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RESUMO 

 

Em torno de 70% da carne suína consumida no Brasil é na forma de 

industrializados, sendo o bacon o principal. Apesar de haver informações 

indicativas na legislação brasileira sobre alguns padrões de identidade e 

qualidade para bacon, atualmente existem discrepâncias entre o que há na 

literatura, o que realmente é praticado nas empresas. Assim definiu-se como 

objetivo desse estudo em avaliar as características de bacon produzido por de 

defumação natural seus padrões de identidade e qualidade visando dar 

subsídios para padronização de produção para frigorífico local. Os itens 

analisados foram pH, atividade de água, umidade, teor de nitrito e nitrato e 

também análise sensorial. Assim podendo propor um novo padrão de injeção 

para atender a legislação e a preferência do consumidor. 

 

Palavras-chave: Padrão; Legislação; Injeção; Características; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Around 70% of the pork consumed in Brazil is in the form of processed meat, with 

bacon being the main one. Although there is indicative information in Brazilian 

legislation about some identity and quality standards for bacon, there are 

currently discrepancies between what is in the literature, what is actually 

practiced in companies. Thus, the objective of this study was defined in 

evaluating the characteristics of bacon produced by natural smoking, its identity 

and quality standards in order to provide subsidies for production standardization 

for a local slaughterhouse. The analyzed items were pH, water activity, humidity, 

nitrite and nitrate content and also sensory analysis. Thus being able to establish 

a new injection standard to meet the legislation and consumer preference.The 

analyzed items were pH, water activity, humidity, nitrite and nitrate content and 

also sensory analysis. Thus being able to propose a new injection standard to 

meet the legislation and consumer preference. 

 

Keywords: Pattern; Legislation; Injection; Features; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Vale do Taquari é uma região onde a suinocultura é uma das principais 

fontes de renda, e o consumo de carne suína vem aumentando principalmente 

nos produtos industrializados. Como o bacon apresenta sabor e características 

diferenciadas oriundas do processo de cura e defumação, apresenta uma ampla 

utilização na culinária brasileira, tanto em preparações de comidas caseiras 

como para os “fast food”. 

No mercado interno cerca de 70% do consumo de carne suína ocorre 

através de produtos industrializados como embutidos e defumados e os demais 

30% são consumidos na forma de cortes “in natura”(BRUSTOLIN, 2013) 

O presente estudo visa um melhoramento de processo, visto que o bacon 

tem uma vida de prateleira pouco limitada, podendo ser melhorado se houver 

diferença significativa na padronização da injeção de salmoura, e no teor de 

nitrito e nitrato que podem interferir tanto físico-quimicamente quanto 

sensorialmente. A injeção do volume correto de salmoura no bacon, irá interferir 

em vários aspectos físico-químicos e sensoriais do produto. Por exemplo, uma 

peça de bacon de 6 quilos não poderá apresentar o mesmo volume injetado de 

salmoura que em uma peça de 3 quilos. 

Conforme Silva (2010, apud FARIA et al. 2001), tratamentos térmicos 

agressivos, adição excessiva de nitrito, má distribuição de salmoura, 

desidratação superficial, transformações relacionadas ao metabolismo 

bacteriano e agentes oxidantes (luz, oxigênio, peróxidos, entre outros) podem 

comprometer a cor de produtos cárneos curados. 

A principal preocupação do uso de nitrito e nitratos em alimentos é 

decorrente dos efeitos tóxicos por excesso na dieta e pela formação endógena 

de compostos n-nitrosos como a N-nitrosodimetilamina e monometilnitrosamina, 

que apresentam efeitos carcinógenos, teratogênicos e mutagênicos (IAMARINO 

et. al,2015). 

Existem inúmeros estudos sobre os diferentes tipos de defumação e 

fatores determinantes para a qualidade nutricional e microbiológica do bacon. 

Contudo não foi encontrado nenhuma pesquisa cientifica com base no volume 

de salmoura injetado em relação ao tamanho das peças de bacon. 
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Sendo assim, havendo a comprovação da diferença de quantidade 

injetada de salmoura por peças de bacon, será possível criar um novo padrão de 

injeção de salmoura com níveis mais altos ou baixos de sais de cura, água e/ou 

outros constituintes. Podendo, com isso, trazer alterações no “layout” dos 

equipamentos, tamanho das peças e quantidade de mão de obra necessária 

para a produção. 

O desenvolvimento deste projeto pretende viabilizar a obtenção de um 

produto com melhor qualidade, assim possibilitando uniformidade, maior 

aceitação do público e podendo influenciar também na atividade de água do 

produto final. 
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2 HIPÓTESES 

 

 

A aplicação da quantidade correta de salmoura por peça de bacon pode 

trazer diferenças significativas na qualidade final do produto.  

Não cumprimento do padrão de injeção de aditivos estabelecido pela 

legislação em peças de bacon de diferentes tamanhos. 

Utilizar os resultados da análise sensorial para propor novo método de 

injeção de salmoura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

3 OBJETIVOS 

 

Considerando o exposto acima, cita-se a seguir os objetivos do presente 

trabalho.  

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Realizar análises (físico-químicas e sensoriais) a fim de identificar se 

existe divergência ou não, de alterações nas características físico-químicas e 

sensoriais do produto. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar análises físico-químicas, em peças de bacon de diferentes 

tamanhos; 

• Avaliar se existe diferença significativa entre o teor de nitrito e 

nitrato de acordo com o padrão estabelecido pela legislação; 

• Identificar através de análise sensorial, qual o padrão de injeção de 

salmoura com maior aceitação global; 

• Propor um novo padrão de produto de acordo com o resultado das 

análises. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 CARNE 

 

De acordo com o Decreto Nº 9.013, DE 29 DE MARÇO DE 2017, nos 

artigos 276 a 280 é classificado as diferentes massas musculares e outros 

tecidos, como também é definido suas devidas funções. 

Art. 276. Para os fins deste Decreto, carnes são as massas 
musculares e os demais tecidos que as acompanham, incluída ou não 
a base óssea correspondente, procedentes das diferentes espécies 
animais, julgadas aptas para o consumo pela inspeção veterinária 
oficial. 

Art. 277. Para os fins deste Decreto, carcaças são as massas 
musculares e os ossos do animal abatido, tecnicamente preparado, 
desprovido de cabeça, órgãos e vísceras torácicas e abdominais, 
respeitadas as particularidades de cada espécie, observado ainda: 

(...) 
 II - nos suínos a carcaça pode ou não incluir pele, cabeça e 

pés; 
(...) 
Parágrafo único. É obrigatória a remoção da carne que fica ao 

redor da lesão do local da sangria, a qual é considerada imprópria para 
o consumo, respeitadas as particularidades de cada espécie. 

Art. 278. Para os fins deste Decreto, miúdos são os órgãos e 
as partes de animais de abate julgados aptos para o consumo humano 
pela inspeção veterinária oficial, conforme especificado abaixo: 

(...) 
II - nos suínos: língua, fígado, coração, encéfalo, estômago, 

rins, pés, orelhas, máscara e rabo; 
(...) 
Parágrafo único. Podem ser aproveitados para consumo 

direto, de acordo com os hábitos regionais, tradicionais ou de países 
importadores, pulmões, baço, medula espinhal, glândula mamária, 
testículos, lábios, bochechas, cartilagens e outros a serem definidos 
em normas complementares, desde que não se constituam em 
materiais especificados de risco. 

Art. 279. Para os fins deste Decreto, produtos de triparia são 
as vísceras abdominais utilizadas como envoltórios naturais, tais como 
os intestinos e a bexiga, após receberem os tratamentos tecnológicos 
específicos. 

(...) 
Art. 280. As carnes e os miúdos utilizados na elaboração de 

produtos cárneos devem estar livres de gordura, aponeuroses, 
linfonodos, glândulas, vesícula biliar, saco pericárdico, papilas, 
cartilagens, ossos, grandes vasos, coágulos, tendões e demais tecidos 
não considerados aptos ao consumo humano, sem prejuízo de outros 
critérios definidos pelo Departamento de Inspeção de Produtos de 
Origem Animal. (BRASIL, 2017) 

 

4.2 CADEIA PRODUTIVA DE SUÍNOS 
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4.2.1 Situação atual 

 

Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), 

a expectativa é de que até 2022 o comércio internacional de carne suína atinja 

12,7 milhões de toneladas, 2,1% superior à estimativa para 2021. 

Essa projeção indicaria uma recuperação, já que para este ano o mesmo 

USDA concluiu que será alcançado um comércio global de 12,4 milhões de 

toneladas, o que refletiria uma contração de 0,4% em relação ao ano passado. 

A agência previu que em 2022 a China continuará sendo o principal 

importador desse alimento no mundo, com compras de 4,7 milhões de 

toneladas, o que indicaria um aumento de até 5,5%. 

 

4.2.2  Industrialização 

 

O produto cárneo é denominado processado quando as propriedades da 

carne fresca são modificadas, utilizando-se de técnicas tais como: trituração, 

adição de condimentos, modificação da cor ou tratamento de calor, dentre 

outros. A industrialização objetiva principalmente conservar a vida útil, aproveitar 

produtos e subprodutos do abate, criar novos sabores, realçar certos cortes, 

melhorar a aparência, permitir melhor distribuição do processado cárneo, 

aumentar o valor comercial (FIEIRA, 2014 apud BRESSAN; PEREZ, 2001). 

De acordo com os dados fornecidos pela ABPA (Associação Brasileira de 

Proteína Animal) o consumo de carne suína vem mantendo uma média nos 

últimos anos. 

Figura 1 - Gráfico de consumo de carne suína per capita.

 

Fonte: IBGE e MDIC (2021) 
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4.2.3 Bacon 

 

Entende-se por Bacon ou Barriga Defumada, o produto cárneo 

industrializado obtido do corte da parede torácico-abdominal dos suínos, que vai 

do esterno ao púbis, com ou sem costela, com ou sem pele, adicionado de 

ingredientes e submetido ao processo térmico adequado, com defumação 

(Sindicarnes, 2016). 

De acordo com Silva (2010 apud BRASIL,2000), é possível produzir 

bacon de vários cortes do suíno, desde que sua origem seja expressa. O bacon 

é um produto defumado cozido e curado. São utilizados ingredientes como 

cloreto de sódio, nitrito e nitrato de sódio, açúcar, eritorbato e água para fazer a 

salmoura que é utilizada no processo de cura. 

 

4.2.4 Salga 

 

Segundo Vasconcelos (2010, pg 73), o processo de salga consiste em: 

 

No caso das carnes, o princípio básico consiste na remoção de certa 
quantidade de água do músculo e sua parcial substituição por sal. O 
sal desidrata o produto por diferença de pressão osmótica entre o meio 
externo e interno, baixando a atividade de água (Aw) do produto para 
aumentar sua estabilidade microbiana, química e bioquímica e também 
contribuir para o desenvolvimento de características desejáveis de 
aroma e sabor nos produtos. 

 

4.2.4.1 Salga seca 

 

Conforme Vasconcelos (2010), é o método mais simples de salga. 

Preparam-se camadas alternadas de sal e o produto a ser salgado (carne ou 

peixe, por exemplo), permitindo que a salmoura seja eliminada.  

Durante o processo de cura, o produto deve ser mantido em temperatura 

baixa (em torno de -1ª a 4ºC), pois nessas temperaturas, a cura é mais completa, 

com desenvolvimento completo da cor curada e dos aspectos de sabor. Além 

disso, as temperaturas baixas exercem um controle eficiente no 

desenvolvimento microbiano indesejável (BRESSAN,2001). 
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4.2.4.2 Salga úmida 

 

A salga úmida consiste na imersão da carne em uma solução salina 

saturada, na qual, inicialmente, o sal passa da salmoura para os fluidos da carne 

e, posteriormente, determinada quantidade de água da salmoura também passa 

para o interior da carne (VASCONCELOS; FILHO, 2010). 

Durante a salga úmida, ocorre, portanto, aumento gradual do peso da 

carne. Porém, durante o processo há perdas desde componentes solúveis, tais 

como a creatina, carnosina, sais de fósforo e potássio (VASCONCELOS; FILHO, 

2010). 

 

4.2.4.3 Salga mista 

 

É um processo combinado da salga seca e da salga úmida, sendo que o 

produto é primeiramente salgado por salga seca e a salmoura formada não é 

drenada, formando uma salmoura natural onde o produto permanecerá imerso 

em torno de 30 a 40 minutos. Geralmente, o produto é mantido em tanques de 

alvenaria com um sistema de pesos para garantir sua imersão na salmoura 

formada lentamente (VASCONCELOS; FILHO, 2010) 

 

4.2.5 Injeção de Salmoura 

 

Segundo Silva (2010, apud ENGEFRIGO, 2010), a injeção consiste em 

adicionar, através de múltiplas agulhas, salmoura diretamente entre as fibras de 

tecido cárneo da barriga suína. O bombeamento da salmoura e o movimento das 

agulhas injetoras, bem como o movimento da esteira de transporte e as demais 

variáveis do processo de injeção (vazão, pressão de injeção, etc.) são realizados 

por meio de um Controle Lógico Programável, ou seja, um computador 

especializado para controlar uma ou mais variáveis por meio do processamento 

de sinais de entrada e saída. 
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4.2.6 Aditivos 

 

De acordo com a Portaria nº 540 de 27 de julho de 1997, aditivo alimentar 

é qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem 

propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as características físicas, 

químicas, biológicas ou sensoriais, durante a fabricação, processamento, 

preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenagem, 

transporte ou manipulação de um alimento. Ao agregar-se poderá resultar em 

que o próprio aditivo ou seus derivados se convertam em um componente de tal 

alimento. Esta definição não inclui os contaminantes ou substâncias nutritivas 

que sejam incorporadas ao alimento para manter ou melhorar suas propriedades 

nutricionais. 

Segundo a RDC N° 466, de 10 de fevereiro de 2021, a segurança dos 

aditivos é essencial. Isto supõe que antes de ser autorizado o uso de um aditivo 

em alimentos este deve ser submetido a uma adequada avaliação toxicológica, 

em que se deve levar em conta, entre outros aspectos, qualquer efeito 

acumulativo, sinérgico e de proteção, decorrente do seu uso. Os aditivos 

alimentares devem ser mantidos em observação e reavaliados quando 

necessário, caso se modifiquem as condições de uso. As autoridades 

competentes devem ser informadas sobre dados científicos atualizados do 

assunto em questão. 

Substâncias como o nitrato e nitrito juntamente com a salmoura são 

comumente utilizados como aditivos alimentares no processamento de produtos 

cárneos. Os sais de nitrito, além de conservarem a carne contra a deterioração 

bacteriana, são fixadores de cor e agentes de cura. A função mais importante 

como aditivos é a inibição do crescimento do Clostridium botulinum, que pode 

ser extremamente tóxico ao organismo humano causando infecções e/ou 

intoxicações alimentares, como por exemplo, a produção de neurotoxinas (toxina 

botulínica) causadoras do botulismo (IAMARINO, 2015). 

 

4.2.7 Defumação 

 

Entende-se por defumação o processo de aplicação da fumaça aos 

produtos alimentícios, produzida pela combustão incompleta de algumas 
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madeiras previamente selecionadas, com a finalidade de proporcionar cor, 

sabor, aroma característico e prolongar a vida útil. (BRUSTOLIN,2013) 

Carne defumada está menos sujeita à contaminação que a carne não 

defumada, como resultado de uma combinação de fatores. Desidratação 

superficial priva dos micro-organismos de umidade essencial para o crescimento 

(ROÇA,2010).  

Compostos fenólicos e formaldeído depositado como material resinoso na 

carne tem propriedades bacteriostáticas e os fenóis providenciam também 

alguma proteção contra oxidação de gordura. Atualmente as técnicas modernas 

de processamento como chuveiro de água fria e exposição de extensivas áreas 

não defumadas pelo fatiamento de produtos previamente defumados decresce 

grandemente o efeito protetor da fumaça. De outro lado, processos sanitários, 

refrigeração e embalagem a vácuo, tem feito com que a defumação tenha menor 

importância com a finalidade de preservação (ROÇA,2010) 

Existem dois métodos de defumação, os quais serão descritos abaixo: 

 

4.2.7.1 Defumação a quente 

 

Na defumação a quente, pretende-se um cozimento do produto ao mesmo 

tempo que se defuma. A temperatura da fumaça chega a alcançar 120ºC, o que 

resulta num produto com tempo maior de preservação quando comparado ao 

produto defumado a frio, podendo ser consumido sem nenhum cozimento prévio. 

As perdas de peso desses produtos são mais acentuadas, porém, são 

microbiologicamente mais estáveis. O sabor desses produtos é bem mais 

acentuado e, em consequência da exsudação da gordura, o brilho é mais intenso 

(VASCONCELOS; FILHO, 2010). 

 

4.2.7.2 Defumação a frio 

 

Na defumação a frio, a temperatura da fumaça ocorre em temperaturas 

moderadas, ou seja, abaixo de 40ºC, evitando assim o cozimento do produto. O 

tempo de defumação pode ser alcançado num período que varia de 1 a 16 dias, 

em função da geometria do produto (VASCONCELOS; FILHO, 2010).  

 



 

21 
 

 

4.2.8 Embalagem 

 

As peças de bacon podem ser acondicionadas em embalagens do tipo 

sacos pré-formados, embalagens flexíveis ou rígidas termoformadas, sendo 

todas submetidas a vácuo. A barreira de oxigênio inibirá o crescimento de 

microrganismos aeróbios e a baixa taxa de permeabilidade ao vapor d’água 

evitará a desidratação superficial que causa problemas de descoloração e perda 

de peso. (SILVA,2010) 

 

4.2.9 Estocagem 

 

A temperatura durante a estocagem e distribuição dos alimentos está 

constantemente sujeita a alterações. Um modelo efetivo que possa descrever o 

crescimento microbiano sobre condições variáveis durante o armazenamento, 

chamados modelos dinâmicos, é necessário para aplicação 

prática.(SARMENTO, 2006) 

 

4.2.10  Armazenamento 

 

Mesmo com que essas vantagens das carnes e produtos cárneos curados 

sobre a carne fresca, sempre devem ser comercializados em boas 8 condições 

de refrigeração. As alterações químicas são aceleradas quando a temperatura 

destes produtos é elevada acima de 0ºC.(ROÇA,2010) 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Nesta etapa foram realizadas análises físico-químicas e sensoriais de 

peças de bacon defumado proveniente de um frigorifico de carne suína da cidade 

de Lajeado- Rio Grande do Sul  

Foram realizadas as análises de nitrito, nitrato, atividade de água, 

umidade, pH e análise sensorial. Para isso, 18 peças de corte de barriga suína 

foram separadas com tamanhos e pesos heterogêneos. As mesmas passaram 

por inspeção da matéria-prima, preparação da salmoura, fase de injeção, 

tumbleamento (o tumbleamento consiste em impactar as peças de barriga suína 

contra a parede de um tambor rotativo com pás internas (SILVA,2010) , pendura 

em varal e então defumadas em estufa com temperatura e tempo controlados. 

Após este processo, foram estocadas em câmaras de resfriamento para 

posterior acondicionamento em embalagem a vácuo. Todas as análises foram 

feitas em triplicatas. 

 

5.1 INJEÇÃO DA SALMOURA 

 

Na etapa de injeção da salmoura, as amostras foram divididas em três 

experimentos como está explicado abaixo: 

• Experimento 1: foram separadas 6 peças de bacon, com injeção de 

salmoura proporcional a 12,5% de seu peso. 

• Experimento 2: foram separadas 6 peças de bacon, com injeção de 

salmoura proporcional a 14,5% de seu peso. 

• Experimento 3: foram separadas 6 peças de bacon, com injeção de 

salmoura proporcional a 16,5% de seu peso. 

 

 

5.2 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

5.2.1 Umidade 

  

Foram pesadas de 2 a 10 g da amostra em cápsula de porcelana ou de 

metal, previamente tarada. A amostra foi aquecida durante 3 horas. Após, foi 



 

23 
 

resfriada em dessecador até atingir a temperatura ambiente e foi pesado. A 

operação de aquecimento e resfriamento foi repetida até atingir peso constante. 

(INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985)                           

 

5.2.2 pH 

 

A determinação do pH foi feita por electrometria, segundo a ISO 

2917:1999. Antes da medição do pH procedeu-se homogeneização do bacon 

com o auxílio de um picador. Foi retirada 10g de amostra para um copo de vidro 

de 200 ml e posteriormente adicionado 100 ml de cloreto de potássio (KCl), com 

uma concentração molar de 0,1 mol/l. Foi colocado o copo de vidro num agitador 

magnético e procedeu-se medição do pH com um medidor portátil de pH. 

(BADALO, 2011) 

 

5.2.3 Nitrito e Nitrato 

 

Foi pesado 20 g da amostra, com precisão até mg. Após, foi transferido 

para um balão volumétrico de 100 ml e completo o volume com água. Foi 

ajustado o zero do espectrofotômetro, em unidades de absorbância a 302 ou 355 

nm, utilizando água como branco e cubetas de 1 cm. Foi medida a absorbância 

da amostra a 302 e 355 nm e calculado como descrito abaixo. Assim, o teor de 

nitrito foi determinado na amostra utilizando o valor da absorbância a 355 nm e 

a curva-padrão do nitrito. Para o nitrato, foi divido o valor desta absorbância por 

2,5 e subtraído do valor da absorbância a 302 nm. Calculado a concentração de 

nitrato na amostra foi utilizado o valor de absorbância resultante desta subtração 

e a curva-padrão do nitrato.  

• Curva-padrão do nitrito – Preparar, em uma série de balões 

volumétricos de 100 mL, diferentes concentrações de nitrito (0,025 - 0,2)g/100 

mL e medir a absorbância destas soluções a 355 nm. 

• Curva-padrão do nitrato – Preparar, em uma série de balões 

volumétricos de 100 mL, diferentes concentrações de nitrato (0,1 - 1)g/100 mL e 

medir a absorbância destas soluções a 302 nm.(INSTITUTO ADOLFO 

LUTZ,1985) 
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Os resultados obtidos nestas análises foram comparados com os valores 

estabelecidos pela legislação para verificar se há conformidade ou não.  

 

5.2.4 Atividade de Água 

 

Foi utilizado o Analisador de atividade de água LabSwift-aw da empresa 

Novasina AG.  

 

5.2.5 Análise sensorial 

 

Foi realizado o teste da escala hedônica, que expressou o grau de gostar 

ou desgostar do produto, de forma globalizada. A escala hedônica de 9 pontos, 

foi avaliada pelos provadores como: “gostei muitíssimo” e “desgostei muitíssimo” 

contendo um ponto intermediário com o termo “nem gostei; nem desgostei”. 

Foram necessários 20 provadores para realizar o experimento sensorial, que 

foram dentre discentes e docentes da UERGS unidade em Encantado. A análise 

objetivou identificar qual foi o padrão de injeção de salmoura com maior 

aceitação global pelos provadores. Os dados coletados foram avaliados 

estatisticamente pela análise de variância, ANOVA e comparação das médias 

de pares de amostras pelo teste de Tukey. 
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6 RESULTADOS E DISCUÇÃO 

 

6.1 NITRATO E NITRITO 

Em relação ao permitido pela legislação de nitrito (0,015g/100g de 

produto) e nitrato (0,03g/100g de produto) (BRASIL, 2019), os três tratamentos 

atendem a quantidade permitida pela legislação, porém como no gráfico abaixo 

nota-se uma linha de tendência de que quanto maior a porcentagem de injeção 

de salmoura, maior será a quantidade de nitrato e nitrito presente no bacon, 

como já esperado devido a proporção de aumento da quantidade de injeção de 

salmoura. Desta forma tendo um percentual acima de 16,5% os limites tendem 

a ser ultrapassados.  

 

Gráfico 2- Análise de nitrato e nitrito, valor médio de cada porcentagem 
de injeção de salmoura. 

 

Fonte: Autor (2022) 

 

O uso de sais de cura com ação de conservante e antimicrobiano é 

bastante difundido, uma vez que possui ação bastante eficiente, baixo custo e 

aumenta a vida de prateleira devido a ação antimicrobiana. (TOREZAN,2021) 

Visto que em outros estudos realizados, como o estudo realizado por 

HENTGES(2016) em linguiças de diversas marcas,  encontram-se na maioria 

dos casos acima do permitido, assim colocando em risco a saúde do consumidor, 

dessa forma, a necessidade de constante fiscalização dos órgãos de saúde 
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pública nos estabelecimentos fabricantes de produtos cárneos adicionados de 

nitrito e nitrato deve ser enfatizada, com o intuito de orientar o fabricante e 

monitorar a utilização desses aditivos, mesmo que os resultados deste estudo 

estavam atendendo a legislação vigente. 

 

6.2 ATIVIDADE DE ÁGUA 

De acordo com Torezan apud. Kulchaiyawat et al. (2009) indicam que a 

atividade de água de bacon pode variar de 0,85 a 0,94. Dados fornecidos por 

Torezan apud. Schmidt e Fontana Jr (2019) são de 0,968. Fiorda e Siqueira 

(2009) obtiveram atividade de água de 0,939. Os dados obtidos nesse 

experimento estão de acordo com o obtido na literatura como mostra na tabela 

abaixo, todavia é necessário ressaltar que há variação considerável na atividade 

de água entre as amostras do mesmo percentual de injeção de salmoura. Porém 

não se pode identificar um padrão, o que pode ser influenciado pela quantidade 

de gordura e de carne de cada peça. 

 

Tabela 4- Resultados obtidos de atividade de água para cada amostra e 
respectiva porcentagem de injeção de salmoura. 

Amostra: 12,50% 14,50% 16,50% 

1 0,951 0,937 0,962 

2 0,938 0,944 0,961 

3 0,923 0,977 0,96 

4 0,928 0,975 0,961 

5 0,961 0,975 0,96 

6 0,96 0,974 0,96 
Fonte: Autor (2022) 

 

6.3 UMIDADE 

Se houvesse essa possibilidade de padronizar a umidade do produto 

entre um intervalo de valor aceitável de umidade, de acordo com a legislação 

(Brasil, 2000), haveria a possibilidade de haver um produto com características 

semelhantes entre os lotes, fato esse de importância considerável para a 

fidelização os consumidores, além de facilitar a definição de padrões de 

identidade e qualidade para esse tipo de bacon. 

Como visto também na atividade de água podemos notar uma grande 

variação de percentual de umidade dentro da mesma amostra, o que pode diferir 
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tanto como variação de quase 20% e a quantidade total de gordura ou de carne 

de cada peça. 

 

Tabela 5-Análise de umidade, cada amostra com suas respectivas quantidades 
de umidade em porcentagem. 

Amostra 1 2 3 4 5 6 

12,50% 52,9 49,4 57,2 69,3 49,4 62 

14,50% 53,7 57,7 76,5 44,3 65,6 66,6 

16,50% 63,3 65,7 65,9 60,9 55,4 62,9 
Fonte: Autor (2022) 

 

6.4 pH 

Tabela 6-Resultados obtidos da medição de pH para cada amostra e respectivo 
percentual de injeção de salmoura. 

Amostra: 12,50% 14,50% 16,50% 

1 5,82 6,18 5,6 

2 6,1 6,22 5,68 

3 6,18 6,06 5,75 

4 6,33 6,03 5,91 

5 5,8 6,4 5,77 

6 6,09 5,84 5,9 
Fonte: Autor (2022) 

 

Segundo Silva (2000) o objetivo de avaliar o pH dos alimentos auxilia na 

avaliação da microbiota predominante, ajuda na compreensão da natureza dos 

processos deteriorativos que poderão ocorrer, bem como a intensidade e os 

parâmetros do processamento térmico a que possa ser submetido. Para valores 

de pH Torezan apud. Kulchaiyawat et al. (2009) indicam valores entre 5,90 a 

6,25. Crippa (2010) obteve pH entre 5,90 e 6,01 para bacon de pernil. Fiorda e 

Siqueira (2009) obtiveram valores de pH de 5,50. Como no caso da atividade de 

água os dados obtidos expressos na tabela acima estão de acordo com o obtido 

na literatura, porém é necessário ressaltar que há variação considerável no pH 

entre as amostras. 
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6.5 ANALISE SENSORIAL 

Na análise sensorial, as amostras foram pesadas onde cada uma tinha 

em torno de 20g, como o bacon é um produto pré-pronto, as amostras foram 

preparadas em micro-ondas por um período de 3 minutos. 

Após isso 20 provadores fizeram o teste e deram notas para os 

parâmetros de cor, aroma, sabor, textura, sabor salgado e aceitação global. Os 

provadores deram notas acordo com uma escala hedônica de 9 pontos variando 

entre desgostei muitíssimo e gostei muitíssimo. 

Pelos dados obtidos após teste de Tuckey e ANOVA mostrou que entre 

os 20 provadores nos parâmetros, cor, aroma, sabor e sabor salgado não houve 

diferença significativa entre os provadores. Porem na análise de textura revelou 

que os provadores tenderam a ter uma melhor aceitação na textura de amostra 

com injeção de salmoura de 12,5%. 

Na análise de aceitação global não houve diferença entre as três amostras 

para os provadores. Assim devido a não ter diferença significativa na aceitação 

global e uma melhor aceitação na textura da amostra com 12,5% de injeção de 

salmoura podemos concluir que para meios da indústria o padrão é melhor 

devido a utilização de menos condimentos visto que estes condimentos tem um 

valor bastante alto e atendem a legislação vigente. 

Já no estudo realizado por Fonseca et. al.(2018) não encontraram 

diferenças significativas na análise de 3 marcas diferentes de bacon. Mesmo 

este estudo apresentando os mesmos parâmetros analisados uma das marcas 

se sobressaiu em um dos aspectos avaliados. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através das análises realizadas a conclusão é que o produto estudado 

não teve uma diferença significativa entre as análises físico-químicas.  

Tanto nos alimentos como de forma endógena, os   nitritos   podem   reagir 

com aminas secundárias e terciárias formando compostos que possuem 

características que fazem mal a saúde do consumidor. Dessa forma, a 

substituição de nitrito por outro aditivo alimentar é uma questão que vem sendo 

muito discutida, porém, ainda não existe outro agente de cura que promova todas 

as características fornecidas por ele. Sendo assim, devem-se estabelecer 

medidas preventivas   com   o   objetivo   de   diminuir   os efeitos tóxicos causados 

por esses aditivos. 

No presente estudo não houve uma diferença significativa sensorialmente 

entre as 3 amostras, então podemos concluir que pelo ponto de vista econômico 

e da saúde dos consumidores, pode-se adotar um padrão com percentual de 

injeção menor, porém sempre mantendo a segurança do consumidor assim 

como as características físico-químicas e sensoriais do produto. 

Como o bacon é um produto de difícil padrão de homogeneização, uma 

vez que a própria matéria prima é variável, recomenda-se que estudos desse 

mesmo tipo sejam realizados constantemente, uma vez que há poucos dados na 

literatura a respeito do produto. Assim como seguir os testes de padrão da 

injeção e fazer comparativo com o tempo de vida de prateleira 
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