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Lombo de porco curado e Chouriço de carne, 
Produtos tradicionais  

O processamento de alta pressão (HPP) na indústria da carne
é usado principalmente para aumentar a vida útil e melhorar
a segurança alimentar de e produtos de carne prontos para
comer (RTE) com uma nova tecnologia não-térmica.

Método emergente de preservação de alimentos capaz de
responder à procura do consumidor por alimentos
microbiologicamente seguros, mas também produzir
alimentos com aparência fresca e com modificação mínima de
propriedades nutricionais e organolépticas



Material e Metodos

DETERMINAÇÃO MÉTODO

Cor

Instrumental color (C. L* a*b*) Konica Minolta CR200 

American Meat Science Association (AMSA, 2012 ),

ABVT

(mg ABVT/100g) NP-1848/1987 Método de Conway

TBA

(mg MDA/Kg)

Sorensen y Jorgensen (1996), expresso em malonaldeído

Oxidação de proteina Oliver et al (1987)

Análises 

Microbiológicas

Contagem Total de aeróbica da Mesofilela,  bactérias 

lácticas, S. aureus, Salmonella e L. monocytogenes, 

E. coli, C. perfrigégens, coliformes e fungos e leveduras; 

Análise Sensorial Teste quantitativo descritivo e teste triangular

No método descritivo foram avaliados os seguintes descritores: cor da
carne, intensidade do cheiro, cheiro indesejável, dureza, suculência, sabor
salgado, sabor azedo, sabor doce, sabor picante, intensidade do sabor,
aroma curado e aroma rançoso. Os palestrantes pontuaram os atributos em
uma escala não estruturada de 10 cm. O teste triangular foi feito como um
teste de diferenciação.



Delineamento  experimental, 
avaliar o efeito da alta pressão
sobre os lombos curados e o
chouriço de carne, foi estabelecido
um controle simples (C) sem HP, e as
amostras do HPP foram processadas
em um equipamento comercial
HIPERBARIC Wave 6000/55
(Hiperbaric, Espanha).



Resultados



Lombo curado

Resultados

Figura 3 – Análise Sensorial - Lombo curado 
a 4ºC no dia após o tratamento c/ HPP (T0) 

Figura 4 – Análise Sensorial - Lombo curado 
a 20ºC no dia após o tratamento c/ HPP (T0



Chouriço de carne

Resultados

Figura 5 – Análise Sensorial - Chouriço de carne
a 4ºC no dia após o tratamento c/ HPP (T0) 

Figura 6 – Análise Sensorial - Chouriço de 
carne

a 20ºC no dia após o tratamento c/ HPP (T0) 



O LOMBO CURADO, não apresentou nem pela temperatura, nem pelo
tratamento nem mesmo pelo tempo de armazenamento alterações a cor, no
entanto, a intensidade do cheiro foi afetada por todos esses fatores. A
dureza, sabor doce e picante foram afetados apenas pelo período de
armazenamento, O aroma a curado teve pontuações significativamente
mais altas aos 90 dias e o aroma a rançoso mostrou diferenças de 20ºC sem
HPH.

O CHOURIÇO DE CARNE, a cor não foi afetada ao longo do estudo, no
entanto, a intensidade do cheiro foi afectado por todos os fatores
(temperatura, HPP e tempo de armazenamento), a dureza só foi afetada
pelo período de armazenamento e o sabor azedo, picante e doce não foi
afetado pelo HPP, mas pelo armazenamento, apresentando uma diminuição
na pontuação ao longo do tempo. Além disso, o aroma a curado mostrou
diferenças significativas ao longo do tempo, mas o aroma a rançoso só
apresentou diferenças significavas com o tempo de armazenamento.

Conclusões



MUITO OBRIGADA PELA ATENÇÃO


