultados obtidos nesta pesquisa (Apêndice 2) seguiram a mesma tendência 

dos dados reportados por López-Vargas et al. (2014), que avaliando a adição de FM na 

concentração de 2,5 e 5% em hambúrgueres produzidos com carne suína, relataram 

diminuição do pH, da EG e da EA desses alimentos em relação aos formulados sem FM. 

A Aw foi significativamente menor (p<0,05) nas formulações com adição de T 

mais 5,0 %, 7,5 % e 10 % de FM. Entretanto, T não afetou a PPC independentemente da 

concentração de FM nos produtos, mas afetou o pH, que foi maior nas formulações com T 

mais 7,5 % e 10 % de FM, e na ausência de T com 2,5 % de FM. Também afetou a EG, 

que foi maior nas formulações onde T foi adicionado nas formulações com 0 %, 2,5 % e 5 

%. Já a EA foi menor na formulação com T sem FM e nas formulações sem T com 2,5 % 

e 5 % de FM (Apêndice 2). 

Na ausência de FM, a presença da T proporcionou maior ligação de água na 

matriz cárnea, através da formação de uma emulsão mais estável devido a potencialização 

das ligações dessas moléculas com aminoácidos presentes nas proteínas miofibrilares 

solubilizadas (actina e miosina). A transglutaminase também denominada proteína-

glutamina γ-glutamiltransferase, catalisa a formação de uma ligação isopeptídica entre o 

grupo de γ-carboxamidas dos resíduos de glutamina (doadores de grupo acil) e os grupos 

ε-amina dos resíduos de lisina (receptores de grupo acil) (KIELISZEK; MISIEWICZ, 

2014). 

Entretanto, o aumento do pH causado pela adição de T nas formulações com 

maiores teores de FM (Apêndice 2) causou aumento da capacidade de retenção de água 

devido ao aumento dos espaços interfilamentosos nas proteínas miofibrilares da CMS de 

tilápia-do-nilo, deixando mais espaço para aprisionamento das moléculas de água, o que 

contribuiu para menores índices de atividade de água (água livre) nos apresuntados. 

Quando o pH fica próximo da neutralidade (acima do ponto isoelétrico = 5,2; 5,3) 
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predominam cargas negativas que determinam a repulsão dos filamentos, deixando mais 

espaço para as moléculas de água (ROÇA, 1997), justificando os resultados encontrados 

no presente estudo. Desta forma, pode-se inferir que simultaneamente à entrada da água 

nos espaços interfilamentosos ocorreu uma repulsão dos triacilglicerídeos da gordura, que 

possuem caráter hidrofóbico. O que foi observado em relação à EG, que apresentou um 

comportamento inverso ao da EA, e as maiores EGs foram determinadas na presença de T 

nas formulações com até 5 % de FM.  

Em relação aos parâmetros instrumentais de cor, com o aumento da adição de 

FM ocorreu diminuição (p<0,05) dos valores de luminosidade (L*), aumento dos valores 

de b* e não houve alteração dos valores de a*, independentemente da presença de T. A 

adição de T diminuiu (p<0,05) L* nas formulações sem FM e 2,5 % de FM, e aumentou 

b* nos produtos com 2,5 e 7,5 % de FM, não afetando as demais. O que demonstrou um 

escurecimento nas amostras com o aumento da concentração de FM, e com a adição de T 

somente nas amostras sem ou com baixo teor de FM. Provavelmente, o pequeno efeito nas 

demais formulações se deveu ao mascaramento do efeito de T com as maiores adições de 

FM, responsável por um escurecimento mais intenso do produto. O valor de L* da FM seca 

foi ao de 80,26, mas quando a FM foi umedecida na matriz do apresuntado, tornou-o bem 

mais escuro. O escurecimento da farinha quando umedecida também foi observado em 

bolos com a elevação da adição de farinha de casca de mandioca, material com elevado 

teor de fibras alimentares (SOUZA et al., 2013). Simultaneamente ao escurecimento, foi 

verificada uma tendência do produto tornar-se mais amarelo-alaranjado com a adição de 

FM e de T, mas o efeito de T foi significativo apenas em duas formulações (Apêndice 2). 

A FM é rica em carotenoides, e o pH do produto pode alterar a intensidade destes pigmentos 

(CAVALCANTE et al., 2011), sendo provavelmente o responsável pelo aumento de b*. O 

escurecimento e amarelecimento causado por T em algumas formulações pode ser 

decorrente da alteração da estrutura do gel, que tornou-se mais refratário, refletindo menos 

a luz. Para a*, que se refere ao vermelho, não houve diferença significativa (p<0,05) entre 

as formulações, independentemente do teor de FM e da presença de T. 

Em relação ao perfil textural, o efeito da concentração de FM foi significativo 

somente para dureza, independentemente da presença de T (Apêndice 2). Nas formulações 

com T verificou uma tendência de aumento da dureza com a elevação da FM, o que não 

ocorreu na ausência da enzima. A adição de FM prejudicou a textura dos apresuntados a 

base de CMS de tilápia-do-nilo nas concentrações de 7,5 e 10 %, pois as fibras vegetais 
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possuem uma morfologia muito alongada, que prejudica a elaboração de apresuntados mais 

coesos. As propriedades texturais em alimentos cárneos são resultantes da capacidade das 

proteínas relacionada à formação de gel e poder emulsificante, bem como da presença de 

ingredientes funcionais, como é o caso das fibras alimentares, influenciando diretamente 

na dureza, elasticidade e força de cisalhamento, provocando como consequência grandes 

alterações na textura (COGGINS, 2007). 

As formulações com T apresentaram maior dureza e mastigabilidade quando 

comparadas com os tratamentos sem uso da enzima, exceto na de 2,5 % de FM, que não 

diferiram. A presença de T elevou a coesividade somente nos produtos com 0 % e 2,5 % 

de FM. O uso da T no processamento de produtos cárneos melhora significativamente a 

textura do produto final resultado em aumento da dureza, permitindo assim o uso de 

matérias-primas de menor qualidade, como a carne mecanicamente separada 

(KIELISZEK; MISIEWICZ, 2014). 

A análise de componentes principais (PCA) demonstrou que dois componentes 

principais, PC1 (45,10 %) e PC2 (24,73 %) explicaram 69,83 % da variância total dos 

parâmetros avaliados (Figura 1). As características dos embutidos “tipo apresuntado”, 

apresentadas no círculo de correlação (Figura 1), demonstraram similaridade nas medidas 

dos vetores tanto para o PC1 quanto para o PC2, exceto lipídeos, que apresentou baixa 

influência em ambos componentes.  T apresentou correlação positiva com dureza, 

coesividade e mastigabilidade, e correlação negativa com Aw. O percentual de FM 

apresentou correlação positiva com a* e b*, elasticidade e carboidratos, e correlação 

negativa com PPC, pH, L*, exsudação de gordura e de água, umidade e proteína.  

 



33 

 

 
 

 

Figura 1. Análise de componentes principais (ACP) de embutidos “tipo apresuntado” 

elaborados com enzima transglutaminase (T) e farinha de albedo de maracujá amarelo 

(FM).  

Proporção de T: FM: P1: 0 %: 0 %; P2: 0 %: 2,5 %; P3: 0 %: 5 %; P4: 0 %: 7,5 %; P5: 0 %: 10 %; P6: 1 %: 

0 %, P7: 1 %: 2,5 %, P8: 1 %: 5 %, P9: 1 %: 7,5 % e P10: 1 %: 10 %. X1-X19 são, respectivamente, percentual 

de T, percentual de FM, perda de peso por cozimento, atividade de água, pH, luminosidade, coordenada de 

cromaticidade a*, coordenada de cromaticidade b*, exsudação de água, exsudação de gordura, dureza, 

elasticidade, coesividade, mastigabilidade, e teores de umidade, cinzas, lipídios, proteínas e carboidratos 

disponíveis. 

Já os teores de cinzas e lipídios não apresentaram correlação nem com a adição 

de T nem com o percentual de FM. Menores ângulos entre as variáveis indicam que há 
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correlação. Assim, a dureza, coesividade e mastigabilidade apresentaram correlação 

positiva entre si, bem como entre PPC, pH, exsudação de gordura e água, entre L*, umidade 

e proteína, e entre b*, elasticidade e carboidratos. A carne possui um sistema estrutural 

complexo do ponto de vista físico. A variedade de componentes químicos e elementos 

estruturais permite que esses fatores isolados ou em combinação afete em diferentes níveis 

as propriedades de textura da carne. É por isso que se pode justificadamente inferir sobre a 

existência de inter-relações entre constituintes químicos, como o conteúdo de água, 

proteína, gorduras, sal e cinzas, e parâmetros físicos como dureza, elasticidade, 

coesividade, mastigabilidade e coordenadas de cromaticidade (CHENG; SUN, 2005). 

A PCA possibilitou verificar que os tratamentos com 1 % de T (P6, P7, P8, P9 

e P10) foram favoráveis a formulação de embutidos cozidos tipo apresuntado, pois 

apresentam maiores valores de dureza, coesividade e mastigabilidade, características 

texturais desejáveis. Foi constatado que a T implicou em redução da Aw. Entretanto, o P10 

(10 % de FM e 1 % de T) provocou redução do pH dos apresuntados associado ao pH baixo 

da FM adicionada em maior concentração.  

 

3.3 Qualidade das melhores formulações de produto “tipo apresuntado” a base de 

CMS de tilápia-do-nilo 

 

3.3.1 Características microbiológicas  

 

Os apresuntados de CMS de tilápia-do-nilo com adição de FM e T 

apresentaram qualidade sanitária satisfatória (Tabela 5) de acordo com a Instrução 

Normativa n° 60, de 23 de dezembro de 2019 (BRASIL, 2019). Devido à ausência de 

contaminação por todos os microrganismos patogênicos estudados, evidenciou-se a 

eficiência do tratamento térmico aplicado durante o cozimento dos alimentos em questão e 

condições sanitárias satisfatórias das matérias-primas utilizadas (CMS e FM) na elaboração 

dos mesmos, as quais, assim como nos apresuntados apresentaram ausência para os 

mesmos agentes microbiológicos pesquisados (dados não mostrados).  
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Tabela 5. Perfil microbiológico de produtos “tipo apresuntado” produzidos com carne 

mecanicamente separada (CMS) de tilápia-do-nilo, 1 % de enzima transglutaminase (T) e 

diferentes concentrações de farinha de albedo de maracujá amarelo (FM). 

 

Microrganismos Pesquisados 

Tratamentos 

0 % FM 2,5 % FM 5,0 % FM 7,5 % FM 

Bacillus cereus1 <1x101 <1x101 <1x101 <1x101 

Escherichia coli2 <3x101 <3x101 <3x101 <3x101 

Staphylococcus coagulase positiva1 <1x101 <1x101 <1x101 <1x101 

Clostridium sulfito redutor a 46 °C1 <1x101 <1x101 <1x101 <1x101 

Salmonella spp.3 ausente ausente ausente ausente 

1UFC. g-1; 2 NMP. g-1; 3ausência em 25 gramas. 

 

3.3.2 Características físico-químicas 

 

Houve incremento no teor de FAT, com predominância da fração de FAI, nos 

apresuntados por meio da adição de FM, e ainda houve diferença significativa entre os 

tratamentos (p<0,05) (Tabela 6). O aumento das concentrações de FM resultou em maiores 

percentuais de FAT, FAI e FAS, podendo os tratamentos com 5,0 % de FM e 1 % de T e 

com 7,5 % de FM e 1 % de T serem considerados alimentos com alto conteúdo de fibras, 

por apresentarem percentuais maiores que 5 g por porção de alimentos (BRASIL, 2012). 

 

Tabela 6. Fibra alimentar total (FAT), fibra alimentar insolúvel (FAI), fibra alimentar 

solúvel (FAS) e valor energético total (VET) de produtos “tipo apresuntado” produzidos 

com carne mecanicamente separada (CMS) de tilápia-do-nilo, 1 % de enzima 

transglutaminase (T) e diferentes concentrações de farinha de albedo de maracujá amarelo 

(FM). 

Parâmetros 
0 % FM 2,5 % FM 5,0 % FM 7,5 % FM 

Fibra alimentar total1 *ND 
1,72C ± 

0,002 

3,25B ± 

0,002 

5,27A ± 

0,002 

Fibra alimentar solúvel1 *ND 
0,20C ± 

0,004 

0,38B ± 

0,004 

0,60A ± 

0,004 

Fibra alimentar insolúvel1 *ND 
1,52C ± 

0,002 

2,97B ± 

0,002 

4,67A± 

0,002 

Valor energético total2 92B ± 

2,5607 

106A ± 

0,6221 

109A± 

3,2018 

109A ± 

0,9431 

Resultados são expressos como médias ± desvio padrão (n = 3). Médias seguidas de diferentes letras 

maiúsculas na mesma linha indicam diferença entre os tratamentos (p<0,05) pelo teste de Tukey.1 Resultados 

expressos em %; 2 Resultados expressos em Kcal/g; *ND -Não detectado.  
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 A suplementação da alimentação com farinha de casca de maracujá amarelo exerce 

um efeito na redução dos níveis glicêmicos, de triglicerídeos, colesterol total e LDL, e 

aumento do HDL, além de diminuição dos níveis de pressão arterial. Esses fatores 

fisiológicos específicos qualificam o maracujá amarelo como alimento funcional e seus 

benefícios podem ser atribuídos ao conteúdo expressivo de fibras alimentares (CLARO; 

RODRIGUES; TEIXEIRA, 2018). 

A quantidade sugerida para ingestão de fibra alimentar recomendada pela Food 

and Drug Administration (FDA) é de 20 a 30 g por dia. Embora o tratamento com 2,5 % 

de FM e 1 % de T não possa ser classificado como fonte de fibras, podemos destacar que 

o consumo de 100 g desse apresuntado forneceria 5,73 % do total de fibras alimentares a 

ser ingerido diariamente, seguidos de 11,16 e 17,56 % para os tratamentos com 5 e 7,5 % 

de FM e 1 % de T. Viuda-Martos et al. (2010) reportaram que em países industrializados o 

consumo de fibras alimentares é menor que 25 g por pessoa por dia, e uma boa alternativa 

para aumentar a quantidade de fibras alimentares ingeridas sem modificar drasticamente o 

hábito de consumo alimentar-se de produtos enriquecidos com fibras. Em relação ao valor 

energético, para todos os tratamentos estudados, os apresuntados não podem ser 

classificados como alimento com baixo ou reduzido valor energético, de acordo com a 

legislação vigente (BRASIL, 2012). 

 

3.3.3 Aceitação dos consumidores 

 

A formulação com 2,5 % de FM e 1 % de T obteve melhores médias no teste 

de aceitação sensorial quando comparada com os demais tratamentos avaliados (Tabela 7).  

 

Tabela 7. Notas médias obtidas no teste de aceitação dos produtos “tipo apresuntado” 

produzidos com carne mecanicamente separada (CMS) de tilápia-do-nilo, 1% de enzima 

transglutaminase (T) e diferentes concentrações de farinha de albedo de maracujá amarelo 

(FM). 

Atributos 
0 % 

FM 

2,5 % 

FM 

5,0 % 

FM 
7,5 % FM p valor/erro padrão 

Aparência1 5,36BC 6,07A 5,76AB 5,20C 0,00/0,13 

Aroma 5,40A 5,60A 5,36A 5,26A 0,24/0,12 

Sabor 5,41AB 6,09A 5,52AB 4,73B 0,00/0,15 

Cor 5,12B 5,67A 5,40AB 5,01B 0,01/0,14 

Impressão global 5,52AB 6,09A 5,43AB 5,06B 0,01/0,12 

Resultados são expressos como médias (n = 100). Médias seguidas de diferentes letras maiúsculas na mesma 

linha indicam diferença entre os tratamentos pelo teste de Tukey (p<0,05). 



37 

 

 
 

Para os parâmetros aparência, sabor e impressão global, as médias obtidas para 

a formulação com 2,5 % de FM e 1 % de T correspondem na escala hedônica a gostei 

ligeiramente, enquanto para aroma e cor entre indiferente e gostei ligeiramente. 

Hambúrgueres adicionados com 2,5 % de FM também obtiveram a maior aceitação geral 

(López-Vargas et al., 2014), corroborando com os resultados do presente estudo.  

 A aparência, a cor, o sabor e a impressão global não diferiram entre as 

amostras com 2,5 % e 5 % de FM e 1 % de T, mas estas foram maiores (P<0,05) que as 

formulações com 0 % e 7,5 % de FM e 1 % de T. Enquanto em relação ao aroma o teor de 

FM não proporcionou efeito significativo. A adição de ingredientes rico em fibras pode 

causar alterações sensoriais indesejáveis dependendo principalmente da concentração de 

fibras, influenciando na interação dos ingredientes. Choe e Kim (2019) observaram 

diminuição na aceitabilidade geral das amostras de salsicha nos maiores níveis de adição 

de fibra de trigo (10, 15 e 20 %). 

A PCA para os atributos sensoriais dos embutidos cozidos “tipo apresuntado” 

demonstraram que apenas dois componentes principais, PC1’ (93,59 %) e PC2’ (5,53 %), 

foram necessários para explicar 99,12 % da variação total dos atributos avaliados (Figura 

2). De acordo com o Score Plot, verificou-se a existência de quatro grupos distintos (com 

0 %, 2,5 %, 5 %, 7,5 % de FM). Portanto, as formulações com diferentes concentrações de 

FM não possuem características sensoriais semelhantes entre si. 
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Figura 2. Análise de componentes principais (ACP) dos atributos sensoriais de 

apresuntados elaborados com 1 % de enzima transglutaminase (T) e diferentes percentuais 

(0, 2,5, 5 e 7,5 %) de farinha de albedo de maracujá amarelo (FM). X1-X5 são, 

respectivamente, aparência, aroma, sabor, cor e impressão global. 

 

A aparência e a cor se correlacionam de maneira positiva, demonstrando que 

os maiores teores de FM prejudicaram a cor e a aparência do ponto de vista sensorial. A 

mesma tendência foi verificada entre aroma, sabor e impressão global. Segundo a ACP, 

observa-se claramente que a formulação com 2,5 % de FM foi a mais aceita, apresentando 

melhores características sensoriais, uma vez que todos os vetores dos atributos sensoriais 

estão voltados à esquerda e sobrepõem o tratamento com 2,5 % de FM. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 A incorporação de FM e T afeta as características físico-químicas e 

tecnológicas do embutido cozido “tipo apresuntado” produzido com CMS de tilápia-do-

nilo. A incorporação de T e FM ao alimento cárneo desenvolvido é viável, possibilitando 

o aproveitamento dos resíduos sólidos gerados pelas agroindústrias de suco de maracujá e 

de filetagem de tilápia-do-nilo, diminuindo os impactos ambientais gerados com seus 

descartes. 
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Apêndice 1. Composição centesimal (%) de produtos “tipo apresuntado” produzidos com carne mecanicamente separada (CMS) de tilápia-

do-nilo e diferentes concentrações de farinha de albedo de maracujá amarelo (FM) e transglutaminase (T). 

Resultados são expressos como médias ± desvio padrão (n = 3). Médias seguidas de diferentes letras minúsculas na mesma linha indicam diferença entre os tratamentos 

com diferentes concentrações de FM, enquanto as médias seguidas de diferentes letras maiúsculas na mesma linha indicam diferença entre os níveis de T dentro de um 

mesmo nível de FM pelo teste de Tukey (p<0,05). 
  

Constituinte (g. 100. g-1) 
0 % FM 2,5 % FM 5 % FM 7,5 % FM 10 % FM 

0 % T 1 % T 0 % T 1 % T 0 % T 1 % T 0 % T 1 % T 0 % T 1 % T 

Umidade 

69,35aA 

± 1,8 

69,16aA 

± 1,3 

69,19aA 

± 0,8 

66,48aB 

± 0,6 

68,69aA 

± 0,4 

68,04aA 

± 0,7 

67,10aA 

± 0,6 

68,55aA 

± 1,2 

65,91aA 

± 1,0 

66,35aA 

± 0,2 

Cinzas 

9,26aA 

± 0,5 

10,24aA 

± 0,5 

9,27aA 

± 0,3 

9,54aA 

± 0,2 

9,91bA 

± 1,3 

9,61aA 

± 0,9 

8,94aA 

± 0,6 

9,06aA 

± 1,0 

9,01aA 

± 0,4 

9,96aA 

± 1,9 

Proteína 

10,74aA 

± 0,4 

10,34abA 

± 0,8 

9,83abB 

± 0,5 

10,94aA 

± 0,4 

9,11bA 

± 0,5 

9,71bA 

± 0,6 

8,97bA 

± 0,45 

9,70bA 

± 0,5 

9,62abA 

± 0,5 

9,52bA 

± 0,3 

Lipídeos 

2,44aA 

± 0,3 

2,24cA 

± 0,2 

2,42aA 

± 0,1 

2,77abA 

± 1,4 

2,31aB 

± 0,2 

3,05aA 

± 0,2 

2,60aA 

± 0,3 

2,69abA 

± 0,2 

2,58aA 

± 0,2 

2,35bA 

± 0,1 

Carboidratos 

8,19bA 

± 2,2 

9,00bA 

± 1,1 

9,26abA 

± 1,0 

10,24abA 

± 0,4 

12,96aA 

± 0,8 

9,56abB 

± 0,4 

12,37aA 

± 0,5 

9,98abB 

± 2,3 

12,85aA 

± 1,0 

11,80aA 

± 0,3 
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Apêndice 2. Características físico-químicas de produtos “tipo apresuntado” produzidos com carne mecanicamente separada (CMS) de tilápia-

do-nilo e diferentes concentrações de farinha de albedo de maracujá amarelo (FM) e transglutaminase (T). 

Resultados são expressos como médias ± desvio padrão (n = 3). Médias seguidas de diferentes letras minúsculas na mesma linha indicam diferença entre os tratamentos 

com diferentes concentrações de FM, enquanto as médias seguidas de diferentes letras maiúsculas na mesma linha indicam diferença entre os níveis de T dentro de um 

mesmo nível de FM pelo teste de Tukey (p<0,05). 1Resultados expressos em g. 100. g-1;2 adimensional; 3 Resultados expressos em Newton (N); 4 Resultados expressos em mm.

Parâmetros 
0 % FM 2,5 % FM 5 % FM 7,5 % FM 10 % FM 

0 % T 1 % T 0 % T 1 % T 0 % T 1 % T 0 % T 1 % T 0 % T 1 % T 

Aw2 
0,974aA 

± 0,002 

0,977aA 

± 0,009 

0,976aA 

± 0,002 

0,972abA 

± 0,001 

0,980aA 

± 0,003 

0,969bB 

± 0,002 

0,979aA 

± 0,001 

0,968bB 

± 0,002 

0,977aA 

± 0,002 

0,965bB 

± 0,002 

PPC1 12,30aA 

± 2,07 

17,74aA 

± 0,64 

11,75abA 

±1,83 

14,69abA 

± 1,59 

7,85abA 

± 0,64 

7,16bcA 

± 0,82 

5,12cA 

± 0,21 

7,75bcA 

± 0,07 

3,50cA 

± 0,22 

5,10cA 

± 0,18 

pH2  

6,88aA 

± 1,66 

6,74aA 

± 1,50 

6,75abA 

± 1,30 

6,52abB 

± 1,10 

6,55bA 

± 0,79 

6,55abA 

± 1,38 

5,93cB 

± 2,10 

6,40bA 

± 1,38 

5,74cB 

± 1,66 

6,18cA 

± 0,89 

Exsudação de gordura1 

4,47bcB 

± 0,08 

5,87bA 

± 0,01 

4,74bcB 

± 0,06 

7,88aA 

± 0,02 

2,19cdB 

± 0,03 

4,81bcA 

± 0,01 

0,83dA 

± 0,005 

2,04cdA 

± 0,02 

0,00dA 

± 0,00 

0,00dA 

± 0,00 

Exsudação de água1 

4,12aA 

± 0,04 

2,98bB 

± 0,04 

2,96bB 

± 0,04 

5,17aA 

± 0,03 

0,21cB 

± 0,005 

2,50bA 

± 0,03 

0,16cA 

± 0,001 

0,47cA 

± 0,02 

0,00cA 

± 0,00 

0,00cA 

± 0,00 

Luminosidade2 

63,06aA 

±0,61 

59,96aB 

± 0,88 

60,46abA 

± 0,65 

56,58abB 

± 2,49 

56,76bcA 

± 1,12 

56,35abA 

± 0,39 

56,68bcA 

± 0,97 

56,26abA 

± 1,74 

53,59cA 

± 0,85 

53,95bA 

± 0,25 

Croma a*2 

11,78aA 

± 0,87 

14,43aA 

± 0,26 

13,40aA 

± 0,83 

12,21aA 

± 1,00 

14,73aA 

± 0,93 

15,41aA 

± 1,62 

14,56aA 

± 0,38 

15,49aA 

± 2,48 

14,91aA 

± 1,42 

16,18aA 

± 1,39 

Croma b*2 
19,72cA 

± 0,82 

19,85cA 

± 1,58 

21,07cB 

± 0,66 

23,43bA 

± 1,17 

24,98bA 

± 0,67 

23,15abA 

± 1,18 

26,19abA 

± 0,62 

23,66abB 

± 1,59 

27,94aA 

± 0,50 

26,13aA 

± 1,06 

Dureza3 

14,69bcB 

± 3,07 

20,75bA 

± 4,44 

19,12bA 

± 0,79 

21,78abA 

± 1,80 

15,35bcB 

± 0,80 

23,03abA 

± 1,10 

11,98cB 

± 0,68 

27,74aA 

± 2,17 

16,97bcB 

± 0,96 

25,55abA 

± 1,98 

Elasticidade4 

0,58aA 

± 0,17 

0,64aA 

± 0,11 

0,59aA 

± 0,13 

0,63aA 

± 0,09 

0,64aA 

± 0,13 

0,69aA 

± 0,13 

0,70aA 

± 0,09 

0,64aA 

± 0,08 

0,64aA 

± 0,11 

0,67aA 

± 0,08 

Coesividade2 

0, 10aB 

± 0,02 

0,13aA 

± 0,02 

0,10aB 

± 0,01 

0,13aA 

± 0,01 

0,10aA 

± 0,01 

0,12aA 

± 0,02 

0,11aA 

± 0,02 

0,13aA 

± 0,02 

0,11aA 

± 0,01 

0,13aA 

± 0,02 

Mastigabilidade3  

0,96aB 

± 0,54 

1,78aA 

± 0,57 

1,13aA 

± 0,30 

1,75aA 

±0,43 

0,99aB 

± 0,30 

1,94aA 

± 0,56 

0,95aB 

± 0,20 

2,40aA 

± 0,64 

1,12aB 

± 0,29 

2,39aA 

± 0,49 
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CAPÍTULO 3 

 

REDUÇÃO DE SÓDIO EM EMBUTIDO “TIPO APRESUNTADO” 

ELABORADO COM CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE TILÁPIA-

DO-NILO (Oreochromis niloticus) 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da substituição de cloreto de sódio (NaCl) por 

cloreto de potássio (KCl) nas qualidades físico-química, tecnológica, microbiológica e 

sensorial de produtos “tipo apresuntado” formulados com carne mecanicamente separada 

(CMS) de tilápia-do-nilo. Cinco níveis de substituição de NaCl por KCl foram estudados 

(0 %; 15 %; 30 %; 45 % e 60 %), em três repetições originais. A substituição dos níveis 

de NaCl por KCl afetou as características físico-químicas, tecnológicas e atributos 

sensoriais do embutido cozido “tipo apresuntado” produzido com CMS de tilápia-do-nilo, 

pois ocorreu elevação da perda de peso por cozimento (PPC) (6,65 a 17,55 g. 100. g-1), 

da exsudação de gordura (EG) (0,64 a 2,91 g. 100. g-1) e da exsudação de EA (3,32 a 5,91 

g. 100. g-1), bem como diminuição dos valores de dureza, elasticidade, coesividade e 

mastigabilidade, evidenciando-se a atuação fundamental do cloreto de sódio na 

solubilização das proteínas miofibrilares. Todas as amostras são adequadas para o 

consumo em relação ao aspecto bacteriológico, e os tratamentos com 15 %, 30 % e 45 % 

de substituição de NaCl por KCl são mais aceitos sensorialmente. A redução de sódio de 

1,05 a 9,2 % utilizando-se o cloreto de potássio em substituição ao cloreto de sódio é 

possível em embutido “tipo apresuntado” de CMS de tilápia-do-nilo, permitindo o 

aproveitamento deste subproduto, porém o embutido com 15 % de substituição de NaCl 

por KCl pode ser considerado o melhor tratamento em relação as características 

tecnológicas, apresentando menor exsudação de gordura e água, menor grau de oxidação 

lipídica e maiores notas para os atributos sensoriais sabor e impressão global, quando 

comparada com os tratamentos com maiores níveis de substituição de NaCl por KCl. 

 

Palavras-chave: Pescado; subproduto da filetagem; cloreto de potássio; cloreto de sódio; 

hipertensão, sustentabilidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A carne de peixe, incluindo a tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus), 

apresenta uma composição nutricional rica em proteínas e ácido linoleico (ω 6), e contém 

ácidos graxos poli-insaturados PUFAs (ω 3), como o alfa-linolênico, eicosapentaenoico 

(EPA) e docosaexaenoico (DHA). Estes apresentam benefícios à saúde, como a 

prevenção de doenças cardiovasculares (DCVs), incluindo efeitos hipotrigliceridêmicos 

e anti-inflamatórios bem estabelecidos, enquanto o linoleico é considerado essencial (CUI 

et al., 2018). 

Os benefícios relacionados a saúde representam um dos principais motivos 

para o consumo de peixe, no entanto, a falta de praticidade como presença de espinhas e 

escassez de produtos prontos para consumo a base de peixe são uma das principais 

limitações para seu consumo (CARLUCCI et al., 2015). Além disso, o desenvolvimento 

sustentável da aquicultura é uma abordagem convincente para aumentar a produção 

global de peixes, proporcionando melhorias à nutrição humana e a segurança alimentar. 

Em particular, a tilápia-do-nilo é uma espécie amplamente distribuída que pode atender 

à crescente demanda por peixes destinados a alimentação humana (BALDISSERA et al., 

2020). 

A carne mecanicamente separada (CMS) de tilápia-do-nilo é um co-produto 

obtido após processamento mecânico do material proveniente do processo de filetagem. 

Considerando que a produção mundial de tilápia-do-nilo foi de 4.525,4 toneladas em 2018 

(FAO, 2020), supondo que 20% desta produção seja filetada para comercialização, e que 

o rendimento de CMS de tilápia-do-nilo após a filetagem seja de aproximadamente 28% 

(MONTEIRO et al., 2014), estima-se que uma quantidade potencial de 1.267,1 toneladas 

de CMS de tilápia-do-nilo poderia ser disponibilizada para o consumo humano, e que este 

significativo volume poderia ser utilizado na fabricação de produtos inovadores de 

pescado (SECCI et al, 2017). 

O desenvolvimento de produtos à base de CMS de tilápia-do-nilo prontos 

para o consumo poderia ampliar as possibilidades de inserção dessa importante fonte 

proteica na alimentação humana, contribuindo para a melhoria da sustentabilidade das 

empresas, e a diminuição do impacto ambiental relacionado ao descarte de resíduos 

sólidos gerados no processamento de pescado. Por outro lado, a hipertensão é um grande 

problema de saúde pública associado a distúrbios cardiovasculares em todo o mundo 
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(ANTO et al., 2020). O "Plano de ação mundial para a prevenção e controle de doenças 

não transmissíveis (DNT)" estabeleceu em 2013 como meta, a redução de 30% da 

ingestão média diária de sódio pela população, de 25% da mortalidade por doenças 

cardiovasculares, e de 25% a prevalência de hipertensão (OPAS, 2017). As DNT’s além 

de impactarem na qualidade de vida e na produtividade do indivíduo, geram altos custos 

aos sistemas de saúde. Assim, à diminuição do consumo de sódio, por meio da limitação 

do sal adicionado no preparo de alimentos, e do sódio presente nos alimentos 

industrializados é extremamente relevante (NILSON; JAIME; RESENDE, 2012). 

Dentre os alimentos, os produtos cárneos processados são considerados o 

segundo maior responsável pela ingestão de sal oriundo da dieta (VERMA; BANERJEE, 

2012). Entretanto, o cloreto de sódio é primordial enquanto ingrediente em produtos 

cárneos pois atua na extração das proteínas miofibrilares (actina e miosina), importantes 

para a capacidade de retenção de água e gordura, e formação de emulsão estável 

(BOMBRUN et al., 2014). Em relação aos aspectos tecnológicos, o KCl é o melhor 

substituto do cloreto de sódio devido à semelhança na composição molecular, mas seu 

uso pode ser limitado devido a atributos sensoriais não desejáveis (HORITA et al., 2014; 

STANLEY; BOWER; SULLIVAN, 2017). 

As substituições parciais de cloreto de sódio que interfiram com menos 

intensidade possível nos parâmetros tecnológicos, sensoriais e microbiológicos são 

desejáveis, porém ainda representam um enorme desafio, principalmente em produtos à 

base de pescado (GAUDETT; PIETRASIK; JOHNSTON, 2019). Neste contexto, o 

objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da substituição de cloreto de sódio por cloreto 

de potássio na qualidade física, química, tecnológica, microbiológica e sensorial de 

embutidos “tipo apresuntado” formulados com CMS de tilápia-do-nilo. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Material 

 

A CMS de tilápia-do-nilo (composição centesimal apresentada no capítulo 2) 

foi oriunda de um abatedouro comercial, localizado em Cachoeiras de Macacu 

(22°33′58.3"S 42°41′48,2"W), Rio de Janeiro, Brasil. Para processar a farinha de albedo 

de maracujá amarelo (FM), as cascas foram previamente higienizadas em solução de 

hipoclorito de sódio a 100 ppm por 15 min. O flavedo foi removido manualmente com 
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facas, enquanto o albedo resultante foi branqueado com água a 100 °C por 5 min., seco 

em estufa com circulação e renovação de ar a 60 ºC, até peso constante, triturado em um 

liquidificador industrial, moído em moinho de rotor tipo ciclone e em peneira com 600 

µm de abertura. A FM produzida foi embalada a vácuo em saco de polietileno de baixa 

densidade (PEBD) e armazenada protegida da umidade e do calor. Os insumos 

alimentícios e aditivos foram adquiridos na empresa FS Comercial (Marca Conatril®), 

situada em São Carlos, SP, Brasil. Os reagentes (P.A.) da marca Sigma® foram utilizados 

nas análises. 

 

2.2 Processamento dos produtos “tipo apresuntado” 

 

Delineamento inteiramente casualizado foi utilizado nas formulações de 

embutido “tipo apresuntado” de CMS de tilápia-do-nilo com cinco tratamentos, 

correspondendo aos níveis de substituição de NaCl por KCl (T1: 0 %; T2: 15 %; T3: 30 

%; T4: 45 % e T5: 60 %), e três repetições (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Níveis de substituição de cloreto de sódio (NaCl) por cloreto de potássio (KCl) 

nas formulações experimentais dos embutidos “tipo apresuntado” produzidos com carne 

mecanicamente separada (CMS) de tilápia-do-nilo. 

Ingrediente  T1 (0 %) T2 (15 %) T3 (30 %) T4 (45 %) T5 (60 %) 

NaCl 1 0,85 0,70 0,55 0,40 

KCl 0 0,15 0,30 0,45 0,60 

 

Exceto os teores de NaCl e KCl, que variaram e somados totalizaram 1 %, os 

demais componentes das formulações permaneceram constantes, na seguinte proporção: 

400 g de CMS de tilápia-do-nilo (capítulo 2), 10 g de farinha de albedo de maracujá, 40 

g de gelo, 1 g de sais de cura, 2 g de condimento Califórnia Conatril®, 8 g de maltodextrina 

Conatril®, 1 g de antioxidante RS/250 (isoascorbato de sódio e ácido cítrico Conatril®) 1 

g de Tripolifosfato de sódio Conatril®, 1,6 g de realçador de sabor Conatril®, 8 g de fécula 

de mandioca Conatril®, 4 g de goma carragena, 0,8 g de alho em pó Conatril®, 0,8 g de 

cebola em pó Conatril® e 4 g de transglutaminase Ajinomoto®. 

O método para processar os produtos experimentais foi reportado por Alves 

et al. (2016). As emulsões cárneas foram processadas no Cutter (Robot Coupe R602VV, 

São Caetano do Sul, Brasil). Primeiro, a CMS de tilápia-do-nilo, a mistura variável de 

sais (NaCl e KCl) e o gelo foram homogeneizados por 2 min., para extração e 
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solubilização das proteínas miofibrilares. Posteriormente, ocorreu adição e 

homogeneização dos demais ingredientes por mais 2 min. Em seguida, a 

transglutaminase® foi acrescentada no fim do processo, para promover ligações 

covalentes entre glutamina e lisina. Em seguida, porções de 400 g de emulsão foram 

embaladas a vácuo (Seladora Selovac Jumbo Plus 35, São Paulo, Brasil), curadas sob 

refrigeração a 4 °C por 12 h, dispostas em formas para presunto, e cozidas de forma 

escalonada: 60 °C por 30 min., 70 °C por 30 min. e 80 °C, até que fosse atingido 72 °C 

no centro geométrico do alimento. Por último, as peças foram resfriadas em banho de 

gelo e mantidas sob refrigeração a 4 °C até o momento das análises. 

 

2.3 Características físicas, químicas e tecnológicas dos produtos experimentais 

 

Os produtos experimentais foram analisados em relação a composição 

proximal, pH e atividade de água, de acordo com a AOAC (2012), além da cor 

instrumental, valor energético total, perda por cozimento (PPC), estabilidade da emulsão, 

perfil de textura, oxidação lipídica e teores de sódio e potássio. A umidade foi avaliada 

pelo método gravimétrico através da secagem direta em estufa a 105 ºC até peso constante 

(AOAC n° 925.45); com o analisador de nitrogênio Kjeldahl determinou-se o teor de 

azoto total, que multiplicado pelo fator de conversão 6,25, estimou o teor de proteína 

bruta (AOAC n° 960.52). Para avaliação do teor de cinzas as amostras foram incineradas 

a 550 ºC em mufla até completa calcinação (AOAC n° 923.03). Os lipídios foram 

extraídos utilizando-se éter de petróleo em aparelho do tipo Soxhlet (AOAC n° 922.06) e 

os carboidratos totais foram calculados pela diferença entre 100 e a soma dos percentuais 

de umidade, proteína, lipídeos e cinzas. O valor energético total foi calculado através dos 

fatores de conversão de Atwater, multiplicando-se o conteúdo de carboidratos por 4, o de 

proteínas por 4, o de lipídios por 9 (Kcal. g-1) (OSBORNE; VOOGT, 1978).  

A atividade de água foi determinada por leitura direta no equipamento 

(Decagon Devices, CX-2T,Pullman, USA), enquanto o pH através de leitura direta, com 

emprego de um potenciômetro digital de bancada calibrado com soluções tampão de pH 

4,0 e 7,0. A cor instrumental foi determinada em colorímetro (Bankinh Meter Minolta, 

BC-10, Ramsey, USA), utilizando-se os padrões de cor do sistema CIELAB (Comission 

Internationale de L’Eclairage), com resultados expressos em valores de L (luminosidade), 

a* (negativo= verde, positivo= vermelho) e b* (positivo= amarelo, negativo= azul).  
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A PPC foi determinada de acordo com metodologia proposta por McDonnell 

et al. (2014). As emulsões foram embaladas sob vácuo e cozidas em banho Dubnoff 

Orbital até atingir temperatura interna central de 72 °C. A PPC foi calculada como a 

diferença entre os pesos inicial e final (após o cozimento), dividido pelo peso inicial, 

expressa em percentual.  

O perfil de textura foi determinado em texturômetro (Stable Micro Sistem, 

TA. XT2 Plus, Surrey, UK), com probe cilíndrica de 20 mm de diâmetro, distância de 30 

mm e velocidade do pré-teste, teste e pós-teste de 1, 1,5 e 10 mm. s–1, respectivamente. 

Os parâmetros dureza, coesividade, elasticidade e mastigabilidade foram avaliados. A 

espessura, a altura e o comprimento (20 x 55 x 35 mm) das fatias foram padronizadas, 

sendo dimensionadas com paquímetro digital.  

A estabilidade da emulsão foi determinada de acordo com a metodologia 

reportada por Colmenero, Ayo e Carballo (2005). As amostras de emulsão (5 g) foram 

centrifugadas a 4.000 × g por 5 min., cozidas em banho Dubnoff orbital a 72 °C por 20 

min., e resfriadas em banho de gelo por 5 min. O exsudado foi vertido em placa de Petri 

tarada e submetido a secagem em estufa a 105 °C até atingir peso constante. Os resultados 

de exsudação de água e de gordura foram expressos em relação a massa inicial da amostra 

(%). 

A oxidação lipídica foi avaliada através de substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARS), de acordo com o método descrito por Yin et al. (1993) e Joseph 

et al. (2012). As amostras (5 g) foram homogeneizadas com 22,5 mL de ácido 

tricloroacético (solução aquosa a 11 % (p / v)) em Ultra Turrax 18 basic (IKA, 

Wilmington, NC, EUA) a 11.000 x g. Em seguida, procedeu-se a centrifugação a 15.000 

× g por 15 min. a 4 ºC. Uma alíquota de 1 mL do sobrenadante foi transferida para um 

tubo e, em seguida, 1 mL de solução aquosa de ácido tiobarbitúrico (TBA) a 20 mM (p / 

v) foi adicionada. A mistura foi agitada em vórtex por 5 s, incubada por 20 h no escuro, 

e a absorbância foi lida a 532 nm. Os TBARS foram calculados utilizando a curva padrão 

de 1,1,3,3 - tetraetoxipropano (faixas de concentração de 0,16 a 820 mg. L-1), e expressos 

como mg de MDA (malonaldeído) por kg de carne. 

Para determinação dos elementos minerais potássio e sódio, o método 

utilizado na preparação das amostras foi a digestão por via seca (LATIMER, 2012). Em 

cápsulas de porcelana, 2,5 g de amostra homogeneizada foram pesados. Em seguida, a 

amostra foi pré-calcinada em chapa de aquecimento e incinerada em forno mufla a 450 

°C até formação de cinzas isentas de pontos pretos. As cinzas foram transferidas 
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quantitativamente usando água purificada para balão volumétrico de 25 mL, após 

solubilização em 1,25 mL de ácido nítrico concentrado. Depois foi feita a leitura de Na e 

K no espectrômetro de emissão com fonte de plasma com acoplamento indutivo (ICP 

OES-Vista MPX, Varian, Mulgrave, Austrália). Brancos analíticos foram preparados 

omitindo-se a amostra, bem como curvas analíticas em solução de HNO3 5% (v/v). As 

faixas de concentração para a preparação das curvas analíticas foram de 0,41 a 410 mg. 

L-1 para Na e de 0,61 a 610 mg. L-1 para K. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata em três amostras de cada 

produto (n = 3), exceto para a análise textural, pois realizaram-se 6 determinações por 

repetição, totalizando 18 leituras por tratamento. 

 

2.4 Análises microbiológicas dos produtos experimentais 

 

Escherichia coli, Salmonella spp., Staphylococcus coagulase positiva e 

Clostridium sulfito redutor a 46 °C foram determinados de acordo com os métodos 

preconizados pela American Public Health Association (APHA, 2001). Os 

microrganismos pesquisados foram estabelecidos de acordo com os padrões 

microbiológicos para produtos à base de pescado, refrigerados ou congelados, da 

Normativa nº 60, 23 de dezembro de 2019 (BRASIL, 2019), e ainda o e Clostridium 

sulfito redutor a 46 °C. As análises realizadas em triplicata. 

 

2.5 Teste de aceitação sensorial 

 

O teste de aceitabilidade foi realizado em laboratório de análise sensorial, 

com 100 provadores não treinados, constituídos por indivíduos do sexo masculino (n = 

38) e feminino (n = 62), com idade entre 19 a 55 anos. Escala hedônica estruturada de 

nove pontos, com extremos 1 (desgostei muitíssimo) e 9 (gostei muitíssimo) foi utilizada 

para avaliação dos atributos cor, sabor, aroma e avaliação dos aspectos globais 

(DUTCOSKY, 2013). Cinco amostras foram servidas por provador, correspondendo aos 

tratamentos (níveis de substituição de cloreto de sódio por cloreto de potássio), dispostas 

em bandejas e codificadas com três dígitos aleatórios, disponibilizadas em uma única 

sessão de teste. Foi utilizada luz branca e os julgadores foram dispostos em cabines 

individuais. Os provadores foram orientados a ingerir água e aguardar 30 segundos entre 
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a degustação de cada amostra. O teste de aceitação foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (Parecer n. 3.032.057). 

 

2.6 Análise estatística 

 

Os dados foram avaliados com análise de variância (one-way ANOVA) e 

análise de componentes principais, e as médias comparadas pelo teste Tukey. O programa 

Statistica (Stasoft Inc., Statistica 11.0, Tulsa, EUA) foi utilizado para realização das 

análises dos dados e construção dos diagramas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Composição química 

 

 Umidade, cinzas, proteínas e carboidratos, bem como o valor energético 

dos embutidos “tipo apresuntado”, não foram significativamente afetados pela 

substituição de NaCl por KCl, ao contrário de lipídeos, sódio e potássio (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Composição centesimal, teores de sódio e potássio e valor energético dos 

produtos “tipo apresuntado” produzidos com carne mecanicamente separada (CMS) de 

tilápia-do-nilo em diferentes níveis de substituição de cloreto de sódio (NaCl) por cloreto 

de potássio (KCl). 

Parâmetro 
Nível de substituição de NaCl por KCl (%)1 

T1 (0) T2 (15) T3 (30) T4 (45) T5 (60) 

Umidade2 66,24A ± 0,82 65,70A ± 0,43 64,80A ± 1,67 65,46A± 0,27 65,90A ± 0,81 

Cinzas2 9,50A ± 0,40 9,35A ± 0,25 9,74A ± 0,76 9,23A ± 0,75 9,75A ± 0,33 

Proteínas2 10,07A ± 0,45 10,06A ± 0,31 9,95A ± 0,24 9,94A ± 0,48 10,03A ± 0,52 

Lipídeos2 2,73A ± 0 ,07 2,45AB ± 0,28 2,22B ± 0,10 2,10B ± 0,05 2,14B ± 0,24 

Carboidratos2 11,46A ± 0,95 12,44A ± 0,72 13,29A ± 1,13 13,27A ± 0,58 12,18A ± 0,65 

Sódio3 885,3A ± 2,2 876,0B ± 0,7 814,0C ± 1,3 804,0D ± 1,3 782,7E ± 2,9 

Potássio3 219,0E ± 2,0 266,3D ± 0,9 305,3C ± 3,1 353,3B ± 1,1 437,0A ± 1,1 

VET4 110,69A ± 3,29 112,05A ± 2,88 112,94A ± 4,99 111,74A ± 2,25 108,10A ± 1,55 

1
Resultados são expressos como média ± desvio padrão (n = 3). Médias seguidas de mesma letra nas linhas 

não diferem estatisticamente pelo teste Tukey (p<0,05); 2 g. 100. g-1;3 mg. 100. g-1; 4 valor energético total 

(Kcal. g-1). 
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Devido a inexistência de legislação brasileira que regulamente o produto “tipo 

apresuntado” de carne de peixe, assim como a  utilização de CMS de tilápia-do-nilo, para 

efeito de comparação utilizou-se o padrão de identidade e qualidade de apresuntado 

produzido com carne suína, contido na Instrução normativa nº 20, do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2000), mesmo sendo produtos oriundos 

de matérias-primas com características diferentes.  

Os teores de lipídeos e umidade, corroboraram com os valores descritos na 

legislação supra citada, a qual estabelece máximo de 12 % e 75 % para estes constituintes, 

respectivamente. Todos os produtos experimentais “tipo apresuntado” de CMS de tilápia-

do-nilo submetidos a redução de sódio, podem ser classificados como de baixo conteúdo 

de gorduras totais, por apresentarem valores máximos de 3 % no alimento de acordo com 

a Instrução Normativa n° 54 (BRASIL, 2012). Portanto, são produtos com potencial de 

saudabilidade, em especial para grupos de risco que necessitam de dieta com percentual 

reduzido de gorduras e sódio. A significativa redução no teor de lipídios a partir de 30 % 

de substituição de NaCl por KCl nos embutidos de CMS de tilápia-do-nilo pode ser 

explicada pelo efeito do sódio sobre a extração das proteínas miofibrilares (actina e 

miosina), importantes para a capacidade de retenção de gordura e formação de emulsão 

estável (BOMBRUN et al., 2014). 

Os teores de proteína (10,07 a 10,03 %) determinados nos produtos “tipo 

apresuntado” (Tabela 2) situaram-se abaixo dos limites estabelecidos pela legislação para 

apresuntado suíno (mínimo de 13 %), enquanto os níveis de carboidratos foram superiores 

(máximo de 5 %). Este fato pode ser explicado devido aos produtos experimentais terem 

sido elaborados com CMS de tilápia-do-nilo, matéria-prima com menor teor de proteína 

(16,98 %) que a carne suína (22,6 %) (TACO, 2011). E também em função da adição de 

FM (5,96 % de proteína), uma vez que normalmente a adição de fontes de fibras e 

hidrocoloides aos produtos cárneos podem diminuir os teores de proteínas e aumentar os 

percentuais de carboidratos no produto final (CHOE et al., 2013). Os embutidos 

estudados (Tabela 2) podem ser classificados como alimento com valor energético 

mediano de acordo com a legislação brasileira (BRASIL, 2012). Os resultados 

encontrados no presente estudo referentes aos teores de lipídeos, carboidratos e valor 

energético total concordaram com os relatados por Bessa et al. (2016). Em estudo sobre 

salsicha feita de carne mecanicamente separada de tilápia-do-nilo submetida a 

substituição de NaCl por 50 % de KCl e adição de inulina, esses autores observaram ainda 

uma tendência de diminuição do percentual de lipídeos e aumento do percentual de 
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carboidratos como substituto de gordura, devido a adição de inulina, tendência esta 

também observada neste estudo com a utilização de FM. 

Como era esperado, houve diminuição significativa (p<0,05) dos níveis de 

sódio (de 885,33 para 782,66 mg. 100. g-1) e aumento dos níveis de potássio (de 219,00 

para 437,00 mg. 100. g-1) em função ao aumento do nível de substituição destes sais nos 

embutidos “tipo apresuntado” (Tabela 2). Os embutidos geralmente são classificados 

como produtos com alto teor de sódio, por apresentarem valor acima de 80 mg. 100. g-1 

deste mineral (BRASIL, 2012), e é importante ressaltar que não somente cloreto de sódio 

é responsável pelo incremento deste mineral, mas também os demais ingredientes como 

o tripolifosfato de sódio, sal de cura, realçador de sabor, antioxidante e o condimento 

Califórnia. Quando T3, T4 e T5 foram avaliados mediante comparação com T1, 

observou-se redução de 8,05; 9,2 e 11,6 %, nos teores de sódio dos produtos “tipo 

apresuntado”, portanto, nestes tratamentos foi evidenciada uma diminuição importante 

nos níveis de sódio quando comparado ao tratamento controle. 

O limite máximo de sódio recomendado pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) é de 2 g por dia para adultos e crianças, o que corresponde ao consumo de 5 g por 

dia de cloreto de sódio (WHO, 2012a). Tomando como base a ingestão máxima 

recomendada para Na, poderia ser consumido o máximo de 229, 246, 250 e 256 g por dia 

do embutido de CMS de tilápia-do-nilo, para os tratamentos T2 a T5, respectivamente. 

Embora os produtos experimentais não puderam ser classificados como teor reduzido de 

sódio, os resultados encontrados podem contribuir com as iniciativas governamentais e 

expectativa de redução da ingestão desse mineral em produtos cárneos, buscando atender 

o limite máximo recomendado pela OMS, contribuindo para a saúde dos consumidores 

de embutidos cárneos, mais especificamente os apresuntados. 

Em relação ao conteúdo de potássio nos embutidos experimentais, se 

determinaram aumentos significativos entre 17,76 e 49,88 %, quando comparados com 

T1 (Tabela 2). O que vai de encontro com a recomendação da OMS, a respeito da elevação 

da ingestão diária de potássio a partir de alimentos. A dose de ingestão diária mínima de 

potássio recomendado para adultos por este órgão é de 3,5 g por dia, para diminuir a 

pressão arterial e o risco de doenças cardiovasculares, de acidente vascular cerebral e de 

doenças coronarianas (WHO, 2012b). Dessa forma, a ingestão de 100 g do embutido de 

CMS de tilápia-do-nilo poderia fornecer entre 0,22 a 0,43 g potássio, contribuindo para 

que os consumidores deste produto incrementem na sua dieta a ingestão de potássio de 

acordo com a recomendação mínima diária preconizada. 
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3.2 Características físico-químicas e tecnológicas 

 

A substituição de NaCl por KCl também afetou as propriedades físico-

químicas e tecnológicas dos embutidos “tipo apresuntados” (Apêndice 3). Com o 

aumento da substituição de NaCl por KCl, de forma geral, ocorreu aumento significativo 

(p<0,05) da perda de peso por cozimento (PPC), exsudação de gordura (EG) e exsudação 

de água (EA)e da oxidação lipídica (TBARS), redução significativa (p<0,05) da 

luminosidade (L*), dureza, elasticidade e mastigabilidade, e não afetou (p>0,05) o pH, 

atividade de água (Aw), croma a* e croma b*.  

Os valores de oxidação lipídica (TBARS) observados no presente estudo, 

variaram entre 0,43 a 0,68 mg de MDA. Kg-1 de carne, aumentando com o nível de 

substituição de NaCl por KCl (Apêndice 3). A oxidação lipídica é a principal causa de 

alteração nos alimentos cárneos cozidos, conhecida como “Warmed Over Flavour” 

devido, em parte pelo uso de altas temperaturas. A desnaturação proteica e a destruição 

parcial de estruturas musculares permitem a interação entre moléculas lipídicas 

insaturadas e elementos pró-oxidantes. Durante o cozimento, o ferro é liberado de 

pigmentos heme, como a mioglobina, conhecido agente pró-oxidante de hidroperóxidos 

lipídicos. A ligação homolítica (–O–O–) é clivada, formando dois radicais livres para 

cada peróxido, acelerando a autoxidação lipídica (MONAHAN, 2000). A CMS de tilápia-

do-nilo é favorável aos processos oxidativos em função da presença de ácidos graxos poli-

insaturados (LOMBARDO; CHICCO, 2006), assim como o cozimento ao qual os 

embutidos experimentais foram submetidos, com temperaturas entre 60 e 80°C.  

A redução do cloreto de sódio apresentou efeito pró-oxidante diretamente 

proporcional nos produtos experimentais. A predominância de ácidos graxos poli-

insaturados na CMS de tilápia-do-nilo, aliada a substituição do NaCl pode ter interferido 

nos teores de TBARs do presente estudo. Embora o cloreto de sódio tenha um efeito pró-

oxidante comprovado, alguns autores relatam pouco ou nenhum efeito da concentração 

de NaCl na oxidação de lipídeos. Sarraga e Garcı́a-Regueiro (1998) relataram que o 

aumento das concentrações de NaCl resultaram em menores níveis de TBARs, relatando 

um possível efeito antioxidante do sal em carnes e produtos cárneos, concordando com o 

presente estudo e ainda  com os resultados obtidos por Andrés et al. (2004), sendo o 

percentual de 1 % de NaCl utilizado na formulação controle o possível responsável pelo 

efeito relatado. O teor de sal exerce influência na oxidação lipídica de produtos cárneos 

existindo ainda relação com a matéria-prima utilizada aliada as condições de 
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processamento (WANG et al. 2012), justificando os resultados encontrados no presente 

estudo. 

Os limites máximos permitidos de mg de MDA. Kg-1 de carne pode variar 

entre 0,5 e 0,6 (CHOI et al., 2010; FANG et al., 2018). Considerando o limite de 0,6 mg 

de MDA. Kg-1 de carne, os níveis de substituição de 45 e 60 % de NaCl por KCl 

apresentaram-se acima do limite estabelecido pelos autores referenciados. Porém, 

Brunton et al. (2000) concluíram que valores de TBARS a partir de 1,5 mg MDA. kg-1  

de carne poderiam provocar a formação de sabores indesejáveis em peito de peru cozido, 

onde existe predominância de ácidos graxos poli-insaturados, assim como na CMS de 

tilápia-do-nilo, demonstrando resultados satisfatórios deste parâmetro obtidos no presente 

estudo quando comparado com os autores referenciados. 

A exsudação durante o processo de cozimento representa uma importante 

alteração em alimentos cárneos com alto teor de umidade e ocasiona perdas econômicas 

por redução do peso, alterações no valor nutricional devido à liberação de vitaminas e 

aminoácidos solúveis, provocando efeitos prejudiciais à textura e a suculência do produto 

final (BOCHI et al., 2008). A PPC dos embutidos “tipo apresuntado” de CMS de tilápia-

do-nilo variou entre 6,65-17,55 %, a EG entre 0,64 e 2,91 % e a EA de 3,32-5,91 %, 

aumentando com o nível de substituição de NaCl por KCl (Apêndice 3). 

As metodologias empregadas para obtenção de produtos emulsionados 

requerem solubilização e extração de proteínas miofibrilares (actina e miosina) com NaCl 

para formação de gel proteico. A diminuição do percentual de NaCl induz à uma redução 

na quantidade de proteína solubilizada e extraída, o que afeta a capacidade de ligação da 

emulsão resultante (RAMIREZ et al. 2011). Neste sentido, PPC, EG, EA foram afetados 

significativamente pelos níveis de substituição de NaCl por KCl, provocando um aumento 

diretamente proporcional na exsudação de água, gordura e PPC. 

Os percentuais de cloreto de sódio utilizados em produtos cárneos 

processados influenciam consideravelmente a capacidade de ligação da emulsão cárnea. 

A quantidade de proteínas solubilizadas é diretamente proporcional à força iônica do 

sistema, potencializando as interações das cadeias polipeptídicas durante o aquecimento, 

resultando na formação de uma matriz de gel mais estável, ocasionando por sua vez menor 

exsudação de água e gordura (CARBALLO et al., 1995). A força iônica é exercida pela 

presença do cloreto de sódio que promove a solubilização das proteínas miofibrilares 

formando um exsudado viscoso na superfície do produto emulsionado, promovendo a 

retenção de água livre e gordura durante o cozimento (TERREL, 1983). Os resultados 
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encontrados estão de acordo com os dados determinados por Horita et al. (2014), que 

relataram redução na estabilidade da emulsão diretamente proporcional à substituição de 

cloreto de sódio por cloreto de potássio e magnésio, ocasionando maiores perdas de 

gordura e água. 

Embora no presente estudo tenha sido utilizado a enzima transglutaminase, 

goma carragena e fécula de mandioca, buscando melhoria na formação do gel dos 

produtos “tipo apresuntado”, as propriedades tecnológicas e o perfil de textura dos 

mesmos foram afetados pelos níveis de substituição de NaCl por KCl. Os valores de 

dureza, elasticidade, coesividade e mastigabilidade diminuíram com o incremento da 

substituição de NaCl por KCl (Apêndice 3). 

A transglutaminase precisa da adição de NaCl para melhorar as propriedades 

funcionais e texturais em alimentos reestruturados conforme descrito por Carballo e 

Colmenero (2006). Estes autores concluíram que os sais de sódio eram necessários para 

promover interações proteína-água requerida para obtenção de propriedades adequadas 

de retenção de água em produtos cozidos adicionados de transglutaminase. A redução do 

NaCl diminui a força iônica, reduz os níveis de proteína solubilizada como substrato para 

atuação da enzima, reduzindo, portanto, a reticulação das proteínas miofibrilares. A ação 

desta enzima poderia ser explicada mediante ao aumento do poder de inchamento e 

absorção de água aliados à sua capacidade gelificante (RUIZ-CARRASCAL; 

REGENSTEIN, 2002). Melhores propriedades texturais foram obtidas com NaCl a 2 % 

(RAMIREZ et al., 2007). No entanto, a concentração máxima de NaCl utilizada no 

presente estudo foi de 1 %, pois o objetivo era a redução do teor de Na, fator este que 

pode ter contribuído para a formação de emulsões pouco estáveis à medida que aumentou-

se o nível de substituição de NaCl por KCl, devido a menor solubilização de proteínas 

miofibrilares e menor ocorrência de reticulação pela atuação da enzima, além da 

utilização de CMS de tilápia-do-nilo como matéria-prima cárnea, a qual possui arranjo 

muscular alterado por seu processo de produção.  

A dureza consiste na força máxima necessária para comprimir a amostra entre 

os dentes molares; a elasticidade expressa a altura que a amostra recupera após sofrer 

compressão voltando ao seu formato original; a coesividade relata a extensão em que a 

amostra pode ser deformada antes da ruptura e por fim, a  mastigabilidade representa o 

trabalho necessário para mastigar uma amostra sólida até atingir o nível de desintegração, 

permitindo que o mesmo seja engolido (BOURNE, 2002). Nesse sentido os resultados 

obtidos para a dureza corroboram com os achados de Pietrasik, Gaudettee Klassen (2015) 
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onde a redução do teor de sal resultou na obtenção de salsichas menos duras quando 

comparada ao tratamento controle. Uma tendência de diminuição da dureza também foi 

observada por Paula et al. (2019) quando o NaCl foi reduzido em presuntos cozidos, e 

ainda, Santos (2012) obtiveram para os parâmetros de dureza, coesividade, elasticidade e 

mastigabilidade valores menores em peperonis quando o nível de substituição de NaCl 

por KCl foi aumentado. 

Os valores de pH e Aw para todos tratamentos estudados foram considerados 

adequados e normais para faixa preconizada para presunto cozido e carne de peixe: pH 

entre 6,0 e 7,0 e Aw entre 0,93 a 0,97 (DAMODARAN et al., 2010; KACHELE et al., 

2017; JAY, 2005). Os valores situaram-se em faixas que favorecem o crescimento de 

bactérias patogênicas e deteriorantes, sendo necessário armazenamento sob condições 

controladas de refrigeração e em embalagens adequadas. A atividade de água (Aw) é um 

importante indicador do controle da qualidade dos alimentos, uma vez que as bactérias 

tem sua multiplicação favorecida quando a Aw encontra-se acima de 0,9. O pH próximo 

da neutralidade favorece o crescimento de bactérias patogênicas sendo um importante 

fator intrínseco do alimento a ser considerado no desenvolvimento de produtos e métodos 

de conservação a serem empregados. 

 

 
 

Figura 01. Produtos experimentais produzidos com diferentes níveis de substituição de 

NaCl por KCl. 
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A cor é um importante parâmetro de qualidade para os consumidores na 

decisão de compra de produtos cárneos podendo acarretar diminuição na aceitabilidade 

dos mesmos (CÁCERES et al., 2008).  

Os valores de L* (57,68-54,81) de forma geral diminuíram com a elevação 

da substituição de NaCl por KCl, indicando um ligeiro escurecimento das amostras 

(Figura 1), resultado este que está de acordo com os relatados por Barreto et al. (2020) 

onde a incorporação de 0,5% de KCl na formulação de presunto cozido reduziu os valores 

de L*, e de Horita et al. (2014), que ao adicionarem 0,6% de KCl observaram redução 

significativa no valor de L * em salsichas. Este efeito não foi verificado em relação as 

coordenadas de cromaticidade, cujos valores não apresentaram diferença significativa 

para b* (eixo do amarelo) e para a* (eixo do vermelho). Pietrasik e Gaudette (2014) não 

observaram efeito nos valores de a* com a diminuição dos teores de sal em apresuntados, 

concordando com os resultados deste estudo. 

 

3.3 Perfil microbiológico 

 

Os produtos “tipo apresuntado” de CMS de tilápia-do-nilo, 

independentemente do nível de substituição de NaCl por KCl, apresentaram qualidade 

sanitária satisfatória (Tabela 4) de acordo com a Normativa nº 60, 23 de dezembro de 

2019 (BRASIL, 2019). 

 

Tabela 4. Perfil microbiológico dos embutidos produzidos com diferentes níveis de 

substituição de cloreto de sódio (NaCl) por cloreto de potássio (KCl). 
Microrganismo Nível de substituição de NaCl por KCl (%) 

0 (T1) 15 (T2) 30 (T3) 45 (T4)  60 (T5) 

Escherichia coli2 <3x101 <3x101 <3x101 <3x101 <3x101 

Staphylococcus coagulase positiva1 <1x101 <1x101 <1x101 <1x101 <1x101 

Clostridium sulfito redutor a 46 °C1 <1x101 <1x101 <1x101 <1x101 <1x101 

Salmonella spp.3 ausente ausente ausente ausente ausente 

1 UFC. g-1; 2NMP. g-1; 3ausência em 25 g. 

 

Estes resultados podem ser explicados devido à ausência de contaminação por 

todos os microrganismos patogênicos pesquisados, evidenciando-se a eficiência do 
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tratamento térmico aplicado durante o cozimento dos alimentos em questão e condições 

sanitárias satisfatórias adotadas na elaboração desses alimentos.  

 

3.4 Aceitação sensorial 

 

 O nível de substituição de NaCl por KCl não afetou a aparência, o aroma e a cor 

dos produtos “tipo apresuntado” elaborados com CMS de tilápia-do-nilo (Tabela 5).  

 

Tabela 5. Notas médias obtidas no teste de aceitação dos produtos “tipo apresuntado” 

produzidos com carne mecanicamente separada (CMS) de tilápia-do-nilo e diferentes 

níveis de substituição de cloreto de sódio (NaCl) por cloreto de potássio (KCl). 

Atributo 

Nível de substituição de NaCl por KCl (%)1  

0 (T1) 15 (T2) 30 (T3) 45 (T4) 
 60 (T5) p valor/erro 

padrão 

Aparência1 5,29a 5,31a 5,10a 5,34a 5,18a 0.55/0,11 

Aroma 5,36a 5,48a 5,26a 5,22a 5,15a 0,67/0,16 

Sabor 6,03ab 6,50a 6,34a 6,13ab 5,60b 0,006/0,17 

Cor 4,98a 5,17a 5,05a 5,15a 5,15a 0,70/0,11 

Impressão global 5,70ab 6,17a 5,86ab 5,89ab 5,53b 0,01/0,13 

1
 Médias seguidas de mesma letra nas linhas não diferem estatisticamente pelo teste Tukey (p<0,05). 

 

Todos os tratamentos foram considerados aceitos sensorialmente. T2e T3 

apresentaram as maiores médias para sabor e T2 para impressão global, mas estas apenas 

diferiram de T5, que obteve média significativamente menor (p<0,05). Para os parâmetros 

aparência, aroma, sabor e impressão global, as médias obtidas correspondem na escala 

hedônica a "não gostei nem desgostei" e "gostei ligeiramente", enquanto para cor entre 

"desgostei ligeiramente" e "não gostei nem desgostei". Portanto, foram estatisticamente 

mais aceitos os produtos experimentais com até 45 % de substituição de NaCl por KCl. 

Em hambúrgueres de carne (bovina e suína) foi possível substituir o NaCl por 

KCl em até 50 % sem influenciar negativamente a aceitabilidade sensorial desses 

produtos (LILIC et al., 2015), valor próximo ao obtido nesta pesquisa para o produto “tipo 

apresuntado” de CMS de tilápia-do-nilo. A adição de KCl a produtos cárneos é limitada 

pelo desenvolvimento de sabor amargo e metálico (SINOPOLI; LAWLESS, 2012). Nesse 

sentido, a utilização de ingredientes para minimizar esse efeito deve ser levada em 

consideração em futuros trabalhos.  
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3.5 Análise de componentes principais  

 

A análise de componentes principais (ACP) para as propriedades físicas, 

químicas, tecnológicas e atributos sensoriais dos produtos “tipo apresuntado” produzidos 

com carne mecanicamente separada (CMS) de tilápia-do-nilo e diferentes níveis de 

substituição de cloreto de sódio (NaCl) por cloreto de potássio (KCl) demonstrou que 

dois componentes principais, PC1 (56,81 %) e PC2 (19,28 %), explicaram 76,09 % da 

variância total (Figura 2). 

O nível de substituição de NaCl por KCl nas formulações apresentou 

correlação positiva com lipídios, água, PPC, EG, EA, a*, oxidação lipídica e de potássio; 

e correlação negativa com L*, dureza, elasticidade, coesividade, mastigabilidade e teor 

de sódio. Dessa forma, a substituição de NaCl por KCl proporcionou aumento de lipídios, 

água, PPC, EA, EG, a*, oxidação lipídica e potássio; e redução de L*, dureza, 

elasticidade, coesividade, mastigabilidade e sódio. 

De acordo com o Score Plot (Figura 2), pode-se notar que houve uma 

distinção entre quatro grupos (T1, T2, T3 e T4, e T5). Portanto, as formulações de 30 % 

e 45 % de substituição de NaCl por KCl apresentam características físicas, químicas, 

tecnológicas e sensoriais semelhantes entre si, e diferente das demais, que diferiram entre 

si.  

Os teores de cinzas e proteínas, b*, aparência e cor sensorial apresentaram 

pouca influência nos componentes principais. Isso pode ser observado pelos coeficientes 

dessas variáveis e pelos tamanhos dos vetores na Figura 2 (Círculo de Correlação). 
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Figura 2. Análise de componentes principais (ACP) dos produtos “tipo apresuntado” 

produzidos com carne mecanicamente separada (CMS) de tilápia-do-nilo e diferentes 

níveis de substituição de cloreto de sódio (NaCl) por cloreto de potássio (KCl).  

 
Onde: X1 = nível de substituição de NaCl por KCl, X2 = umidade, X3 = cinzas, X4 = lipídios, X5 = 

proteínas, X6 = carboidratos, X7 = perda de peso por cozimento, X8 = atividade de água, X9 = exsudação 

de gordura, X10 = exsudação de água, x11 = luminosidade, X12 = a*, X13 = b*, X14 = pH, X15 = dureza, 

X16 = elasticidade, X17 = coesividade, X18 = mastigabilidade, X19 = oxidação lipídica, X20 = potássio, 

X21 =sódio, X22 = aparência, X23 = aroma, X24 = sabor, X25 = cor, X26 = impressão global. 
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O teor de potássio apresentou correlação negativa com o teor de sódio devido 

a substituição de NaCl por KCl, ou seja, à medida que aumentou a concentração de KCl, 

reduziu o teor de sódio nos presuntos, o que era esperado no presente estudo. 

Menores ângulos entre as variáveis indicam que houve correlação positiva 

entre os parâmetros. Portanto, umidade e atividade de água apresentaram correlação 

positiva entre si, assim como elasticidade e mastigabilidade; sabor e impressão global; 

pH e lipídios; exsudação de gordura e de água; PPC e teor de potássio; e dureza, 

coesividade e L*. 

A partir do Score Plot (Figura 2), observa-se que as formulações com 0 % e 

15 % de KCl sofreram mais influência das variáveis teor de umidade, atividade de água, 

luminosidade, dureza, elasticidade, coesividade, mastigabilidade, aroma, sabor e 

impressão global. Já a formulação com 60 % de KCl foi mais influenciada pelas variáveis 

teor de lipídios, PPC, EG, EA, oxidação lipídica e teor de potássio. Podemos destacar, 

analisando o Score Plot, que T (2) apresentou características semelhantes com o padrão 

experimental e mediante as correlações, pode ser considerado o melhor tratamento 

principalmente em relação as características tecnológicas de menor exsudação de gordura 

e água, menor  oxidação lipídica e maior notas para os atributos sensoriais sabor e 

impressão global, quando comparada com os tratamentos com maiores níveis de 

substituição de NaCl por KCl. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A substituição dos níveis de NaCl por KCl afeta as características físicas, 

químicas, tecnológicas e atributos sensoriais do embutido cozido “tipo apresuntado” 

produzido com CMS de tilápia-do-nilo. A redução de sódio utilizando-se o cloreto de 

potássio como substituto do cloreto de sódio, é possível em embutido “tipo apresuntado” 

de CMS de tilápia-do-nilo, permitindo o aproveitamento deste subproduto, porém o 

embutido com 15 % de substituição de NaCl por KCl pode ser considerado o melhor em 

relação as características tecnológicas, apresentando menor exsudação de gordura e água, 

menor oxidação lipídica e maiores notas para os atributos sensoriais sabor e impressão 

global, quando comparada com os tratamentos com maiores níveis de substituição de 

NaCl por KCl. 
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Apêndice 3. Características físico-químicas e tecnológicas dos produtos “tipo apresuntado” produzidos com carne mecanicamente separada (CMS) 

de tilápia-do-nilo e diferentes níveis de substituição de cloreto de sódio (NaCl) por cloreto de potássio (KCl). 

Parâmetro 
Nível de substituição de NaCl por KCl (%)1 

T1 (0) T2 (15) T3 (30) T4 (45) T5 (60) 

Oxidação lipídica2 0,43E ± 0,07 0,54D ± 0,01 0,58C ± 0,01 0,62B ± 0,02 0,68A ± 0,02 

Perda de peso por cozimento3 6,65E ± 0,22 7,83D ± 0,08 10,65C ± 0,17 13,22B ± 0,09 17,55A ± 0,17 

Exsudação de gordura3 0,64E ± 0,01 0,95D ± 0,01 1,13C ± 0,06 1,86B ± 0,02 2,91A ± 0,01 

Exsudação de água3 3,32D ± 0,21 3,63CD ± 0,04 3,92C ± 0,01 4,73B ± 0,20 5,91A ± 0,03 

Dureza5 33,53A ± 2,35 32,03AB ± 2,23 31,50B ± 1,06 29,40C ± 3,29 28,00C ± 2,57 

Elasticidade6 0,89AB ± 0,02 0,90A ± 0,02 0,88AB ± 0,03 0,86BC ± 0,01 0,82C ± 0,01 

Coesividade4 0,55A ± 0,07 0,54A ± 0,07 0,42B ±0,06 0,41B ± 0,07 0,34B ± 0,05 

Mastigabilidade7 15,34A ± 2,40 15,35A ± 2,67 14,76A ± 4,74 11,51AB ± 3,47 7,66B ± 1,59 

pH4 6,70A ± 0,04 6,69A ± 0,01 6,70A ± 0,07 6,65A ± 0,06 6,74A ± 0,02 

Atividade de água4 0,97A ± 0,01 0,97A ± 0,05 0,97A ± 0,02 0,97A ± 0,01 0,97A ± 0,02 

Luminosidade4 57,15AB ± 1,13 57,68A ± 0,4 55,93BC ± 0,50 55,48BC ± 0,50 54,81C ± 0,40 

Croma a4 13,14A ± 0,72 13,30A ± 0,73 14,22A ± 0,57 14,28A ± 0,56 14,27A ± 0,24 

Croma b4 16,84A ± 1,17 18,27A ± 1,04 16,88A ± 0,36 16,77A ± 0,65 17,33A ±0,44 

1Resultados são expressos como média ± desvio padrão (n = 3). Médias seguidas de mesma letra nas linhas não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p<0,05); 2mg 

MDA. Kg-1; 3 g. 100. g-1;4Adimissional; 5Resultados expressos em Newton (N); 6 Resultados expressos em mm; 7Resultados expressos em N. 
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CAPÍTULO 4 

 

QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA, TECNOLÓGICA E SENSORIAL DE EMBUTIDO 

ELABORADO COM CO-PRODUTO DA FILETAGEM DE TILÁPIA-DO-NILO 

(Oreochromis niloticus), DIFERENTES NÍVEIS DE CLORETO DE SÓDIO E 

APLICAÇÃO DE ULTRASSOM 

 

RESUMO 

 

No beneficiamento da tilápia-do-nilo é gerado um volume de subprodutos superior a 50% e para 

redução deste desperdício é necessário usar este material na formulação de alimentos. Os 

apresuntados são consumidos em todo o mundo, embora contenham alto teor de gordura e sódio, 

necessitando melhorar em relação a saudabilidade. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a 

viabilidade e a qualidade físico-química, microbiológica e sensorial de embutido “tipo 

apresuntado” elaborado CMS de tilápia-do-nilo, sob diferentes níveis de substituição de cloreto 

de sódio por cloreto de potássio, tempo e intensidade de ultrassom. A estrutura dos embutidos 

também foi alterada, devido a ruptura das miofibrilas pela cavitação, o que melhorou a cor 

(avermelhamento) e os parâmetros texturais (coesividade e mastigabilidade), além de diminuir a 

exsudação de água dos embutidos. O embutido de CMS de tilápia-do-nilo com reduzido teor de 

sódio (E7), em cada 100 g apresentou 72,93 g de umidade, 12,54 g de cinzas, 8,53 g de 

carboidratos, 5,98 g de proteína e 0,16 g de lipídeos, não foi detectada contaminação 

microbiológica e foi sensorialmente aceito, quando a intensidade do ultrassom foi de 12,12 w. 

cm-2 e o tempo de exposição de 48,85 min. A aplicação de ultrassom e a substituição do NaCl 

por KCl é viável, e o produto de CMS de tilápia-do-nilo com reduzido teor de sódio obtido pode 

ser uma alternativa para o incremento do consumo de pescado, melhoria da saudabilidade de 

produtos embutidos, e redução do impacto ambiental. 

 

Palavras-chave: produto “tipo apresuntado”; sonicação; redução de sódio; estabilidade de 

emulsão, aceitação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus) destaca-se por ser uma das espécies de 

água doce mais cultivadas na aquicultura mundial. Ao longo da cadeia de beneficiamento deste 

pescado é gerado em média um volume de subprodutos superior a 50%, os quais tornam-se 

poluentes quando não são devidamente aproveitados. Portanto, para reduzir o impacto ambiental 

e o desperdício, é necessário desenvolver estratégias para usar os subprodutos da filetagem de 

peixe na formulação de alimentos, com consequente aumento do consumo de proteína de alto 

valor biológico (FAO, 2018). 

Dentre os subprodutos resultantes do processo de filetagem de tilápia-do-nilo, a carne 

mecanicamente separada (CMS), conhecida como “minced fish”, pode ser definida como o 

produto obtido através do processo de moagem e separação mecânica da parte comestível, 

obtendo músculo ausente de ossos, vísceras, escamas e pele, destinado a elaboração de produtos 

cárneos que sejam submetidos a processo de cozimento (TAHERGORABI et al., 2013; 

OETTERER; GALVÃO; SUCASAS, 2014). 

Por outro lado, embutidos emulsionados, como apresuntados, mortadelas e salsichas, 

são consumidos em larga escala em todo o mundo possuindo relevância econômica para a 

indústria da carne. Porém, esses alimentos contêm alto teor de gordura, sódio e aditivos químicos. 

Assim, estes produtos têm sido alvo de estudos com objetivo de desenvolver formulações com 

melhor qualidade nutricional e de saudabilidade (PINTON et al., 2019). 

Os produtos cárneos são responsáveis por aproximadamente 20 a 30% do consumo 

diário de sódio, o que justifica a redução do cloreto de sódio (NaCl) neste tipo de alimento, sendo 

o cloreto de potássio (KCl) um dos principais sais utilizados em alimentos submetidos a redução 

de sódio (PETRACCI et al., 2013). No entanto, devido às propriedades conservantes, 

desenvolvimento de sabor e capacidade de solubilizar proteínas miofibrilares necessárias para 

aumentar a adesão e proporcionar a formação da emulsão em produtos cárneos processados, os 

efeitos da utilização de quantidades reduzidas de NaCl devem ser cuidadosamente considerados 

(INGUGLIA et al., 2017). 

Os prejuízos sensoriais e alto custo também podem ser fatores limitantes à 

implementação de KCl a nível industrial na redução de sódio em produtos cárneos. Dessa forma, 

tecnologias emergentes que possibilitem a produção em larga escala de alimentos à base de carne 

e com teor reduzido de sódio são extremamente importantes. Neste contexto, o uso de uma 

tecnologia sustentável, como o ultrassom, é uma alternativa promissora para redução de sódio 

em produtos cárneos (LEÃES et al., 2020). 
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A cavitação consiste na implosão de micro bolhas produzidas pela propagação de 

ondas sonoras em frequências maiores ou iguais a 20 kHz, provocando danos nos tecidos 

biológicos que favorecem a transferência de massa devido à osmose. A aplicação desta 

tecnologia pode melhorar a difusão de sal na matriz de carne em comparação com um sistema de 

salga tradicional, melhorando ainda a textura, diminuindo a perda de peso no cozimento, 

permitindo a utilização do NaCl em menores concentrações e aumentado a transferência de massa 

(OJHA et al., 2016). 

O ultrassom pode ser considerado uma nova ferramenta aplicada ao desenvolvimento 

de produtos cárneos emulsionados, com melhoria nas características de coesividade entre as 

partículas de carne, permitindo redução do uso de aditivos (PINTON et al., 2019), e reduzindo 

os defeitos tecnológicos relacionados a redução do cloreto de sódio (LEÃES et al., 2020). Dessa 

forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a viabilidade e a qualidade físico-química, 

microbiológica e sensorial de embutido “tipo apresuntado” elaborado CMS de tilápia-do-nilo, 

sob diferentes níveis de substituição de cloreto de sódio por cloreto de potássio, tempo e 

intensidade de ultrassom. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Material 

 

Na formulação dos embutidos foi utilizada CMS de tilápia-do-nilo, composição 

centesimal apresentada no capítulo 2, proveniente de um abatedouro situado em Cachoeiras de 

Macacu (22°33′58.3"S 42°41′48,2"W), Rio de Janeiro, Brasil. A farinha de albedo de maracujá 

(FM) foi processada a partir das cascas, que foram previamente higienizadas em solução de 

hipoclorito de sódio a 100 ppm por 15 min. O flavedo foi removido manualmente e o albedo foi 

branqueado com água a 100 °C por 5 min., seco em estufa com circulação a 60 ºC, até peso 

constante, triturado em liquidificador, moído e passado em peneira com 600 µm de abertura. Os 

demais ingredientes foram comprados na empresa FS Comercial (Marca Conatril®) e reagentes 

(P.A.) da marca Sigma® foram utilizados nas análises.  
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2.2 Processamento dos embutidos e aplicação do ultrassom 

 

As quantidades fixas dos ingredientes e aditivos utilizados nas formulações dos 

embutidos “tipo apresuntado” foram: 250 g de CMS de tilápia-do-nilo, 6,25 g de FM, 25 g de 

gelo, 0,625 g de sais de cura, 1,25 g de condimento Califórnia Conatril®, 5 g de maltodextrina 

Conatril®, 0,625 g de antioxidante RS/250 (isoascorbato de sódio e ácido cítrico Conatril®), 0,625 

g de Tripolifosfato de sódio Conatril®, 1 g de realçador de sabor Conatril®, 5 g de fécula de 

mandioca Conatril®, 2 g de goma carragena, 0,5 g de alho em pó Conatril®, 0,5 g de cebola em 

pó Conatril® e 2,5 g de transglutaminase Ajinomoto®. Somente as quantidades de cloreto de sódio 

(NaCl) e cloreto de potássio (KCl) variaram, e os níveis de substituição de entre NaCl por KCl 

oscilaram entre 0 e 60%. Quando somados os sais totalizaram 1 % da massa dos embutidos. O 

delineamento central composto rotacional (DCCR) do tipo 5 x 3 foi aplicado, com cinco 

repetições no ponto central, variando a intensidade do ultrassom (w. cm2), o tempo de exposição 

(min), e os níveis de substituição de NaCl por KCl (%) (Tabela 1). Um embutido controle também 

foi processado, sem o uso de ultrassom e utilizando-se apenas NaCl. 

As emulsões foram preparadas em Cutter, conforme descrito por Alves et al. (2016), 

com adaptações. A CMS de tilápia-do-nilo, a mistura de NaCl e KCl, e o gelo foram 

homogeneizados por 2 min, seguido de homogeneização dos demais ingredientes por mais 2 min. 

A transglutaminase® foi acrescentada no fim do processo, para promover ligações covalentes 

entre glutamina e lisina. Em seguida, as porções de 250 g de emulsão foram embaladas a vácuo, 

mantidas sob refrigeração a 4 °C por 12 h, e submetidas às ondas ultrassônicas, conforme as 

condições experimentais (Tabela 1). 
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Tabela 1. Delineamento experimental do processamento dos embutidos “tipo apresuntado” (E), 

variáveis codificadas e seus valores reais (X1): intensidade de ultrassom (w. cm-2), (X2): tempo 

de exposição (min.), e (X3): nível de substituição de NaCl por KCl (%). 

Embutido 
Variável codificada Valor real 

X1 X2 X3 X1 X2 X3 

E1 -1 -1 -1 12.12 16.15 12.17 

E2 1 -1 -1 25.54 16.15 12.17 

E3 -1 1 -1 12.12 48.85 12.17 

E4 1 1 -1 25.54 48.85 12.17 

E5 -1 -1 1 12.12 16.15 47.83 

E6 1 -1 1 25.54 16.15 47.83 

E7 -1 1 1 12.12 48.85 47.83 

E8 1 1 1 25.54 48.85 47.83 

E9 -1.682 0 0 7.53 32.5 30.0 

E10 1.682 0 0 30.14 32.5 30.0 

E11 0 -1.682 0 18.84 5.0 30.0 

E12 0 1.682 0 18.84 60.0 30.0 

E13 0 0 -1.682 18.84 32.5 0.0 

E14 0 0 1.682 18.84 32.5 60.0 

E15 0 0 0 18.84 32.5 30.0 

E16 0 0 0 18.84 32.5 30.0 

E17 0 0 0 18.84 32.5 30.0 

E18 0 0 0 18.84 32.5 30.0 

E19 0 0 0 18.84 32.5 30.0 

 

Para a aplicação do ultrassom cada emulsão, devidamente preparada e embalada, foi 

colocada em béquer com 2 L de água destilada, imerso em banho de gelo, de forma que a 

temperatura do sistema não ultrapassasse 12 °C ao longo do processo. O sistema foi composto 

por um sonicador de alta intensidade (Ultronique Ecosonics, Desruptor USC-1850, Indaiatuba, 

Brasil), dotado de uma ponteira de titânio, com extremidade emissora medindo 13,27. cm-2 de 

área, frequência US de 20 kHz e potência nominal US de 500 w. 

As intensidades (w. cm -2) foram determinadas utilizando-se potências de 100 a 400 

w (20 a 80 % de amplitude). Os parâmetros descritos foram baseados em estudos de Macdonell 

et al. (2014). A sonda foi imersa na água e posicionada no centro do béquer, com altura 

padronizada de 4 cm, e com distância de 2 cm da superfície das emulsões. As emulsões cárneas 

foram invertidas após decorrido 50 % do tempo total de cada experimento, de forma a padronizar 

o processo, permitindo contato com as ondas emitidas pelo ultrassom em toda extensão da 

emulsão. A altura da emulsão embalada à vácuo também foi padronizada em 4 cm. Decorrida a 

aplicação do ultrassom, as emulsões foram acondicionadas em formas de aço inoxidável, 
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destinadas ao processamento de apresuntados, e submetidas em seguida ao tratamento térmico 

escalonado: 60 °C por 30 min., 70 °C por 30 min. e 80 °C, até que fosse atingido 72 °C no centro 

geométrico do produto. Posteriormente, as peças foram resfriadas em banho de gelo e mantidas 

sob refrigeração a 4 °C até o momento das análises. 

 

2.3 Características físico-químicas, oxidação lipídica e de proteínas dos embutidos  

 

A composição proximal foi determinada de acordo com os métodos da AOAC 

(2012): proteínas (n° 960.52), lipídeos (n° 922.06), umidade (método n° 925.45), cinzas (n° 

923.03),  e carboidratos totais, calculados pela diferença entre 100 e a soma dos percentuais de 

umidade, proteína, lipídeos e cinzas. A atividade de água foi obtida por leitura direta em aparelho 

medidor (Decagon Devices Inc., CX-2T, Pullman, USA), enquanto o pH através de leitura direta, 

com emprego de um potenciômetro digital de bancada.  

A cor instrumental foi determinada em colorímetro (Bankinh Meter Minolta, BC-10, 

Ramsey, USA), utilizando-se os padrões de cor do sistema CIELAB (Comission Internationate 

de L’Eclairage), e os resultados foram expressos em valores de luminosidade (L*), croma a* 

(negativo= verde, positivo= vermelho) e croma b* (positivo= amarelo, negativo= azul).O perfil 

textural foi avaliado em texturômetro (Stable Micro Sistem, TA.X T2 plus, Surrey, UK), com 

probe cilíndrica de 20 mm de diâmetro, distância de 30 mm e velocidades de pré-teste, teste e 

pós-teste de 1, 1,5 e 10 mm. s–1, respectivamente. Os parâmetros dureza, coesividade, 

elasticidade e mastigabilidade foram determinados. Para tanto, a espessura, a altura e o 

comprimento da fatia da amostra (20 x 55 x 35 mm) foi padronizada com auxílio de paquímetro 

digital. 

A perda de peso por cozimento (PPC) foi determinada de acordo com metodologia 

proposta por McDonnell et al. (2014). As emulsões foram embaladas sob vácuo e cozidas em 

banho Dubnoff orbital até atingir temperatura interna central de 72 °C. A PPC foi calculada como 

a diferença entre os pesos inicial e final (após o cozimento), dividido pelo peso inicial, expressa 

em percentual. A exsudação de água (EA) e gordura (EG) foram determinadas conforme 

Colmenero, Ayo e Carballo (2005). Amostras de 5 g da emulsão foram centrifugadas a 4.000 × 

g por 5 min., cozidas em banho Dubnoff orbital a 72 °C por 20 min., e resfriadas em banho de 

gelo por 5 min. O líquido exsudado foi vertido em placas de Petri previamente taradas e 

submetidos a secagem até peso constante em estufa a 105 °C. Os resultados de exsudação de 

água e de gordura foram expressos em relação a massa inicial da amostra (%). Todas as análises 
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foram realizadas em triplicata em três amostras de cada produto, exceto para a análise de textura, 

pois foram realizadas 6 determinações por repetição, totalizando 18 leituras por tratamento. 

Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) foram determinadas na análise 

de oxidação lipídica através do método descrito por Yin et al. (1993) e Joseph et al. (2012). Os 

TBARS foram expressos como mg de MDA (malonaldeído) por kg de carne. A oxidação das 

proteínas foi determinada com base na estimativa dos conteúdos de carbonila como descrito por 

Levine et al. (1990). As absorbâncias foram lidas a 370 nm (conteúdo de carbonila) e 280 nm 

(conteúdo de proteína) em um espectrofotômetro (Bel Photonics 2000 UV, SP2000UV, 

Piracicaba, Brasil). O teor de carbonila foi calculado a partir do pico de absorção (370nm) usando 

um coeficiente de absorção de 22.000 M-1 Cm-1. O teor de carbonila foi expresso em nmol de 

carbonila. mg de proteína-1. 

 

2.4 Características morfológicas dos embutidos  

 

A microestrutura de cada amostra foi avaliada por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). As amostras foram desengorduradas, congeladas com nitrogênio líquido e 

submetidas a liofilização. Após o preparo e o revestimento por pulverização catódica com ouro 

a uma espessura de 10 nm, de acordo com o procedimento descrito por Cao et al. (2012), as 

amostras foram observadas em um microscópio eletrônico de varredura (Jeol, JSM – 6610, São 

Paulo, Brasil), com tensão de aceleração de 10 kV e ampliação de 500x e 1.000x. 

 

2.5 Qualidade sanitária e aceitação sensorial 

  

 Somente a amostra de embutido selecionada no teste de desejabilidade (ED) e as amostras 

que obtiveram os maiores valores de dureza e mastigabilidade (E7 e E12) foram avaliadas 

microbiologicamente e submetidas ao teste de aceitação sensorial. As análises microbiológicas 

foram realizadas em triplicata, pesquisando-se Escherichia coli, Salmonella spp., Staphylococcus 

coagulase positiva, Clostridium sulfito redutor a 46°C nas formulações selecionadas, de acordo 

com metodologia preconizada pela American Public Health Association (APHA, 2001). Os 

microrganismos investigados foram definidos levando em consideração os padrões 

microbiológicos para produtos à base de pescado, refrigerados ou congelados, estabelecidos pela 

Instrução Normativa n° 60, de 23 de dezembro de 2019 (BRASIL, 2019) aliado a pesquisa de 

Clostridium sulfito redutor a 46°C. Cem (100) provadores não treinados do sexo feminino e 

masculino, com idade entre 25 a 62 anos foram conduzidos a um laboratório de análise sensorial 
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para realização do teste de aceitação. Foi utilizada escala hedônica estruturada de nove pontos, 

com extremos 1 (desgostei muitíssimo) e 9 (gostei muitíssimo) para avaliação dos atributos 

aparência, cor, sabor, aroma e avaliação dos aspectos globais (DUTCOSKY, 2013). A pesquisa 

foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFG (Parecer n. 3.032.057). 

 

2.6 Análise estatística e teste de desejabilidade 

 

 Os dados foram avaliados por análise de variância (p<0,05) e modelos de regressão 

múltipla foram ajustados, com base no nível de significância e coeficiente de determinação. O 

teste de desejabilidade foi utilizado para escolha de um embutido para a análise sensorial, 

considerando os maiores valores de a* e mastigabilidade e os menores de EA e coesividade, 

tomando como base a comparação da cor e textura de apresuntados comerciais. Os atributos 

sensoriais dos tratamentos selecionados foram analisados por analise de variância (ANOVA) e 

Teste Tukey ao nível de 5 % de probabilidade. O programa Statistica (Stasoft Inc., Statistica 11.0, 

Tulsa, EUA) foi utilizado para tratamento dos dados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Parâmetros físicos, químicos e tecnológicos dos embutidos 

 

 A intensidade do ultrassom, o tempo de exposição e a substituição de NaCl por KCl não 

afetaram significativamente a composição centesimal, a atividade de água (Aw), o pH, a 

oxidação lipídica e a oxidação proteica (Apêndice 4). 

 Os valores para composição proximal, Aw e pH dos embutidos experimentais (E1 a E19) 

concordaram dos com os valores do embutido controle. Para umidade os valores variaram entre 

71,82 g. 100. g-1 (E11) a 76,07 g. 100. g-1 (E13), e foram superiores aos relatados por Surasani et 

al. (2020), que ao incorporaram isolados proteicos de Panga no desenvolvimento de salsichas de 

peixe, e relataram percentuais de umidade entre 67,78 a 68,03 g. 100. g-1. Os percentuais de 

proteínas variaram entre 4,62 g. 100. g-1 (E15) a 5,92 g. 100. g-1 (E4), lipídeos de 0,06 g. 100. g-1 

(E13) a 0,56 g. 100. g-1 (E19), carboidratos de 5,39 g. 100. g-1 (E18) a 10,89 g. 100. g-1 (E11) e 

cinzas 11,92 g. 100. g-1 (E10) a 13,50 g. 100. g-1 (E5) (Apêndice 4). Em estudo sobre o uso de óleo 

de palma como corante natural em salsichas produzidas com carne de tilápia-do-nilo, Chaijan e 

Panpipat (2021) reportaram maiores teores de proteínas (12,4 a 12,7 g. 100. g-1) e lipídeos (20,4 a 

20,5 g. 100. g-1), menores de cinzas (1,6 a 1,7 g. 100. g-1) e de forma geral menores de carboidratos 
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(5,2 a 6,1 g. 100. g-1) em seus produtos experimentais, diferindo dos achados no presente estudo. 

As diferenças encontradas na composição química dos embutidos podem ser decorrentes da 

natureza da matéria-prima utilizada e dos ingredientes e aditivos empregados em cada preparação, 

podendo a farinha de albedo de maracujá, maltodextrina e goma carragena serem responsáveis 

pelo aumento dos percentuais de umidade, carboidratos e cinzas, bem como à diminuição da 

proteína e lipídeos. 

 Os valores de pH e Aw oscilaram pouco, entre 6,58 (E17) e 6, 88 (E16), e entre 0,96 

(E15) a 0,97 (E1 a E14; E16 a E19), respectivamente, e foram quase similares ao embutido 

controle (pH 6,54 e Aw 0,98), demonstrando que a aplicação de ultrassom e os níveis de 

substituição de NaCl por KCl não influenciaram significativamente estes parâmetros (Apêndice 

4). Valores próximos aos encontrados no presente estudo foram relatados por Abbasi et al. (2019) 

em salsichas com teor reduzido de gordura e adição de goma tragacanto, que apresentaram pH 

6,31 a 6,41 e Aw 0,98 a 0,99. 

 A oxidação lipídica variou de 0,03 (E11) a 0,92 mg de MDA. kg-1 (E3) e a oxidação 

proteica, de 1,71 (E13) a 8,32 nmol de carbonilas mg de proteínas-1 (E10). Ambas foram 

potencializadas pelas variáveis estudadas e obtiveram médias superiores às do embutido controle 

(0,02 mg de MDA. kg-1 e 1,67 nmol de carbonilas mg de proteínas-1, respectivamente) (Apêndice 

4). Embora os valores de TBARs tenham sido superiores ao do embutido controle, situaram-se 

dentro do limite máximo tolerado em produtos cárneos (0,5 a 1,0 MDA. kg-1) sem formação de 

sabores e odores de ranço (YILDIZ-TURP e SERDAROGLU, 2008; CHOI et al., 2010). 

 Entretanto, um menor índice de carbonilas no embutido controle sugere redução da 

estabilidade oxidativa nos embutidos sonicados e submetidos a substituição do NaCl por KCl. A 

formação de carbonilas reflete dano oxidativo provocado nos aminoácidos presentes na carne 

como a lisina, arginina e prolina (ESTÉVEZ, 2011), sendo este tipo de oxidação responsável pela 

diminuição da solubilidade e poder emulsificante das proteínas, interferindo diretamente nas 

propriedades tecnológicas dos alimentos emulsionados (ZHANG; XIAO; AHN, 2013). O 

conteúdo de carbonilas aumentou proporcionalmente ao aumento de TBARs nos embutidos 

expostos à sonicação (Apêndice 4), pois os produtos da oxidação de lipídios podem atuar como 

substratos para a oxidação de proteínas, apresentando efeito pró-oxidante e levando à 

carbonilação das mesmas (SOYER et al., 2010). A oxidação é responsável por processos 

deteriorativos em produtos cárneos, influenciando diretamente na sua qualidade. O pescado 

possui ácidos graxos insaturados no tecido muscular, susceptíveis à oxidação em presença de 

oxigênio, decorrente da elevada concentração de catalisadores (ferro e hemoglobina). Os lipídios 
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oxidados podem reagir com outros componentes do alimento como proteínas e carboidratos, 

atuando ainda como agente pró-oxidante (OLIVEIRA et al., 2008). 

 Os modelos de regressão múltipla ajustados foram significativos (p≤0,05) apenas para a 

coordenada de cromaticidade a*, exsudação de água (EA), coesividade e mastigabilidade, 

explicando de 64 a 80 % das respostas (Tabela 2). 

 A falta de ajuste foi significativa (p<0,05) para EA e coesividade. Entretanto, quando o 

quadrado médio do erro experimental foi muito maior que o quadrado médio do resíduo, e a falta 

de ajuste pôde ser considerada irrelevante (WASZCZYNSKYJ et al., 1981). O efeito linear 

positivo e quadrático negativo da intensidade do ultrassom, linear positivo da interação tempo e 

intensidade, e lineares negativos da interação intensidade e nível de substituição, bem como do 

tempo e nível de substituição afetaram significativamente a* (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Modelos ajustados, coeficientes de determinação (R2), nível significância (p) e falta 

de ajuste dos modelo para croma a*, exsudação de água (EA), coesividade e mastigabilidade dos 

embutidos “tipo apresuntado” de CMS de tilápia-do-nilo em função da intensidade de ultrassom, 

tempo de exposição  e níveis de substituição de NaCl por KCl. 

 

Fator Modelo ajustado R2 p 
Falta de 

Ajuste 

a*1 y =4,69 + 0,50x1 - 0,41x1
2 + 0,53x1x2 - 0,39x1x3 - 0,43x2x3 0,71 0,007 0,50 

EA2 y = 4,39 - 1,17x2 + 0,81x2
2 + 0,58x3

2 + 0,72x1x3 0,73 0,002 0,02 

Coes.1 y = 0,735 + 0,022x2 - 0,010x2
2 - 0,013x3 0,80 0,00002 0,003 

Mast.3 y = 27,95 + 4,53x2 + 1,43x2
2 - 1,62x1x3 0,64 0,002 0,14 

*x1, x2 e x3, são os valores codificados para intensidade do ultrassom, tempo de exposição ao ultrassom e nível de 

substituição de NaCl por KCl, respectivamente; 1adimensional; 2g. 100. g-1;3N. 

 

 

Quando o nível de substituição foi fixado em 30%, observou-se uma área no gráfico 

(Figura 1A), com mínimos valores de a* (cor menos avermelhada) entre os tempos de exposição 

de 32,5 e 60 min. e intensidades de ultrassom entre 7,53 e 12,5 w. cm-2. Os valores máximos a* 

(próximos de 5), mais avermelhado e esperado para este tipo de produto, foram identificados na 

área do gráfico com intensidades de ultrassom acima de 22,5 cm-2 e tempos de exposição acima 

de 48 min., explicando o efeito linear positivo do tempo de exposição e da intensidade de 

ultrassom no aumento da coordenada de cromaticidade a*, parâmetro este considerado relevante 

para a aparência e aceitação sensorial do produto. Barreto et al. (2018) avaliaram a aplicação 

de ultrassom em presunto cozido reestruturado com redução de 50 % de sal observando um 

aumento dos valores de croma a* quando comparado ao tratamento sem aplicação do ultrassom, 
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corroborando com os resultados obtidos no presente estudo, onde a* foi influenciada pela 

exposição das emulsões cárneas ao ultrassom, resultando em matiz mais avermelhada nos 

produtos experimentais. 

 

 

Figura 1. (A) Coordenada de cromaticidade a*, (B) Exsudação de água (g. 100. g-1), (C) 

Coesividade (adimensional) e (D) Mastigabilidade (N) dos embutidos “tipo apresuntado” de 

CMS de tilápia-do-nilo em função da intensidade de ultrassom, tempo de exposição e nível de 

substituição de NaCl por KCl. Para a* o nível de substituição de NaCl por KCl foi fixado em 30 

% e para as demais características a intensidade de ultrassom foi fixada em 18,84 w. cm-2. 

 

L* e b* não foram significativamente afetados pelo tempo de exposição, intensidade 

de ultrassom e nível de substituição de NaCl por KCl, porém ocorrem variações em ambos 

parâmetros, os quais situaram-se entre 65,33 (E13) a 70,93 (E19) e 14,57 (E7) a 19,03 (E4), 

respectivamente. O tratamento controle apresentou L* 70,23 e b* 17,60 (Apêndice 5). Os 

resultados obtidos foram desejáveis e próximos ao controle, com pequenas alterações na 

luminosidade. A luminosidade (L*) indica quão clara é a amostra e está diretamente ligada ao 

conteúdo de água na superfície de carnes e produtos de carne, sendo seus maiores valores 

indicativos de maior quantidade de luz refletida resultando em maiores níveis de umidade 

superficial (ANDRÉ et al., 2013). Surasani et al. (2020), estudando o efeito da incorporação de 
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isolados proteicos de Panga em salsicha de peixe, reportaram luminosidade  (L*) entre 54,60 e 

51,37, e b* entre 26,26 e 21,55, diferindo-se dos valores deste estudo, onde maiores valores de 

luminosidade (produtos mais claros) e menores valores para a coordenada b* (embutidos menos 

amarelados) foram relatados.  

A intensidade do ultrassom, o tempo de exposição e o nível de substituição de NaCl 

por KCl não afetaram significativamente a PPC e a EG. Entretanto, observou-se que a irradiação 

com ultrassom, a intensidade, o tempo e o nível de substituição, de forma geral provocaram 

variações na PPC e diminuíram a EG dos embutidos experimentais em relação ao controle (10,94 

e 1,72 g. 100. g-1, respectivamente). A PPC variou de 5,61 a 14,74 g. 100. g-1. Enquanto, a EG 

variou entre 0,39 g. 100. g-1 (E3) a 0,96 g. 100. g-1 (E13), com diminuição expressiva em relação 

ao controle (Apêndice 5). 

Já os efeitos linear negativo e quadrático positivo do tempo de exposição, o efeito 

quadrático positivo do nível de substituição de NaCl por KCl, e a interação positiva entre 

intensidade de ultrassom e nível de substituição,foram significativos para EA (Tabela 2). Os 

maiores valores de EA (acima de 8 g. 100. g-1) foram observados quando o tempo de exposição 

as ondas de utrassom foi menor que 13 min. Já o menor valor de EA (4 g. 100. g-1) foi observado 

entre 43 e 46 min. e nível de substituição de NaCl por KCl, entre 27 e 33% (Figura 1B). Esta 

condição foi considerada a mais positiva, demonstrando que estes tempos de exposição ao 

ultrassom e nível de substituição de NaCl por KCl favoreceram menores perdas, melhorando as 

condições de estabilidade da emulsão.  

De forma geral, os resultados obtidos para EA e EG podem ser explicados pela 

ruptura da estrutura miofibrilar da actina e da miosina devido a aplicação das ondas ultrasônicas 

até um tempo determinado, que provocam o fenômeno de cavitação, o que pode ter favorecido 

maior absorção do conteúdo de sais utilizados e consequentemente menores valores de EA e EG. 

Acima de determinado tempo de exposição a EA começou a diminuir, provavelmente devido a 

desestabilização da matriz carnea. Tecnologia de ultrassom de alta intensidade provoca 

mudanças estruturais em emulsões cárneas causadas pela cavitação, fenômeno este que modifica 

a estrutura das proteínas miofibrilares, facilitando a absorção de água e reduzindo 

consequentemente as perdas por exsudação (CHICHOSKY et al., 2019). 

Quando comparados em relação a intensidade de ultrassom os tratamentos com 

mínimos valores (E9: -1,682; 7,53 w. cm-2) e máximos valores (E10: +1,682; 30,14 w. cm-2), 

verificou-se com o aumento desta variável uma diminuição da PPC (de 10,76 para 10,39), de EG 

(de 0,77 para 0,57) e de EA (de 6,42 para 4,50). A mesma tendência de diminuição foi observada 

quando avaliou-se os tratamentos E11 (-1,682; 5 min.) e E12 (+1,682; 60 min.), demonstrando 
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que o tempo de exposição também foi capaz de provocar a diminuição consideravel nos valores 

de PPC (de 14,74 para 8,77) e EA (de 9,06 para 5,90), bem como em EG (de 0,75 para 0,74) 

(Apêndice 5). Esta tendência, de melhoria da estabilidade de emulsão e de PPC mediante a 

aplicação de maior intensidade de ultrassom e tempo de exposição à ondas ultrasônicas em 

produtos cárneos,  já foi observada por vários autores, resultando na diminuição das perdas 

exudativas (OJHA et al., 2016; GONZÁLEZ-GONZÁLEZ et al., 2017; BARRETO et al., 2018; 

CHICHOSKY et al., 2019; PINTON et al., 2019; LEÃES et al., 2020). 

O ânion cloreto é responsável por extrair a proteína miofibrilar que ajuda a aumentar 

a ligação com a água sendo o NaCl importante na extração de proteínas miofibrilares durante o 

processamento, influenciando na capacidade de retenção de água, propriedades de retenção de 

lipídeos, cor, sabor e textura dos produtos cárneos e menores níveis deste sal pode prejudicar a 

estabilidade das emulsões (RUUSUNEM; PUOLANNE, 2005; HORITA et al., 2014). Neste 

estudo também se verificou que o aumento da EA, e que quanto mais alto é o nível de substituição 

de NaCl por KCl, maior é o efeito na EA do embutido (Figura 1B). Em relação ao controle, 

apesar das amostras sonificadas mostrarem menores EA, também apresentaram maiores níveis 

de PPC, provavelmente devido a simultanea substituição do NaCl por KCl e sonificação, que 

afetaram de forma contrária estas propriedades. 

O efeito do ultrassom em emulsões cárneas foi avaliado por Pinton et al. (2019), e 

reportaram que a aplicação de 18 min. de ultrassom foi suficiente para diminuir PPC, melhorar a 

estabilidade da emulsão e aumentar a coesividade do embutido, corroborando parcialmente com 

o relatado no presente estudo. Segundo estes autores, o ultrassom provoca alterações nas 

estruturas miofibrilares, ocasionando maiores interações entre os grupos polares e apolares da 

água e gordura, respectivamente. A aplicação de ultrassom é promissora e relevante na 

elaboração de alimenttos com teores reduzidos de sódio, mas é extremamente dependente da 

intensidade, do tempo de exposição e dos sais presentes na matriz cárnea, o que possivelmente 

explica a defasagem nos resultados comparados. 

Para os parâmetors texturais dureza e elasticidade (Apêndice 5), a intensidade de 

ultrassom tempo de exposição não afetaram significativamente esses parâmetros. A elasticidade 

variou muito pouco, de 0,90 mm (E3 e E17) a 0,93 mm (E1; E5 e E19), faixa esta próxima ao 

tratamento controle (0,93 mm). Em relação a dureza pudemos observar valores oscilando entre 

38,93 N (E2) e 57,65 N (E12), enquanto o controle se situou próximo ao limite inferior desta 

variação (39,57 N). Desta forma, pode-seinferir que a aplicação da sonicação possibilitou a 

melhoria da dureza, resultado este desejável, já que os produtos cárneos elaborados com CMS 

possuem textura muito mais macia que os produtos tradicionais, elaborados com carne suína, 
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devido a natureza desta matéria-prima. A textura é o principal inconveniente no desenvolvimento 

de presunto de peixe, devido a característica do tecido conjuntivo presente neste tipo de carne, 

aliado ao efeito prejudicial do tratamento témico sobre os parâmetros texturais e desnaturação 

proteica (RIBEIRO et al., 2018). 

Os efeitos lineares positivo e quadrático negativo do tempo e linear negativo do nível 

de substituição foram significativos para a coesividade dos embutidos. Quando fixada a 

intensidade em 18,84 w. cm-2, observou-se o aumento da coesividade com a elevação do tempo, 

e o nível de substituição foi inversamente proporcional a coesividade. As menores coesividades 

(< 0,70) foram verificadas em tempos de até 24 min. e nível de substituição entre 30 e 60 %, 

enquanto os maiores valores (> 0,76), mais adequados a manutenção da estrutura do embutido, 

em tempos acima de 34 min e nível de substituição abaixo de 13 % (Figura 1C).  

Já os efeitos linear e quadrático positivos do tempo, bem como efeito linear negativo 

para a interação intensidade e nível de substituição de NaCl por KCl foram significativos para a 

mastigabilidade dos embutidos. Quando fixada a intensidade do ultrassom em 18,84 w.cm-2, o 

maior valor de mastigabilidade (38 N) foi observado em tempos de exposição das emulsões ao 

ultrassom entre 48,85 e 60 min., o menor valor (26 N) entre 5 e 18 min., independentemente das 

demais variáveis (Figura 1D). 

A diminuição do percentual de sal maior que 50 % em produtos cárneos reduz a força 

iônica no processo de solubilização das proteínas miofibrilares provocando diminuição da 

capacidade de retenção de água e resultando assim em uma massa com textura mole, porosa e 

frágil (AASLYNG; VESTERGAARD; KOCH, 2014), o que pode ser atenuado pelo aplicação 

do ultrassom, conforme observado neste estudo. A mastigabilidade e coesividade apresentaram 

maiores valores devido a exposição das emulsões à sonicação acima de 30 min. Dessa forma, o 

ultrassom apresenta-se como alternativa viável na melhoria dos parâmetros texturais em 

embutido tipo presuntado de peixe, podendo ser aplicado aliado à redução NaCl. O ultrassom de 

alta potência consiste em uma tecnologia eficiente e ecologicamente correta, que aumenta a 

potencializa a difusão de solutos durante processos de salga, representando possibilidades de 

aplicação industrial (GONZÁLEZ-GONZÁLEZ et al., 2017). 

 

3.2. Características morfológicas dos embutidos 

 

 As micrografias eletrônicas de varredura de E10, E14, E15 e do embutido controle estão 

apresentadas na Figura 2. 
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Figura 2. Micrografias eletrônicas de varredura dos produtos “tipo apresuntado” de tilápia-do-

nilo com aumentos de 500x e 1000x para os tratamentos e seus efeitos nas fibras musculares 

(E10:30,14 w. cm-2, 32,5 min. e 30 %de substituição de NaCl por KCl; E14 18,84 w. cm-2, 32,5 

min. e 60 %; E15: 18,84 w. cm-2, 32,5 min. e 30%; e embutido controle). Onde: Miofibrila (Mfb); 

Microfissura (Mfs); e Cavidade (Cv). 
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O rompimento da estrutura dos tecidos analisados e a destruição parcial das 

miofibrilas (Mfb) para todos os tratamentos pode ser observado quando comparados com o 

controle, conforme indicado nas micrografias. A presença de microfissuras (Mfs) na estrutura 

das proteínas miofibrilares em E10, com maior intensidade de ultrassom (30,14 w. cm-2), em E14 

e E15, com 60 % e 30 % de substituição de NaCl por KCl, respectivamente, indicando que o 

tratamento de ultrassom potencializou a difusão dos sais, tanto sais de sódio quanto de potássio, 

nos espaços interfilamentosos das fendas, melhorando os aspectos de textura analisados. Em E10, 

a formação de grandes cavidades (Cv) indica que pode ter ocorrido agregação globular da 

miosina. 

Presuntos suínos reestruturados tratados com ultrassom por 10 min e 600 w. cm−2 

obtiveram micrografias com rupturas e aumento da dispersão das fibras do tecido conjuntivo 

quando comparadas às imagens dos tratamentos controle, onde microfissuras na miofibrila foram 

identificadas e ocasionadas pela cavitação, que promove a implosão das bolhas, as quais resultam 

em microjatos que colidem com a superfície das miofibrilas (BARRETO et al., 2018), 

corroborando com os dados e imagens obtidos neste estudo. A cavitação ocorre quando as ondas 

ultrassônicas passam por um meio líquido, causando alternância de ondas de compressão e 

rarefação, produzindo bolhas no líquido até ocorrer a implosão dessas bolhas, que promovem o 

aumento da pressão e da temperatura, favorecendo a formação de microjatos que produzem 

energia suficiente ao rompimento de células (CHEMAT; ZILL; KHAN, 2011; CÁRCEL et al., 

2012). A cavitação ocasionada pela aplicação de ondas sonoras de ultrassom contribuem para 

acelerar a transferência de massa, implicando em mudanças estruturais ou texturais em carnes e 

produtos cárneos, relacionadas à retenção de água, aplicada em frequências de 20 KHz 

(KUIJPERS; KEMMERE; KEURENTJES, 2002; KANG et al., 2017), corroborando com o 

observado na presente pesquisa. 

 

3.3 Teste de desejabilidade 

 

Para realizar o teste de desejabilidade se considerou como ideal para o embutido os 

valores máximos de mastigabilidade e a*, e os mínimos de EA e coesividade (Figura 3). O teste, 

de acordo com os modelos ajustados significativos (Tabela 2), determinou como mais desejável 

uma combinação de variáveis ainda não testada, com intensidade do ultrassom de 7,53 w. cm-2, 

tempo de exposição de 13,58 min e 60 % de substituição de NaCl por KCl. 
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Profiles for Predicted Values and Desirability
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Figura 3. Diagrama da desejabilidade para embutidos “tipo apresuntado” de carne 

mecanicamente separada (CMS) de tilápia-do-nilo, considerando como desejável os máximos 

valores de a* e mastigabilidade e mínimos valores de exsudação de água e coesividade, e os 

modelos de regressão múltipla ajustados. 

 

 

As variáveis significativas são caracteristicas importantes para a qualidade do 

produto final, já que resultariam em melhor textura e cor vermelha mais acentuada, para a 

fatiabilidade do produto e para a decisão de compra e aceitação sensorial do consumidor. O 

embutido selecionado pelo teste (ED), foi avaliado em relação ao risco microbiológico e para o 

teste de aceitação sensorial, bem como os embutidos E7 e E12, escolhidos com base nos maiores 

valores de dureza e mastigabilidade quando comparados com o tratamento controle (Apêndice 

5). 

 

3.4 Qualidade sanitária e aceitação sensorial 

 

A qualidade microbiológica dos produtos “tipo apresuntado” selecionados foi 

satisfatória, tomando como base os limites preconizados pela Instrução Normativa nº 60 

(BRASIL, 2019), já que não foram evidenciadas contaminações para os tratamentos avaliados 

(E7, E12 e ED) em relação aos microrganismos pesquisados (Escherichia coli, Salmonella spp., 

Staphylococcus coagulase positiva) e ainda para Clostridium sulfito redutor a 46 °C. Dessa 

forma, podemos inferir que a matéria-prima apresentou-se satisfatória para os microrganismos 
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pesquisados, bem como o cozimento e aplicação de ultrassom foram capazes de eliminar a flora 

microbiana por ventura presente. Não foi detectada diferença significativa (p<0,05) entre as notas 

médias para aparência dos embutidos avaliados (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Notas dos atributos sensoriais dos embutidos "tipo apresuntado" de carne 

mecanicamente separada (CMS) de tilápia-do-nilo selecionados no teste de aceitabilidade e 

aqueles que obtiveram maior dureza e mastigabilidade. 

Atributo ED1 E72 E123 P valor Erro padrão 

Aparência* 7,15A ± 1,35 7,20A ± 1,58 6,90A± 1,63 0,13 0,11 

Aroma 6,90B ± 1,31 7,15AB ± 1,28 7,30A ± 0,86 0,03 0,10 

Sabor 6,60B ± 1,82 7,40A ± 1,16 7,60A ± 0,92 0,0004 0,18 

Cor 6,85A ± 1,50 6,60AB ± 1,64 6,35B ± 1,73 0,003 0,10 

Impressão Global 7,30B ± 0,96 7,85A ± 0,98 7,70A ± 0,98 0,0028 0,11 

*Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade; 1ED: 

embutido selecionado no teste de desejabilidade (intensidade: 7,53 w. cm-2; tempo: 13,58 min.; nivel de substituição 

de NaCl por KCl: 60 %); 
2
E7 (intensidade: 12,12 w. cm-2 ; tempo: 48,85 min.; nivel de substituição de NaCl por 

KCl: 47,83 %); 3E12 (intensidade: 18,84 w. cm-2; tempo: 60 min.; nivel de substituição de NaCl por KCl: 30 %). 

  

As notas para aroma, sabor e impressão global para E7 e E12 foram 

significativamente maiores (p<0,05) quando comparadas com ED. Neste caso, podemos atribuir 

o resultado positivo às maiores intensidade (12,12 e 18,84 w. cm-2) e tempos de exposição ao 

ultrassom (48,85 e 60 min.) e menores percentuais de KCl em relação ao ED. Os resultados 

encontrados evidenciam que o KCl como substituto do NaCl em percentuais maiores que 50% 

provoca prejuízos relacionados ao sabor do produto, assim como que a aplicação de ultrassom 

vem sendo utilizada para melhoria dos aspectos sensoriais de alimentos cárneos com teores 

reduzidos de sódio. A substituição de 50 % de NaCl por KCl mantém a solubilização das 

proteínas miofibrilares, porém esse percentual de substituição pode afetar negativamente o sabor 

do produto (HORITA et al., 2014; ALVES et al., 2017). A tecnologia de ultrassom foi aplicada 

em presunto cozido reestruturado com baixo teor de sódio,obtendo melhorias nos aspectos 

sensoriais desabor e aceitação global do produto, evidenciando a eficiencia dessa tecnologia para 

este produto (BARRETO et al., 2020). 

A nota para cor foi significativamente menor para E12 (p<0,05), e não diferiu entre 

ED e E7. Essa caracteristica foi utilizada como parâmetro de desejabilidade, e os maiores valores 

para coordenada de cromaticidade a* considerados ideais, demonstrando que a cor é um atributo 

importante na avaliação da aceitabilidade de produtos cárneos, mais especificamente os 
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embutidos “tipo apresuntado” desenvolvidos neste estudo. A cor deve ser considerada no 

desenvolvimento de alimentos, pois influencia diretamenteà aceitabilidade dos produtos por parte 

dos consumidores (RIZZO; MURATORE, 2009). Dessa forma, E7 foi considerado mais aceito 

em relação a avaliação sensorial para todos atributos avaliados, recebendo notas entre “gostei 

regularmente” e “gostei muito” de acordo com a escala hedônica utilizada.  

 

4 CONCLUSÃO 

A qualidade física e tecnológica dos embutidos "tipo apresuntado" de CMS de 

tilápia-do-nilo foi alterada em função da intensidade de ultrassom, tempo de exposição e nível 

de substituição de NaCl por KCl, enquanto a qualidade química não. A técnica de aplicação de 

ultrassom e de substituição do NaCl por KCl é viável, e o produto de CMS de tilápia-do-nilo com 

reduzido teor de sódio obtido pode representar uma alternativa para o incremento do consumo 

de pescado, melhoria da saudabilidade de produtos embutidos, e redução do desperdício e do 

impacto ambiental decorrente do incorreto manejo dos subprodutos da filetagem de tilápia-do-

nilo. 
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Apêndice 4. Composição proximal, atividade de água (Aw), pH, oxidação lipídica e proteica dos 

embutidos “tipo apresuntado” (E) em função da intensidade de ultrassom (w. cm-2), tempo de 

exposição (min.), e nível de substituição de NaCl por KCl (%). 

Embutido 
Umid.1 Cinzas1 Proteínas1 Lipídeos1 Carb.1 Aw2 pH2 Oxid. 

lipíd.3 

Oxid. 

Proteica3 

E1 
74,6 

±0,7 

12,63 

±0,4 

5,34 

±0,3 

0,10 

±0,01 

7,33 

±1,3 

0,97 

±0,00 

6,68 

±0,00 

0,29 

±0,1 

3,63 

±0,08 

E2 
73,8 

±0,1 

12,44 

±0,02 

5,80 

±0,3 

0,10 

±0,00 

7,92 

±0,4 

0,97 

±0,00 

6,5 

±0,1 

0,42 

±0,6 

4,36 

±0,1 

E3 
73,8 

±0,1 

12,93 

±0,03 

5,86 

±0,04 

0,07 

±0,01 

7,34 

±0,7 

0,97 

±0,00 

6,63 

±0,04 

0,92 

±0,5 

6,98 

±0,1 

E4 
73,79 

±1,2 

12,78 

±0,2 

5,92 

±0,1 

0,11 

±0,01 

7,50 

±1,1 

0,97 

±0,00 

6,66 

±0,14 

0,24 

±0,1 

4,11 

±0,5 

E5 
74,46 

±0,1 

13,50 

±0,1 

5,74 

±0,2 

0,10 

±0,00 

6,29 

±0,3 

0,97 

±0,00 

6,60 

±0,01 

0,27 

±0,1 

1,93 

±0,2 

E6 
74,35 

±0,2 

12,87 

±0,07 

5,78 

±0,03 

0,07 

±0,00 

6,99 

±0,5 

0,97 

±0,00 

6,71 

±0,07 

0,09 

±0,03 

3,35 

±0,01 

E7 
72,93 

±0,2 

12,54 

±0,2 

5,98 

±0,1 

0,16 

±0,01 

8,53 

±1,0 

0,97 

±0,00 

6,65 

±0,02 

0,06 

±0,05 

3,00 

±0,2 

E8 
75,08 

±0,2 

12,42 

±1,0 

5,56 

±0,02 

0,12 

±0,05 

6,89 

±1,0 

0,97 

±0,00 

6,76 

±0,06 

0,14 

±0,01 

7,84 

±0,2 

E9 
75,11 

±0,2 

12,22 

±1,5 

5,41 

±0,1 

0,11 

±0,03 

7,22 

±1,5 

0,97 

±0,00 

6,86 

±0,1 

0,11 

±0,02 

2,37 

±0,1 

E10 
74,35 

±0,2 

11,92 

±0,7 

5,76 

±0,01 

0,08 

±0,06 

7,91 

±0,4 

0,97 

±0,00 

6,72 

±0,2 

0,09 

±0,05 

8,32 

±0,2 

E11 
71,82 

±0,5 

12,14 

±0,6 

5,01 

±0,1 

0,21 

±0,1 

10,89 

±0,1 

0,97 

±0,00 

6,61 

±0,1 

0,03 

±0,02 

4,97 

±0,1 

E12 
73,67 

±0,04 

12,29 

±0,3 

5,31 

±0,02 

0,09 

±0,00 

8,72 

±0,3 

0,97 

±0,00 

6,69 

±0,1 

0,06 

±0,01 

4,70± 

0,4 

E13 
76,07 

±1,0 

13,49 

±0,2 

4,92 

±0,05 

0,06 

±0,02 

5,45 

±0,8 

0,97 

±0,00 

6,57 

±0,1 

0,08 

±0,01 

1,71 

±0,01 

E14 
75,43 

±0,2 

13,47 

±0,06 

5,06 

±0,1 

0,11 

±0,01 

6,03 

±0,6 

0,97 

±0,00 

6,64 

±0,2 

0,13 

±0,03 

3,73 

±0,1 

E15 
74,71 

±0,1 

13,48 

±0,00 

4,62 

±0,03 

0,10 

±0,01 

7,18 

±0,2 

0,96 

±0,00 

6,65 

±0,2 

0,16 

±0,01 

6,53 

±0,1 

E16 
72,81 

±0,1 

13,41 

±0,10 

4,90 

±0,07 

0,14 

±0,02 

8,86 

±0,1 

0,97 

±0,00 

6,88 

±0,3 

0,13 

±0,01 

2,30 

±0,03 

E17 
75,00 

±0,1 

13,43 

±0,04 

4,84 

±0,06 

0,10 

±0,01 

6,72 

±0,8 

0,97 

±0,00 

6,58 

±0,08 

0,15 

±0,03 

6,72 

±0,04 

E18 75,67 

±0,09 

14,05 

±0,10 

4,88 

±0,1 

0,10 

±0,01 

5,39 

±1,0 

0,97 

±0,00 

6,70 

±0,02 

0,17 

±0,04 

1,83 

±0,1 

E19 73,60 

±0,2 

12,70 

±0,3 

5,51 

±0,1 

0,56 

±0,4 

7,75 

±0,5 

0,97 

±0,00 

6,60 

±0,05 

0,10 

±0,06 

3,84 

±0,1 

Controle 72,31 

±0,08 

13,22 

±0,1 

4,92 

±0,05 

0,47 

±0,3 

9,28 

±0,3 

0,98 

±0,00 

6,54 

±0,1 

0,02 

±0,00 

1,67 

±0,1 
1 g. 100. g-1; 2 adimensional; 3 mg de MDA. kg-1; 2 nmol de carbonilas. mg de proteínas-1;E1: 12,12 w. cm-2; 16,15 min.; 12,17 % de substituição 

de NaCl por KCl; E2: 25,54; 16.15; 12.17; E3: 12,12; 48,85; 12,1; E4: 25,54; 48,85; 12,17; E5: 12,12; 16,15; 47,83; E6: 25,54; 16,15; 47,83; E7: 

2,12; 48,85; 47,83; E8: 25,54; 48,85; 47,83; E9: 7,53;32,5; 30,0; E10::30,14; 32,5; 30,0; E11:18,84; 5,0; 30,0; E12::18,84; 60; 30,0; E13: 18,84; 
32,5; 0,0; E14: 18,84; 32,5; 60,0; E15 a E19: 18,84 32,5; 30,0; Controle: 0; 0; 0). 
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Apêndice 5. Parâmetros físicos e perfil textural dos embutidos “tipo apresuntado” (E) em função 

da intensidade de ultrassom (w. cm-2), tempo de exposição (min), e nível de substituição de NaCl 

por KCl (%). 

Embutido PPC1 EG1 EA1 L*2 a*2 b*2 Dur.3 Elast.4 Coesiv.2 Mastig.3 

E1 9,96 

±0,1 

0,68 

±0,1 

7,22 

±1,0 

69,20 

±0,3 

3,43 

±0,1 

16,00 

±0,3 

41,80 

±0,6 

0,93 

±0,01 

0,75 

±0,02 

27,94 

±1,3 

E2 9,23 

±0,01 

0,61 

±0,1 

6,20 

±1,9 

69,25 

±0,3 

3,90 

±0,6 

16,13 

±0,3 

38,93 

±1,3 

0,91 

±0,00 

0,70 

±0,01 

26,30 

±1,3 

E3 10,80 

±0,2 

0,65 

±0,2 

5,34 

±0,6 

69,30 

±0,06 

2,97 

±0,5 

16,60 

±0,5 

47,59 

±1,5 

0,90 

±0,02 

0,75 

±0,03 

32,27 

±1,3 

E4 8,72 

±0,03 

0,39 

±0,06 

3,45 

±0,1 

68,45 

±1,6 

6,20 

±0,5 

19,03 

±0,3 

51,11 

±0,7 

0,92 

±0,01 

0,77 

±0,02 

36,67 

±1,6 

E5 10,63 

±0,1 

0,76 

±0,1 

6,18 

±0,2 

67,75 

±0,8 

4,47 

±0,7 

16,20 

±0,6 

45,02 

±1,0 

0,93 

±0,01 

0,68 

±0,04 

27,80 

±1,2 

E6 9,42 

±0,03 

0,86 

±0,1 

6,59 

±0,3 

67,5 

0±0,3 

4,00 

±0,3 

16,13 

±0,4 

48,60 

±0,5 

0,91 

±0,00 

0,68 

±0,03 

27,93 

±1,4 

E7 5,61 

±0,02 

0,75 

±0,2 

2,20 

±0,5 

69,30 

±1,7 

2,90 

±0,5 

14,57 

±1,8 

57,44 

±0,3 

0,92 

±0,01 

0,75 

±0,02 

40,11 

±2,4 

E8 8,90 

±0,1 

0,56 

±0,07 

4,61 

±0,3 

69,40 

±0,4 

3,93 

±0,1 

15,83 

±0,5 

44,41 

±2,3 

0,92 

±0,01 

0,73 

±0,01 

29,81 

±1,9 

E9 10,76 

±0,3 

0,77 

±0,1 

6,42 

±0,6 

67,47 

±0,3 

3,20 

±0,5 

16,47 

±0,5 

34,49 

±2,3 

0,91 

±0,01 

0,72 

±0,01 

26,26 

±2,4 

E10 10,39 

±0,5 

0,57 

±0,3 

4,50 

±0,7 

66,75 

±1,5 

4,73 

±0,2 

17,43 

±0,4 

47,73 

±0,6 

0,92 

±0,01 

0,76 

±0,03 

29,84 

±1,7 

E11 14,27 

±0,05 

0,75 

±0,2 

9,06 

±1,2 

66,47 

±0,2 

4,80 

±0,5 

18,17 

±0,2 

37,33 

±0,8 

0,90 

±0,01 

0,67 

±0,04 

19,74 

±1,8 

E12 8,77 

±0,2 

0,74 

±0,1 

5,90 

±0,6 

66,70 

±0,8 

5,27 

±1,15 

18,77 

±1,0 

57,65 

±0,8 

0,92 

±0,01 

0,74 

±0,01 

39,34 

±2,6 

E13 14,74 

±0,03 

0,95 

±0,1 

7,27 

±0,6 

65,55 

±1,0 

5,77 

±0,2 

18,73 

±1,1 

32,45 

±0,9 

0,91 

±0,02 

0,74 

±0,03 

20,28 

±2,4 

E14 11,07 

±0,1 

0,80 

±0,1 

6,37 

±0,05 

67,60 

±1,5 

5,00 

±0,5 

17,63 

±0,7 

37,28 

±0,5 

0,92 

±0,01 

0,72 

±0,01 

25,37 

±1,2 

E15 10,52 

±0,1 

0,54 

±0,1 

4,29 

±1,10 

67,85 

±0,5 

4,77 

±0,1 

17,60 

±1,0 

40,38 

±2,5 

0,91 

±0,01 

0,74 

±0,02 

29,34 

±2,1 

E16 10,54 

±0,02 

0,59 

±0,2 

4,80 

±0,6 

67,63 

±0,4 

5,50 

±0,4 

17,57 

±1,3 

40,89 

±1,5 

0,91 

±0,01 

0,74 

±0,02 

29,18 

±1,8 

E17 10,54 

±0,4 

0,52 

±0,1 

4,04 

±0,5 

70,30 

±0,5 

4,20 

±0,3 

17,53 

±1,0 

40,33 

±2,0 

0,90 

±0,01 

0,73 

±0,01 

26,54 

±1,8 

E18 10,51 

±0,2 

0,56 

±0,3 

4,02 

±0,7 

69,63 

±0,3 

4,20 

±0,5 

17,03 

±0,4 

39,80 

±2,2 

0,91 

±0,01 

0,74 

±0,07 

25,17 

±2,2 

E19 10,51 

±0,2 

0,51 

±0,1 

3,97 

±0,8 

70,93 

±0,6 

4,27 

±0,3 

17,23 

±0,7 

40,48 

±0,3 

0,93 

±0,00 

0,73 

±0,02 

30,58 

±1,2 

Controle 10,94 

±0,04 

1,72 

±1,1 

5,10 

±0,1 

70,23 

±0,7 

4,10 

±0,3 

17,60 

±0,5 

39,57 

±2,0 

0,93 

±0,00 

0,75 

±0,02 

27,71 

±1,7 
1 g. 100. g-1; 2 adimensional; 3 N; 4 mm.; E1: 12,12 w. cm-2; 16,15 min.; 12,17 % de substituição de NaCl por KCl; E2: 25,54; 16.15; 12.17; E3: 

12,12; 48,85; 12,1; E4: 25,54; 48,85; 12,17; E5: 12,12; 16,15; 47,83; E6: 25,54; 16,15; 47,83; E7: 2,12; 48,85; 47,83; E8: 25,54; 48,85; 47,83; 

E9: 7,53; 32,5; 30,0; E10::30,14; 32,5; 30,0; E11:18,84; 5,0; 30,0; E12::18,84; 60; 30,0; E13: 18,84; 32,5; 0,0; E14: 18,84; 32,5; 60,0; E15 a 
E19: 18,84 32,5; 30,0; Controle: 0; 0; 0). 
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CAPÍTULO 5 

 

VIDA COMERCIAL DE EMBUTIDO SUMETIDO A REDUÇÃO DE SÓDIO E 

SONICAÇÃO ELABORADO COM SUBPRODUTOS PROVENIENTES DO 

PROCESSAMENTO DE TILÁPIA-DO-NILO (Oreochromis niloticus) E MARACUJÁ 

AMARELO 

 

RESUMO 

 

A industrialização de peixes gera abundantes subprodutos considerados fontes de proteína e 

outros nutrientes. Devido a sua atividade de água, pH e disponibilidade de nutrientes, a CMS de 

tilápia-do-nilo é muito susceptível aos processos deteriorativos, assim o desenvolvimento do 

embutido “tipo apresuntado” pode ser uma alternativa para conferir maior durabilidade e 

aplicação deste subproduto, além de redução de perdas de nutrientes e dos impactos ambientais 

do processamento de pescado. O objetivo do presente estudo foi determinar a vida comercial de 

um embutido cozido “tipo apresuntado" elaborado com CMS de tilápia-do-nilo e farinha de casca 

de maracujá amarelo, com reduzido teor de sódio, tratado com ultrassom e armazenado sob 

condições de refrigeração, por meio da avaliação das suas características físico-químicas, 

microbiológicas e sensoriais. O tratamento selecionado foi produzido nas seguintes condições 

experimentais: intensidade do ultrassom de 12,12 w. cm-2, tempo de exposição de 49 minutos e 

47,83 % de substituição de NaCl por KCl (%). A avaliação da vida comercial foi realizada ao 

longo de 35 dias de armazenamento a 4 °C, por meio de determinações físico-químicas, sensorial 

e microbiológicas. A oxidação lipídica (de 1,05 a 5,19 MDA. kg-1) e proteica (4,68 a 9,34 nmol 

de carbonila. mg de proteína-1) aumentaram significativamente ao longo do tempo e 

influenciaram negativamente nos parâmetros de cor instrumental. O tempo de 21 dias foi 

considerado o limite máximo de armazenamento a 4°C do embutido "tipo apresuntado" 

elaborado com CMS de tilápia-do-nilo e farinha de albedo de maracujá amarelo, de acordo com 

as estabilidades físico-química, sensorial e microbiológica determinadas, as quais apresentaram 

resultados satisfatórios para o tempo citado. Nos períodos entre 28 e 35 dias houve formação de 

sabor e odor de ranço, perda da cor e textura característica, aliado à diminuição de croma a* e 

das oxidações lipídica e proteica, resultando em produto com coloração pálida e pouco atrativa 

aos consumidores. 

 

Palavras-chave: CMS, estabilidade; oxidação; mapa de preferência, análise de componentes 

principais.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A filetagem de pescados gera subprodutos considerados boa fonte de proteínas, os quais 

podem ser destinados ao consumo humano, como é o caso da carne mecanicamente separada 

(CMS) ou “minced fish”. Quantidade expressiva de resíduos não é utilizada para consumo 

humano culminando em descarte. O beneficiamento e aproveitamento desse material poderia 

contribuir com a segurança alimentar, possibilitando o consumo de proteína de alto valor 

biológico de baixo custo. O não aproveitamento dos resíduos representa perdas para a indústria 

cárnea e o seu inadequado manejo o aumento dos impactos ambientais (SURASANI et al., 2019; 

SURASANI et al., 2020). 

 “Qualidade da carne” engloba muitos aspectos, como o sensorial (aparência), 

durabilidade (estabilidade de cor e oxidação lipídica), valor nutricional (conteúdo e 

disponibilidade de nutrientes), possibilidade de processamento (capacidade de retenção de água 

e formação de emulsão), conveniência (praticidade no consumo pela facilidade de preparação), 

e segurança sanitária ou microbiológica (APPLE; YANCEY, 2016). Devido as características da 

CMS de tilápia-do-nilo, como alta atividade de água, pH próximo a neutralidade, composição 

química e riqueza de nutrientes (MONTEIRO et al., 2019), este subproduto é muito susceptível 

aos processos deteriorativos. Portanto, o desenvolvimento de um embutido “tipo apresuntado” é 

uma alternativa para conferir maior durabilidade e aplicação da CMS, além de estimular o 

consumo dessa proteína sustentável e consequentemente diminuir os impactos ambientais 

causados pela indústria de filetagem de tilápia-do-nilo. 

 Os consumidores estão cada vez mais exigentes ao escolher alimentos dentre a 

diversidade oferecida no mercado, e têm considerado para a decisão de compra a qualidade 

nutricional e a saudabilidade, aliadas a não geração de impactos ambientais (CARVALHO et al. 

2019). Os produtos cárneos processados geralmente apresentam conteúdos expressivos de sódio 

e normalmente não possuem na sua composição fibra alimentar. Assim, a redução do sódio e 

incorporação de fibras é importante para atender o anseio do mercado consumidor. Por outro 

lado, a indústria de sucos é responsável pela geração de grandes quantidades de resíduos, entre 

eles a casca de maracujá (Passiflora edulis). Pesquisas para avaliar os efeitos benéficos da casca 

de maracujá tem sido realizadas (COELHO et al., 2018), reportando as suas propriedades 

funcionais, elevado conteúdo de fibra alimentar solúvel e capacidade antioxidante de seus 

compostos bioativos. 

 As exigências das agências regulatórias relacionadas ao limite máximo de sódio permitido 

para ingestão diária é de 2 g por dia, equivalente a 5 g de cloreto de sódio por dia. Porém, a 
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redução deste componente apresenta-se como uma possibilidade desafiadora, já que o cloreto de 

sódio possui importante papel na tecnologia de processamento, uma vez que o sódio atua na 

formação da emulsão por meio da solubilização de proteínas miofibrilares e na capacidade de 

retenção de água e gordura (PETIT et al., 2019; RODRIGUES et al., 2020). Uma possibilidade 

para diminuição do teor de sódio nos alimentos é o uso de ondas ultrassônicas. Pois, a sonicação 

é uma tecnologia emergente, considerada ambientalmente correta, que tem sido aplicada em 

carnes e produtos cárneos para potencializar os processos de transferência de massa e marinação, 

amaciamento, inativação de microrganismos  e melhoria da textura e da estabilidade da emulsão 

em produtos cárneos reduzidos de sódio (ALARCON-ROJO et al., 2019). Embora. o sucesso 

desta tecnologia dependa da intensidade da sonicação (BARRETO et al., 2018; CHICHOSKY et 

al., 2019; PINTON et al., 2019; LEÃES et al., 2020). 

 A vida comercial de produtos alimentícios é o tempo em que o produto pode ser 

conservado sob condições pré-estabelecidas, como temperatura e umidade relativa do ar, além 

de tipo de embalagem, com objetivo de manter a qualidade nutricional e aceitação sensorial, 

afetadas pelas reações de oxidativas e ação dos microrganismos. Neste contexto, o objetivo do 

presente estudo foi determinar a vida comercial de um embutido cozido “tipo apresuntado" 

elaborado com CMS de tilápia-do-nilo e farinha de casca de maracujá amarelo, com reduzido 

teor de sódio, tratado com ultrassom e armazenado sob condições de refrigeração, por meio da 

avaliação das suas características físico-químicas, microbiológicas e sensoriais.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Material 

 

 Na formulação do embutido foi utilizada CMS de tilápia-do-nilo, proveniente de um 

abatedouro situado em Cachoeiras de Macacu (22°33′58.3"S 42°41′48,2"W), Rio de Janeiro, 

Brasil; e farinha de albedo de maracujá amarelo (FM), que foi processada a partir das cascas, que 

foram previamente higienizadas em solução de hipoclorito de sódio a 100 ppm por 15 min, sendo 

o flavedo removido manualmente e o albedo foi branqueado com água a 100 °C por 5 min, seco 

em estufa com circulação a 60 ºC, até peso constante, triturado em liquidificador, moído e 

passado em peneira com 600 µm de abertura (composição centesimal de ambas apresentada no 

capítulo 2). Os demais ingredientes foram comprados na empresa FS Comercial (Marca 

Conatril®) e reagentes (P.A.) da marca Sigma® foram utilizados nas análises. 
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2.2 Elaboração do embutido "tipo apresuntado" 

 

 Com base em ensaios anteriores (Capítulo 3) foi selecionado o embutido que apresentou 

as melhores características texturais, sensoriais, químicas e microbiológicas. A formulação do 

embutido “tipo apresuntado” foi composta por 250 g de CMS de tilápia-do-nilo, 6,25 g de FM, 

25 g de gelo, 0,625 g de sais de cura, 1,25 g de condimento Califórnia Conatril®, 5 g de 

maltodextrina Conatril®, 0,625 g de antioxidante RS/250 (isoascorbato de sódio e ácido cítrico) 

Conatril®, 0,625 g de Tripolifosfato de sódio Conatril®, 1 g de realçador de sabor Conatril®, 5 g 

de fécula de mandioca Conatril®, 2 g de goma carragena, 0,5 g de alho em pó Conatril®, 0,5 g de 

cebola em pó Conatril®, 2,5 g de transglutaminase Ajinomoto®,1,31 g de NaCl e 1,19 g de KCl. 

 Os ingredientes foram emulsionados em cutter, conforme descrito por Alves et al. (2016), 

com adaptações. A CMS de tilápia-do-nilo, a mistura de NaCl e KCl, e o gelo foram 

homogeneizados por 2 min, seguido de homogeneização dos demais ingredientes por mais 2 min. 

A transglutaminase® foi acrescentada no fim do processo, para promover ligações covalentes 

entre glutamina e lisina. Em seguida, as porções de 250 g de emulsão foram embaladas a vácuo, 

mantidas sob refrigeração a 4 °C por 12 h, e submetidas às ondas ultrassônicas conforme 

condições experimentais citadas.  

 Para a aplicação do ultrassom, a emulsão embalada a vácuo em polietileno 

termoencolhível foi colocada em béquer com 2 L de água destilada, imerso em banho de gelo, 

de forma a evitar que temperatura no sistema não ultrapassasse 12 °C ao longo do processo. O 

sistema foi composto por um sonicador de alta intensidade (Ultronique Ecosonics, Desruptor 

USC-1850, Indaiatuba, Brasil), dotado de uma ponteira de titânio, com extremidade emissora de 

13,27 cm-2 de área, frequência US de 20 kHz e potência nominal US de 500 w. A sonda foi imersa 

na água e posicionada no centro do béquer, com altura padronizada de 4 cm, e com distância de 

2 cm da superfície das emulsões, intensidade do ultrassom de 12,12 w. cm-2 e tempo de exposição 

as ondas ultrassônicas de 49 min. 

 As emulsões cárneas foram invertidas após decorrido 50 % do tempo de exposição, de 

forma a padronizar o processo, permitindo contato com as ondas emitidas pelo ultrassom em toda 

extensão da emulsão. A altura da emulsão embalada à vácuo também foi padronizada em 4 cm. 

 Decorrida a aplicação do ultrassom, as emulsões foram acondicionadas em formas de aço 

inoxidável, destinadas ao processamento de apresuntados, e submetidas em seguida ao 

tratamento térmico escalonado: 60 °C por 30 min., 70 °C por 30 min. e 80 °C, até que fosse 

atingido 72 °C no centro geométrico do produto. Posteriormente, as peças foram resfriadas em 

banho de gelo e mantidas sob refrigeração a 4 °C até o momento das análises. Dezoito amostras 
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do embutido selecionado foram elaboradas, e três amostras foram avaliadas a cada 7 dias de 

armazenamento sob condições controladas de refrigeração (4 °C), incluindo-se o tempo zero, 

totalizando 35 dias de avaliação. 

 

2.3 Estabilidade físico-química 

 

 A cor instrumental foi determinada em colorímetro (Bankinh Meter Minolta, BC-10, 

Ramsey, USA), utilizando-se os padrões de cor do sistema CIELAB (Comission Internationate 

de L’Eclairage), e os resultados foram expressos em valores de luminosidade (L*), coordenada 

de cromaticidade a* (negativo= verde, positivo= vermelho) e b* (positivo= amarelo, negativo= 

azul). Também foram calculados os valores da tonalidade cromática (ângulo Hue) (H°= tan-

1(b*/a*)), do croma(saturação da cor) (C* = (a*2 + b*2)0,5),e da variação da cor (∆E= [((∆L*)2 + 

(∆a*)2 + (∆b*)2)0,5]. A atividade de água (Aw) foi obtida por leitura direta em aparelho medidor 

(Decagon Devices Inc., CX-2T, Pullman, USA), enquanto o pH através de leitura direta, com 

emprego de um potenciômetro digital de bancada, ambas metodologias de acordo com IAL 

(2008). As substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) foram determinadas na análise 

de oxidação lipídica de acordo com o método descrito por Yin et al. (1993) e Joseph et al. (2012). 

Os TBARS foram expressos como mg de MDA (malonaldeído) por kg de carne. A oxidação das 

proteínas foi determinada com base na estimativa dos conteúdos de carbonila como descrito por 

Levine et al. (1990). As absorbâncias foram lidas a 370 nm (conteúdo de carbonila) e 280 nm 

(conteúdo de proteína) em um espectrofotômetro (Bel Photonics 2000 UV, SP2000UV, 

Piracicaba, Brasil). O teor de carbonila foi calculado a partir do pico de absorção (370 nm), 

usando um coeficiente de absorção de 22.000 M-1.cm-1. O teor de carbonila foi expresso em nmol 

de carbonila. mg de proteína-1. Todas as respostas foram avaliadas em triplicata. 

 

2.4 Estabilidade microbiológica do embutido 

 

 No tempo zero, Escherichia coli, Salmonella spp., Staphylococcus coagulase positiva, 

Clostridium sulfito redutor a 46°C foram pesquisados, e nos demais tempos, somente foram 

pesquisados microrganismos indicadores (mesófilos e psicrotróficos), pela ausência dos 

patógenos pesquisados no primeiro tempo de avaliação, de acordo com metodologia preconizada 

pela American Public Health Association (APHA, 2001). Todos as determinações foram 

realizadas em triplicata. Os microrganismos patogênicos investigados foram definidos levando 

em consideração os padrões microbiológicos para produtos à base de pescado, refrigerados ou 
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congelados, estabelecidos pela Instrução Normativa nº 60, de 23 de dezembro de 2019 (BRASIL, 

2019), aliada a pesquisa de Clostridium sulfito redutor a 46°C. 

 

2.5 Levantamento dos termos descritores e estabilidade sensorial 

 

 A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (Parecer n. 3.032.057). O 

levantamento dos termos descritores foi realizado em sessão prévia, onde trinta julgadores não 

treinados de ambos gêneros, com idade entre 18 a 50 anos, foram selecionados com base no 

hábito de consumir carne de peixe e apresuntado, e convidados a provar amostras do embutido 

cozido “tipo apresuntado” experimental correspondente a cinco níveis de substituição de NaCl 

por KCl (0% (controle); 25 %; 50 %; 75 % e 100 %). A utilização de amostras com diferentes 

níveis de substituição de NaCl por KCl foi realizada com objetivo de obtenção de termos que, de 

fato, caracterizassem o embutido “tipo apresuntado” em relação aos prejuízos sensoriais que essa 

substituição poderia provocar. As amostras foram servidas em pares (uma amostra controle e 

uma referente ao nível de substituição), e foi solicitado aos provadores experimentar o produto, 

e descrever na ficha de avaliação as similaridades e as diferenças relacionadas a cada par de 

embutido, para os atributos aparência, aroma, sabor e textura(Apêndice I). Os termos descritores 

mencionados com maior frequência para cada atributo avaliado (Quadro 1) foram escolhidos 

para compor os descritores do CATA (Check-all-that-apply).  

 

Quadro 1. Termos descritores elencados para caracterização do embutido “tipo apresuntado” 

produzido com CMS de tilápia-do-nilo. 

  

Aparência Aroma Sabor Textura 

Cor pálida 
Aroma de 

presunto 
Sabor de peixe Textura firme 

Cor rosada Aroma de peixe Sabor salgado Textura característica 

Aparência de presunto Aroma ácido 
Sabor de 

presunto 
Textura emborrachada 

 

Cor característica de 

presunto 

Aroma de 

oxidado 
Sabor amargo Textura macia 

  Sabor metálico Textura suculenta 

Aspecto brilhante  Sabor agradável 
Textura de presunto 

comercial 

  

Sabor de 

oxidado  
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 Cinco assessores treinados de ambos gêneros, com idade entre 25 a 32 anos, foram 

selecionados para avaliar a estabilidade sensorial do embutido “tipo apresuntado” experimental 

(BRUZZONE; ARES; GIMENEZ, 2011). Estes assessores avaliaram os embutidos em 6 sessões 

definidas de acordo com o tempo de armazenamento a 4 °C (aos 0, 7, 14, 21, 28 e 35 dias), em 

um estudo CLT (Central Location Test). O questionário CATA foi escolhido para esta etapa 

devido a possibilidade de descrição de forma rápida e objetiva. 

 O questionário (Apêndice II) foi previamente elaborado, conforme teste preliminar, já 

descrito anteriormente. Em cada tempo de armazenamento refrigerado pré-definido, a amostra 

foi codificada com três dígitos aleatórios, e servida aos julgadores, que marcaram na ficha de 

avaliação sensorial os termos que consideraram mais apropriados para caracterizar o produto 

experimental. 

 

2.6 Análise Estatística  

 

 Os dados físico-químicos determinados foram avaliados por análise de variância e de 

regressão (p<0,05). Os modelos de regressão obtidos em função do tempo de armazenamento 

foram avaliados com base no nível de significância (p) e no coeficiente de determinação (R2). A 

Análise de Componentes Principais (ACP) estabeleceu a correlação entre o tempo de 

armazenamento e os parâmetros físico-químicos. O programa Statistica (Stasoft Inc., Statistica 

11.0, Tulsa, EUA) foi utilizado para realização das análises supracitadas. Os descritores 

sensoriais do questionário “CATA” foram comparados por Teste Q de Cochran ao nível de 5% 

de probabilidade em relação a frequência, e o Single Teste (p <0,05) estabeleceu a diferença entre 

os tempos avaliados para cada termo descritor. O programa R4.0.3 (R Core Tea, R Foundation 

for Statistical Computing, Viena, Austria) foi utilizado para tratamento destes dados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Estabilidade físico-química 

 

 Os modelos ajustados dos parâmetros físico-químicos do embutido experimental 

(Apêndice 3) em função do tempo de armazenamento refrigerado a 4 °C, foram significativos (p 

<0,05) e explicaram de 50 a 96 %da variação das respostas (Figura 1).  
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 A     B 

 C    D 

 E      F 

  G       H 

Figura 1. Atividade de água (Aw) (A), potencial hidrogeniônico (pH) (B), luminosidade (L*) 

(C), ângulo hue (H°) (D), variação da cor (∆E) (E), coordenada de cromaticidade a* (F),  

oxidação lipídica (MDA. kg-1) (G) e de oxidação de proteínas (nmol de carbonila. mg de proteína-

1) (H) do embutido “tipo apresuntado” de CMS de tilápia-do-nilo armazenado a 4 °C ao longo 

de 35 dias. 
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 Para atividade de água e pH observou-se o aumento dos valores determinados ao longo 

do tempo de armazenamento refrigerado, de 0,97 a 0,98 e de 6,6 a 7,2; respectivamente (Figura 

1A e 1B). 

 A diminuição da temperatura devido a refrigeração pode ter causado a condensação do 

vapor d'água do ar incorporado na emulsão e do interior da embalagem. Outro aspecto que pode 

ter contribuído com a elevação da Aw e também do pH no armazenamento refrigerado é a carga 

líquida, que consiste da soma das cargas relacionadas à composição dos aminoácidos (COO- ou 

NH3
+) constituintes da proteína muscular, e que pode afetar a capacidade de retenção de água por 

meio da força de interação entre as cargas e grau de ionização das moléculas que compõe as 

proteínas (MAGANHINI et al., 2007; RINCON et al., 2015). A elevação do pH pode ser um 

aspecto favorável, pois sinalizou que não ocorreu o desenvolvimento de microrganismos. Pois, 

estes geralmente causam a diminuição do pH, devido a liberação de metabólitos ou pela 

acidificação resultante da ação de lipases microbianas sobre os triacilglicerídeos (PATEIRO et 

al., 2019; PANERAS; BLOUKAS, 1994). 

 A alteração da mioglobina e o aumento da capacidade de retenção de água podem ter 

resultado no aumento de L*, H° e ΔE, e na diminuição significativa do croma a* durante o 

período de armazenamento refrigerado (Figuras 1C, 1D, 1E e 1F), assim o produto desbotou 

ligeiramente, passando de uma cor mais avermelhada para um tom um pouco mais alaranjado, o 

que pode ser justificado pela ocorrência dos fenômenos de oxidação lipídica e proteica (Figuras 

1G e 1H). 

 A variação da cor (∆E) (de zero a 2,57), a o ângulo Hue (de 63,99 a 71,64°) e a saturação 

da cor (C*) (de 16,81 a 17,04) (Apêndice 3) dos produtos experimentais demonstraram que houve 

uma intensificação da cor pálida e amarelamento possivelmente em decorrência dos fenômenos 

de oxidação lipídica e de proteínas (UTRERA et al., 2012; FUENTES et al., 2014). 

 A diferença de cor (∆E) é descrita no National Bureau of Standards Unit (NBS), o qual 

estabelece uma escala detectável por humanos: 0 a 0,5 - pouco perceptível; 0,5 a 1,5 - 

ligeiramente perceptível; 1,5 a 3,0 - perceptível; 3,0 a 6,0 considerável perceptível; 6,0 a 12,0 -  

muito perceptível; maior que 12,0 - muitíssimo perceptível (HONGXIA et al., 2011). Com base 

nesta escala, a diferença de cor do embutido experimental ficaria ligeiramente perceptível aos 

consumidores a partir do sétimo dia armazenamento refrigerado (Figura 1 E), se mantendo neste 

patamar da escala até o 35° dia. A ∆E está relacionada a diminuição do croma a*, aumento da 

L* e do ângulo Hue ao longo do tempo. A cor ligeiramente mais pálida, devido ao menor teor de 

oximioglobina, pode ser rejeitada pelos consumidores (CALNAN et al., 2016). 
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 A oxidação lipídica (de 1,05 a 5,19 MDA. kg-1) e a oxidação proteica (de 4,68 a 9,34 

nmol de carbonila. mg de proteína-1) do embutido experimental foram significativamente 

influenciadas pelo tempo de armazenamento refrigerado (Figuras 1G e 1H), sendo responsáveis 

pela formação de sabor de ranço, perda da cor característica e da textura de apresuntado. 

 A diminuição da qualidade química e física em carnes e produtos cárneos está relacionada 

à oxidação de lipídios e de proteínas. A primeira envolve uma reação em cadeia de radicais livres 

com ácidos graxos insaturados, resultando em sabor e odor rancificados, e identificada pela 

presença de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico como produtos secundários da reação; e 

a segunda provoca a modificação covalente de uma proteína, induzida tanto por reações diretas 

com espécies reativas de oxigênio, quanto por reações indiretas com subprodutos secundários do 

estresse oxidativo (PAVAN; DUCKETT, 2013; ZANG et al., 2013). 

 Altas temperaturas, como as utilizadas no cozimento dos embutidos experimentais, 

podem induzir algumas alterações físico-químicas como a liberação de ferro catalítico livre e a 

formação e clivagem de hidroperóxidos, que após decompostos tem como produto final o 

malonaldeído (ANGELO et al., 1996; GANHÃO et al., 2010). As carbonilas formadas são 

produto do estresse oxidativo dos aminoácidos alcalinos (lisina, arginina e prolina). O Fe3+, 

presente quando a mioglobina se apresenta na forma de metamioglobina, influencia na oxidação 

de proteínas, levando a intensa carbonilação em carnes e produtos cárneos (ESTÉVEZ, 2011; 

XIONG, 2000). Portanto, a oxidação de proteínas pode ter sido favorecida pela oxidação de 

lipídeos devido a mioglobina possivelmente ter sofrido redução para metamioglobina, estando 

presente a sua forma reativa (Fe3+), a qual pode ter reagido com o malonaldeído formado 

decorrente da oxidação dos ácidos graxos poli-insaturados da CMS, resultando no aumento da 

carbonilação ao longo dos 35 dias de armazenamento a 4 °C. 

 As proteínas na forma oxidada possuem efeito pró-oxidante lipídico, resultando em 

modificações na sua estrutura, solubilidade, susceptibilidade à proteólise e atividades 

enzimáticas, as quais podem afetar as propriedades tecnológicas dos produtos cárneos 

(STAPORNKUL et al., 2016; ZANG et al., 2013), justificando o aumento na formação de 

carbonilas e malonaldeído diretamente proporcional e progressivo ao longo do tempo de 35 dias 

de armazenamento dos produtos “tipo apresuntado”. Os mecanismos pelos quais a oxidação 

lipídica poderia aumentar a oxidação da mioglobina consistem principalmente na reatividade 

deste pigmento com os produtos primários (peróxidos) e secundários (malonaldeído) derivados 

da oxidação de ácidos graxos insaturados (FAUSTMAN et al., 2010; HEMATYAR et al., 2019). 

 A análise de componentes principais (ACP) das propriedades físicas e físico-químicas do 

embutido “tipo apresuntado” produzido com CMS de tilápia-do-nilo armazenado a 4 ºC por 35 
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dias, demonstrou que os dois componentes principais, CP1 (65,76 %) (Equação 1) e CP2 

(Equação 2) (18,82 %), explicaram 84,58 % da variância total (Figura 2). 

 

CP1 = - 0,961X1 – 0,747X2 – 0,856X3 – 0,712X4 + 0,941X5 – 0,730X6 – 0,449X7 – 0,951X8 – 

0,603X9 – 0,878X10 – 0,898X11 (Equação 1). 

CP2 = 0,231X1 + 0,162X2 + 0,144X3– 0,547X4 – 0,117X5 – 0,647X6 – 0,825X7 – 0,177X8 + 

0,576X9 + 0,399X10 + 0,187X11 (Equação 2).  

Onde: X1-X11 são, respectivamente, tempo de armazenamento, atividade de água, pH, 

luminosidade (L*), coordenadas de cromaticidade a* e b*, croma (C*), ângulo Hue (H°), 

variação da cor (∆E), oxidação lipídica e oxidação proteica. 

 

 De acordo com o gráfico de escores (Figura 2A) foi observado a distinção entre 4 grupos 

(dia 0; dias 7 e 14; dia 21; e dias 28 e 35), demonstrando relação entre as variáveis no 7º e 14º 

dias, e 28º e 35º dias. A região referente ao 28º e 35º dias apresentou os maiores valores para 

atividade de água, pH, ângulo Hue, oxidação lipídica e oxidação proteica e menores valores para 

a coordenada de cromaticidade a*. Já a região correspondente ao 21º dia apresentou maiores 

valores para luminosidade (L*), coordenada de cromaticidade b*, e croma (C*). Isto pode ser 

visto a partir da direção dos vetores (Figura 2B), e da sobreposição destes vetores nos quadrantes, 

onde se encontram as regiões correspondentes ao 21º, 28º e 35º dias de armazenamento (Figura 

2A).  

 Todas as propriedades físicas e físico-químicas influenciaram negativamente em CP1; 

com exceção a coordenada de cromaticidade a*, que teve influência positiva (Figura 2B). Para 

CP1, as variáveis tempo de armazenamento, Aw, pH, L*, a*, b*, H°, oxidação lipídica e oxidação 

de proteínas foram significativas; enquanto que para CP2, apenas C* foi significativo. 

 O tempo de armazenamento, a atividade de água, o pH e a oxidação proteica apresentaram 

correlação positiva entre si (Figura 2B), e correlações negativas com a coordenada de 

cromaticidade a*, demonstrando que o armazenamento do embutido cozido “tipo apresuntado” 

provocou o aumento da atividade de água, do pH e da oxidação de proteínas, e diminuição da 

coordenada de cromaticidade a*. As alterações oxidativas de proteínas podem modificar suas 

propriedades físicas e químicas, em relação a conformação estrutural e ainda relacionar-se à 

qualidade da carne fresca, influenciando as propriedades tecnológicas dos produtos cárneos 

(ZHANG; XIAO e AHN, 2013). 
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 O tempo de armazenamento e a oxidação lipídica apresentaram correlação positiva entre 

si, e ambas variáveis apresentaram correlação negativa com a coordenada de cromaticidade a*. 

As oxidações lipídica e proteica também apresentaram correlação positiva com o ângulo Hue 

(Figura 2B). 

 O armazenamento acarretou a ocorrência de oxidações lipídica e proteica no embutido 

experimental e reduziu o valor de a*, provocando por consequência aumento do ângulo Hue, e 

resultado em produtos menos avermelhados e mais alaranjados. L*, b* e C* se correlacionaram 

positivamente, portanto, o armazenamento resultou em embutidos mais claros, amarelados e 

pálidos, demonstrando menor saturação da cor (Figura 2B). ∆E apresentou correlação positiva 

com a oxidação lipídica, e negativa com a coordenada de cromaticidade a*. Portanto, ∆E teve 

relação direta com a perda da cor vermelha oriunda da oxidação lipídica.  

 Dessa forma, podemos inferir que as reações de oxidação lipídica e proteica tem relação 

direta com a perda da coloração característica rosada nos apresuntados. À medida que se 

observou a formação de malonaldeído e carbonilas ao longo do período de armazenamento 

refrigerado de 35 dias, e a* diminui significativamente, prejudicando a qualidade dos produtos 

experimentais, devido a formação de coloração mais alaranjada pálida. A cor é um importante 

fator utilizado na avaliação de qualidade do pescado e é determinada pela mensuração dos valores 

L*, a* e b*. A oxidação de proteínas e lipídios resultam em valores L* e b* aumentados e valores 

a * diminuídos, os quais modificam a refletância da luz e produzem produtos de oxidação que 

afetam a cor das carnes e produtos cárneos (MOHAN et al., 2012). Esse fenômeno pode ser 

explicado pela degradação das membranas celulares devido a danos mecânicos ocasionados na 

estrutura muscular da CMS de tilápia-do-nilo durante o tratamento térmico e de ultrassom, 

levando à liberação de pró-oxidantes (enzimas, ferro livre, heme-proteínas.) acelerando as 

reações de oxidação das proteínas e lipídios (GOMÉZ et al., 2019). 

 Para estudos futuros, sugerimos a utilização de embalagens que possuam barreira contra 

a luz, fato este que poderia contribuir para inibição dos fenômenos de oxidação e manutenção da 

coloração rosada, bem como poderiam ser aplicados como coadjuvantes de tecnologia, 

ingredientes naturais com características antioxidantes, resultando em possíveis melhorias de 

qualidade, evitando a ocorrência dos processos oxidativos. 
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Figura 2. Análise de componentes principais (ACP) das propriedades físicas e físico-químicas 

do embutido “tipo apresuntado” de CMS de tilápia-do-nilo armazenado a 4 ºC por 35 dias. 

 

  

3.2 Estabilidade microbiológica 

 

 A ausência de contagens observadas em relação aos microrganismos patogênicos e 

indicadores mesófilos e psicrotróficos pesquisados para todos os tempos de armazenamento a 

4°C (Tabela 2) demonstrou a qualidade sanitária satisfatória das matérias-primas e o tratamento 
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térmico eficiente, estando os embutidos aptos para o consumo ao longo dos 35 dias de 

armazenamento. A tecnologia de ultrassom empregada na elaboração do embutido experimental  

aliada à embalagem a vácuo, podem ter influenciado positivamente na inocuidade do produto, 

contribuindo para a segurança do alimento produzido e inviabilização do crescimento dos 

microrganismos citados, principalmente os psicrotróficos, normalmente presentes em alimentos 

submetidos a refrigeração, já que o ultrassom tem sido utilizado na redução de contagens 

microbianas de psicrófilos e mesófilos em filés de cavala, bacalhau, pescada e salmão (PEDRÓS-

GARRIDO et al., 2017), corroborando com os resultados deste estudo. 

 

Tabela 2. Qualidade microbiológica do embutido “tipo apresuntado” de CMS de tilápia-do-nilo 

armazenados a 4 °C por 35 dias. 

Microrganismo Tempo de armazenamento (dias) 

0 7 14 21 28 35 

Escherichia coli2 <3x101      

Staphylococcus coagulase positiva1 <1x101      

Clostridium sulfito redutor a 46 °C1 <1x101      

Salmonella spp.3 ausente      

Aeróbios mesófilos1 <1x101 <1x101 <1x101 <1x101 <1x101 <1x101 

Psicrotróficos1 <1x101 <1x101 <1x101 <1x101 <1x101 <1x101 

1 UFC. g-1; 2NMP. g-1; 3ausência em 25 g. 

 

3.3 Estabilidade Sensorial 

 

 A comparação dos descritores sensoriais do questionário “CATA” em relação a 

frequência que foram elencados ao longo do tempo e a diferença entre os tempos avaliados para 

cada termo descritor estão expressos na Tabela 1. 

 Os termos descritores que apresentaram diferença significativa (p< 0,05) com relação a 

frequência de aparecimento entre os provadores, ao longo do tempo de 35 dias de armazenamento 

refrigerado do produto “tipo apresuntado” elaborado com CMS de tilápia-do-nilo e farinha de 

albedo de maracujá foram: cor rosada, aroma oxidado, sabor oxidado, textura 

adequada/característica, textura emborrachada, textura macia. O termo cor rosada foi identificado 

nos tempos 0 e 7 dias com maior frequência e a partir de 28 dias não foi percebido como atributo 

característico dos apresuntados. 
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 Já o aroma e sabor oxidados foram identificados de forma inversamente proporcional ao 

atributo cor rosada. O desaparecimento do termo cor rosa e aparecimento dos termos aroma e 

sabor oxidados estão associados à ocorrência de oxidação lipídica e oxidação de proteínas 

discutidos (Figuras 1G e 1H), as quais podem ter influenciado em alterações dos pigmentos da 

carne, diminuindo os valores de a* e desenvolvendo colorações pálidas e menos atrativas 

(Figuras 1C a 1F), bem como sabores e aromas desagradáveis, devido aos fenômenos 

carbonilação e degradação de hidroperóxidos (Figuras 1G e 1H), em decorrência da 

predominância de ácidos graxos poli-insaturados na CMS de tilápia-do-nilo, utilizada como 

matéria-prima na produção dos embutidos “tipo apresuntado”. 

 

Tabela 1. Distribuição de frequência dos termos descritores “CATA” do embutido “tipo 

apresuntado” de CMS de tilápia-do-nilo a 4 ºC por 35 dias. 
Termo Tempo (dias) p valor 

0 7 14 21 28 35 

Cor pálida 2 3 4 4 4 5 0.113 

Cor rosada 4A 2AB 1AB 1AB 0B 0B 0.022* 

Aparência de presunto 4 4 4 3 2 1 0.053 

Cor característica de presunto 3 2 2 2 1 0 0.113 

Aspecto brilhante 0 0 0 1 1 1 0.415 

Aroma característico de presunto 4 4 3 2 2 1 0.230 

Aroma de peixe 3 4 5 4 5 4 0.542 

Aroma ácido 0 0 0 0 1 0 0.415 

Aroma oxidado 0C 0C 0C 0C 1B 5A 0.000* 

Sabor de peixe 3 3 4 5 5 5 0.227 

Sabor salgado 2 4 3 3 3 1 0.113 

Sabor característico de presunto 2 4 3 3 1 1 0.197 

Sabor amargo 0 0 0 0 0 1 0.415 

Sabor metálico 0 0 1 1 1 1 0.415 

Sabor oxidado 0C 0C 0C 0C 1B 5A 0.000* 

Textura firme 3 4 4 5 5 4 0.483 

Textura adequada/característica 4A 4A 4A 2AB 0B 0B 0.004* 

Textura emborrachada 0B 0B 0B 3B 4A 4A 0.003* 

Textura macia 3AB 5A 5A 2AB 0B 0B 0.003* 

Textura suculenta 3 2 1 1 0 0 0.082 

Textura de presunto comercial 2 2 2 1 0 0 0.129 

*significativo (p <0,05) para teste Q de Cochran e Single Test. 
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 A oxidação de lipídios e da mioglobina é complexa. Apresentam efeito pró-oxidante 

podendo afetar a estabilidade da cor da carne ou do peixe, resultando na formação de sabores e 

aromas estranhos (FAUSTMAN et al., 2010). A cor é um atributo de fundamental importância 

em produtos cárneos, principalmente para aceitabilidade dos consumidores no desenvolvimento 

de novos produtos, mais especificamente nos que utilizam carne de peixe. Esse importante 

parâmetro é utilizado para descriminar a qualidade do produto, já que as pessoas associam os 

defeitos de cor da carne ou de peixe à má qualidade, apresentando preferência por cores brilhantes 

em detrimento de cores escuras, claras ou opacas (JIANG et al., 2021). 

 Para os atributos textura adequada (característica) e textura macia, foi observado o 

desaparecimento desses termos nos tempos 28 e 35 dias, bem como o aparecimento do temo 

textura emborrachada (Tabela 1). As alterações de textura podem estar relacionadas ao aumento 

do pH e da atividade de água, resultando em apresuntados com textura inadequada para a 

aceitabilidade dos consumidores, aliada à proteólise provocada pelas enzimas endógenas 

presentes na carne.  

 Produtos à base de peixe podem ter as propriedades funcionais das proteínas miofibrilares 

influenciadas pelo aquecimento prolongado, potencializando a ação das proteases endógenas 

(calpaínas) e consequente diminuição da textura do gel, em pH próximo da neutralidade (SAEKI 

et al., 1995; AMARAL et al., 2013). 

 Considerando a distribuição dos termos descritores do produto “tipo apresuntado” de 

tilápia-do-nilo aliada ao tempo de armazenamento sob refrigeração (Figura 3), pode-se inferir 

que o embutido experimental apresentou estabilidade sensorial adequadas até 21 dias, utilizando-

se embalagem a vácuo de polietileno termoencolhível. Tempos de armazenamento superiores ao 

período citado resultaram em prejuízos aos aspectos sensoriais percebidos pelos provadores.  
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Figura 3. Mapa de preferência com representação dos termos descritores “CATA” do embutido 

“tipo apresuntado” de CMS de tilápia-do-nilo armazenados a 4 °C por 35 dias. 

 

 

 A embalagem a vácuo aliada à ação de proteases endógenas pode diminuir o crescimento 

de bactérias aeróbias e favorecer o crescimento das bactérias láticas, as quais produzem 

modificações bioquímicas responsáveis pela diminuição da coesividade entre ao arranjo das 

miofibrilas, aumentando assim a maciez (SIMEONI et al., 2014). Estes fatos poderiam ter 

influenciado a perda da textura adequada avaliada sensorialmente pelos provadores e ainda 

contribuído para a qualidade sanitária satisfatória (Tabela 2). 

 Além disso, a tecnologia de ultrassom empregada como metodologia alternativa na 

redução de sódio do embutido produzido com CMS de tilápia-do-nilo pode ter favorecido a 

obtenção de um produtos mais macio, já que o fenômeno de cavitação provoca ruptura da matriz 

proteica miofibrilar, influenciando em maior solubilização, absorção de sódio e consequente 

maciez (OZUNA et al., 2013). 
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4 CONCLUSÃO 

 

 Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o tempo de 21 dias foi considerado o 

limite máximo de armazenamento a 4 °C do embutido "tipo apresuntado" elaborado com CMS 

de tilápia-do-nilo e farinha de albedo de maracujá amarelo, de acordo com as estabilidades físico-

química, sensorial e microbiológica determinadas, as quais apresentaram resultados satisfatórios 

para o tempo citado. Nos períodos entre 28 e 35 dias houve formação de sabor e odor de ranço, 

perda da cor e textura característica, aliado à diminuição de croma a* e maiores valores de 

oxidações lipídica e proteica, resultando em produto com coloração pálida e pouco atrativa aos 

consumidores. 
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APÊNDICE I – FICHA SENSORIAL PARA ELENCAR TERMOS DESCRITORES 

Nome: _______________________________ Sexo: ________ Idade:________ 

 Por favor, observe as amostras codificadas agrupadas em pares, de embutido “tipo 

apresuntado” elaborado com tilápia-do-nilo. Compare sua APARÊNCIA e descreva abaixo 

termos ou expressões que retratem em que essas amostras são similares e em que são diferentes. 

A seguir, repita o mesmo procedimento para os atributos AROMA, SABOR, TEXTURA.  

Amostras:  _______        ________ 

APARÊNCIA 

Similaridades Diferenças 

    

    

    

    

                                                                   AROMA 

Similaridades Diferenças 

    

    

    

    

                                                                   SABOR 

Similaridades Diferenças 

    

    

    

    

    

                                                                  TEXTURA 

Similaridades Diferenças 
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APÊNDICE II – QUESTIONÁRIO “CATA” 

Nome: _______________________________ Sexo: ________ Idade:________ 

 Avalie para o atributo APARÊNCIA quais termos descrevem as características de cada 

amostra referente ao tempo de armazenamento do embutido “tipo apresuntado” de tilápia-do-nilo 

codificada no quadro abaixo e marque esses termos. Repita o mesmo procedimento para os 

atributos SABOR e TEXTURA. 

 

 

Aroma característico  

de presunto      

 

Aroma de peixe      
 

Aroma ácido      
 

Aroma oxidado       

 

SABOR 535 752 325 438 147 258 

Sabor de peixe            

Sabor salgado            

Sabor característico  

de presunto           

 

Sabor amargo            

Sabor metálico            

Sabor oxidado       

 

TEXTURA 535 752 325 438 147 258 

Textura firme            

Textura adequada/ 

característica           

 

Textura emborrachada            

Textura macia            

Textura suculenta            

Textura de presunto  

comercial           

 

APARÊNCIA 535 752 325 438 147 258 

Cor pálida      
 

Cor rosada      
 

Aparência de presunto      
 

Cor característica  

de presunto      

 

Aspecto brilhante      
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APÊNDICE III – Médias e Desvios padrão referentes aos parâmetros físico-

químicos. 

 

Tabela 2. Médias e desvios padrão dos parâmetros físico-químicos nos produtos 

experimentais avaliados ao longo de 35 dias sob armazenamento refrigerado (4 °C). 
Tempo1 Aw2 pH2 L*2 a*1 b*1 Croma1 Ho3 ΔE1 Oxid. 

Lipídica4 

Oxid. 

Proteíca5 

0 
0,97 ± 

0,001 

6,65 ± 

0,032 

68,80 ± 

0,363 

7,39 ± 

0,119 

15,10 ± 

0,024 

16,81 ± 

0,242 

63,89 ± 

0,502 

0,00 ± 

0,000 

1,06 ± 

0,032 

4,68 ± 

0,138 

7 
0,97 ± 

0,002 

6,69 ± 

0,032 

67,40 ± 

0,519 

6,6 9± 

0,081 

14,39 ± 

0,078 

15,87 ± 

0,527 

65,01 ± 

1,061 

1,96 ± 

0,310 

2,75 ± 

0,081 

5,19 ± 

0,085 

14 
0,97 ± 

0,001 

6,73 ± 

0,016 

67,10 ± 

0,252 

6,74 ± 

0,096 

13,84 ± 

0,296 

15,40 ± 

0,239 

64,01 ± 

0,691 

2,26 ± 

0,749 

3,72 ± 

0,097 

5,51 ± 

0,032 

21 
0,97 ± 

0,001 

6,72 ± 

0,006 

69,80 ± 

0,541 

5,50 ± 

0,067 

16,17 ± 

0,244 

17,07 ± 

0,246 

71,21 ± 

0,190 

2,50 ± 

0,278 

4,2 5± 

0,056 

5,60 ± 

0,037 

28 
0,98 ± 

0,003 

6,98 ± 

0,023 

69,70 ± 

0,001 

5,52 ± 

0,037 

15,38 ± 

0,141 

16,34 ± 

0,145 

70,24 ± 

0,120 

2,15 ± 

0,176 

4,84 ± 

0,088 

8,50 ± 

0,030 

35 
0,98 ± 

0,004 

7,29 ± 

0,007 

69,81 ± 

0,168 

5,37 ± 

0,022 

16,18 ± 

0,281 

17,04 ± 

0,274 

71,64 ± 

0,225 

2,57 ± 

0,404 

5,19 ± 

0,014 

9,35 ± 

0,031 
1Dias; 2adimensional; 3ângulo hue (O); 4 MDA. kg-1; 5nmol de carbonila. mg de proteína-1 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A elaboração de embutido cozido “tipo apresuntado” a partir do aproveitamento 

da CMS de tilápia-do-nilo consiste em uma estratégia viável a ser considerada pelos 

produtores deste peixe, já que o consumo do produto possibilitaria o incremento desta 

proteína de alto valor biológica na dieta dos potenciais consumidores. 

 A incorporação de farinha de albedo de maracujá amarelo como fonte de fibras 

alimentares resultou em apresuntados com características nutricionais relevantes, sendo 

recomendada na concentração de 2.5 %, contribuindo assim para manutenção dos 

aspectos sensoriais e tecnológicos do produto. 

 A redução de sódio utilizando-se o cloreto de potássio em substituto ao cloreto de 

sódio, foi possível, onde destaca-se o percentual de 15 % de substituição, considerando 

os menores prejuízos sensoriais e melhores resultados para os parâmetros físico-químicos 

dos produtos experimentais. 

 A tecnologia de ultrassom representa uma alternativa promissora para produtos de 

peixe reduzidos de sódio, pois resultou em benefícios nos aspectos tecnológicos, texturais 

e físicos, relacionados principalmente ao croma*, além de contribuir com a diminuição 

dos impactos ambientais gerados na produção de alimentos, mais especificamente os 

“tipo apresuntado” de tilápia-do-nilo. 

 A vida útil do produto desenvolvido foi de 21 dias, considerando-se características 

adequadas para os parâmetros sensoriais, microbiológicos, físico-químicos, 

principalmente a oxidação lipídica, proteica, que por sua vez influenciam na formação de 

sabor e odor de ranço, e ainda  perda da cor vermelha, parâmetros estes fundamentais na 

decisão de compra do consumidor.  

 O aproveitamento dos subprodutos da filetagem da tilápia-do-nilo bem como da 

casca do maracujá foi relevante. Além de contribuir com a saudabilidade do produto final, 

representa possibilidade de diminuir o descarte dos co-produtos citados. 

 Sugerimos para estudos futuros a utilização de embalagens que possuam barreira 

conta a luz bem como o uso de antioxidantes naturais, com vistas a contribuir com o 

aumento da vida comercial dos embutidos “tipo apresuntado” produzidos com CMS de 

tilápia-do-nilo.  

 

 

 


