
Palavra chave: controle

• Em produtos de carne crua 
as bactérias crescem muito e 
rapidamente!

• É necessário controlar o 
crescimento de bactérias 
nativas para previnir 
problemas de segurança 
alimentar, processamento 
uniforme e armazenamento



• A cultura com LAB acidificantes asseguram a 
segurança do produto
• Cultura

• Escolher o perfil de acidificação desejado: tipo de cultura 
acidificante (LAB) rápida ou tradicional

• Escolher o valor agregado do efeito anti-listéria
• Escolher o impacto no desenvolvimento de aroma -

staphylococci
• Exclusão competitiva : As cepas acidificantes (LAB) controlam a 

flora nativa por exclusão competitiva e não permitem que os 
patogênicos crescem

• Qualidade da carne : composição e nível da flora nativa

• Nenhuma cultura pode contrapor qualidade de carne 
inferior ou mal gerenciamento de GMP

Produção controlada com cultura



• O nível de contagem de 
bactérias é o mesmo na
carne depois de um 
período com ou sem
cultura

• Quando uma cultura 
acidificante é usada o 
efeito das bacterias é 
conhecido e controlado. 
Conseqüentemente temos
uma produção uniforme e 
seguro
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Flora bacteriana controlada



• Sem cultura adicionada

• Caraterizada a contaminação por
diversas bactérias da flora nativa da 
carne (patogênicas ou não)

• Com cultura adicionada

• A cultura esta dominando o meio 
e o produto esta “limpo” sem 
contaminação pela flora nativa

Composição das bactérias



Funções das cepas da cultura

Controle, produção uniformeInibe bactérias nativasCompetição por nutrientes

Segurança, formação de corInibe bactérias aeróbicasDiminue pot. de oxiredução

Segurança, valor agregadoSegurança alimentarProdução de bacteriocinaacidificante

Secagem, textura, segurançaQueda de pHProdução de ácido orgânicoLAB

Melhora o aromaFormação de aromaLipolítica

Melhora o aromaFormação de aromaProteolítica

Previne descoloração e rancidezEstabilidade de corProdução de catalase

Melhora a formação de corFormação de corNitrato redutoraStaph.

VantagemAção na carneActividadeBactéria



• Produção de ácidos orgânicos, pela cultura 
e/ou pelas bactérias nativas, vai baixar o pH
para assegurar a secagem

• As proteinas da carne e as moléculas de água
são carregadas eletricamente: resulta em água
retida (água ligada às proteínas)

• Em pH < 5.3 as proteínas de carne são menos
carregadas eletricamente e a água menos 
ligada às proteinas (sai com mais facilidade)

• É o momento de começar a secagem e baixar 
gradativamente a temperatura e umidade (UR)

Acidificação – a importância do pH



• Influência da quantidade de açúcar no pH final de um 
Pediococcus pentosaceus

• Exemplo de acidificação simulada em carne a 25°C:

• Com 0,3% de glucose => pH 5,2

• Com 0,5% de glucose => pH 5,0

• Com 1,0% de glucose => pH 4,6

• !!!A quantidade de açúcar = acidez final do salame! !!

Quantidade de Açúcar = acidez final do salame



• Influência de temperatura no tempo de acidificação de 
um Pediococcus pentosaceus rápido

• 18°C aproximadamente o dobro do tempo que a 25°C

• 28°C aprox. 2/3 do tempo comparado a 25°C

• 35°C aprox. 1/3 do tempo comparado a 25°C

• !!! A temperatura de fermentação/fumeiro tem influência 
extremamente grande no tempo de fermentação !!!

Temperatura = Tempo de fermentação



• Carne consiste de aproximadamente 75% de água
• Gordura consiste de aproximadamente 10% de água

• Consequentemente se a receita consiste de 100 kg de 
carne moída com 3% peso/peso de sal adicionado:

• Quando a receita consiste de 55 kg de gordura (i.e. 40% 
toucinho e 15% gordura suína) e 45 kg de carne a 
quantidade total de água é de 39,25 kg

• resulta em 7,6% de sal em água

• Quando a receita consiste de 35 kg de gordura (i.e. 20% 
toucinho e 15% gordura suína) e 65 kg de carne a 
quantidade total de água é de 52,25 kg

• resulta em 5,7% de sal em água

Sal em água



• Adicionado cedo no processo
• Aumenta a capacidade de retenção

de água

• Adicionado tarde no processo
• Melhora a capacidade de formar

a liga entre o toucinho e a carne, 
devido a aumento da
solubilidade das proteínas dos
músculos na superfície das
partículas

Aplicação de sal



• A massa cárnea deve ter <0°C 
quando embutido

• Previne a formação de película de 
gordura na parte interna da tripa 
que inibe o processo de secagem

• Tripas colágenas ou naturais

• Maior o calibre 
• mais importante é assegurar uma

acidificação até pH <5.3 antes de 
começar a secagem

Processamento : embutimento



• A materia prima deve ser de boa qualidade: não gorda demais e 
com baixo nível de bactérias nativas. A gordura tem ponto de 
fusão mais baixa que o toucinho. Consequentemente toucinho é 
recomendado porque previne rancificação e “smearing” durante o 
embutimento. A quantidade de açúcar e sal precisa ser definida
em função de pH final e sabor etc.

• Tratamento da superfície com natamicina deve ser considerado 
(para evitar os mofos).

• A temperatura de fermentação deve ser controlada (Mín. 24oC. –
Max. 35oC.) para assegurar o tempo e uma acidificação
controlada até pH 5,3.

• A umidade (UR) deve ser alta (>85-90%) e a velocidade de ar
baixa no início da produção para evitar a formação de crosta.

• O fumeiro deve ter termómetro e higrómetro para pod er 
controlar a temperatura e a UR.

Resumo da produção   


