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RESUMO 

Os consumidores estão se tornando mais conscientes, estão se preocupando com a 
qualidade funcional dos alimentos. Os produtos cárneos normalmente estão 
relacionados como alimentos causadores de várias doenças, no entanto em função 
da praticidade no preparo tem aumentado seu consumo. O objetivo deste projeto foi 
desenvolver um dos embutidos mais consumidos no Brasil, a salsicha, com uma 
qualidade nutricional superior, atendendo aos anseios desta nova geração de 
consumidores. Após as avaliações iniciais, foi possível descartar o HPMC como 
substituto de gordura e a adição de toucinho na massa do produto. Então, aplicou-se 
a metodologia do Planejamento Fatorial, onde foram avaliados 3 fatores: carragena, 
cloreto de potássio e cloreto de sódio, em dois níveis cada, totalizando 8 
experimentos. Foram avaliados os teores de gordura, umidade, cinzas e pH. Foi 
possível descrever um modelo matemático teor de umidade, cinzas e pH, sendo que 
as três variáveis independentes e a interação entre carragena e cloreto de sódio 
apresentaram efeitos sobre o teor de umidade, o cloreto de sódio e cloreto de potássio, 
assim como sua interação, tiveram efeito sobre o teor de cinzas e, todas as variáveis 
independentes, a interação entre todas e do cloreto de sódio com o cloreto de 
potássio, obteve efeito significativo para o pH. Estas amostras também foram 
submetidas a análise sensorial utilizando o teste afetivo de aceitação para verificar o 
grau de gostar ou desgostar, com escala hedônica de 9 pontos, avaliando 7 atributos 
sensoriais: cor, sabor, odor, textura, aparência, suculência, avaliação global e o teste 
de intenção de compra. Como resultado a amostra com 1% de carragena, 0,33% de 
cloreto de sódio e 0,5% de cloreto de potássio, foi melhor avaliada sensorialmente, 
demonstrando que é possível produzir uma salsicha com redução de até 27,8% de 
gordura e 7,1% de cloreto de sódio adicionado, com aceitação do consumidor.   

Palavras-Chave: Salsicha, redução de gordura, redução de sódio, cloreto de potássio, 

carragena, HPMC. 

1. INTRODUÇÃO 

A procura por alimentos livres de aditivos químicos, mais nutritivos e com mais 

sabor, tem aumentado na mesma proporção que a busca por saúde e qualidade de 

vida. Os consumidores buscam por alimentos “mais saudáveis”, estão lendo mais os 

rótulos dos produtos e tornando-se “consumidores consciente” (WEISS et. al., 2010).   

O consumo de produtos cárneos está normalmente relacionado com problemas 

de saúde, entre eles as doenças cardiovasculares, obesidade, câncer e hipertensão. 

Em função das exigências dos consumidores em busca de produtos mais saudáveis 

e da crescente concorrência global, este setor busca desenvolver novas tecnologias 

e aplicações de novos ingredientes (WEISS et. al., 2010).  

Visando contribuir para a oferta de alimentos nutricionalmente mais saudáveis, 

este projeto tem o objetivo de reduzir a gordura e o sódio simultaneamente em 



salsicha, os quais são componentes responsáveis por muitas funções tecnológicas e 

sensoriais no produto. 

2. METODOLOGIA 

Inicialmente foi desenvolvida uma formulação padrão de salsicha, atendendo 

os requisitos da legislação e baseada nos produtos comercializados no mercado. A 

formulação utilizada esta apresentada na Tabela 1 e o seu processo de fabricação no 

fluxograma apresentado na Figura 1. 

Tabela 1: Formulação da salsicha padrão. 

Ingredientes Quantidades (%) 

CMS 50 

Carne bovina 5,94 

Toucinho  20 

Gelo 15 

Sal 0,66 

Sal de cura - KRAKI CUR – 003 0,4 

Tripolifosfato de sódio – KRAKI 
INS 451i  

0,5 

Condimentos - KRAKI CSS – 005 1 

Fécula de mandioca  2 

Antioxidante - KRAKI A80 (INS316) 0,5 

Proteína de soja – KRAKI PRO – 057ª  4 

  

TOTAL 100 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 
Figura 1 – Fluxograma de produção de salsicha 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 



Para a produção da salsicha padrão, foram colocados no cutter na velocidade 

I, primeiramente a CMS, a carne bovina e o toucinho, ocorrendo a trituração das 

carnes congeladas onde as fibras musculares serão rompidas para formação da 

massa. Depois foi adicionado o sal que tem a função de expor as proteínas 

miofibrilares e fazer com que elas absorvam água formando a matriz viscosa que 

estabiliza a estrutura impedindo a perda de água e a coalescência dos glóbulos de 

gordura durante o aquecimento, o gelo para solubilizar as proteínas e controlar a 

temperatura durante o batimento da massa cárnea, condimento, sal de cura, 

estabilizante tripolifosfato de sódio, proteína de soja, fécula de mandioca e, por fim, o 

antioxidante para evitar a reação rápida com o sal de cura, podendo inibir os efeitos 

necessários desses ingredientes durante o cozimento. Após a adição de todos os 

ingredientes, a velocidade do cutter foi aumentada para II, visando favorecer a 

formação da emulsão, este processo foi controlado com termômetro digital até que a 

temperatura da massa atingisse o máximo de 8ºC. A massa da salsicha formada no 

cutter, foi transferida para a embutidora, usando tripa celulósica.    

O cozimento foi realizado respeitando o gradiente térmico em estufa com 

circulação de ar. Após o término do cozimento, as mesmas foram imersas em água 

fria, sendo esse choque térmico necessário para encerrar o processo de cocção e 

garantir um resfriamento rápido das mesmas evitando contaminação microbiana. Em 

seguida foram armazenadas sob refrigeração até o momento da depelagem e 

tingimento por imersão em solução de corante natural urucum 3,5 % por 2 a 3 minutos 

e imersão em solução de ácido lático 0,16% também por 2 a 3 minutos para fixação 

da cor.  

As variáveis toucinho e Methocel foram descartadas durante o processo, pois 

o toucinho podia ser totalmente substituído pela carragena e o Methocel 

descaracterizou sensorialmente o produto, portanto, foi gerado um planejamento 

fatorial com apenas três variáveis, as quais foram estudadas em dois níveis cada, 

totalizando oito ensaios, como apresentados na Tabela 2. Os valores utilizados em 

cada nível e suas codificações estão na Tabela 3, onde está descrita a matriz dos 

experimentos e seus valores reais e codificados, sendo que a produção desses 

ensaios seguiu o mesmo procedimento que a salsicha padrão onde a carragena 

adicionada juntamente com a CMS e a carne bovina e cloreto de potássio juntamente 

com o cloreto de sódio, quando aplicado em cada caso. 



                               Tabela 2: Níveis das variáveis independentes. 

Variáveis  -1 +1 

Carragena (%) 1,0 2,0 

NaCl (%) 0 0,33 

KCl (%) 0,5 1,0 

                    Fonte: Elaboração própria, 2016. 
 

Tabela 3: Matriz dos experimentos e seus valores reais e codificados. 

Ensaios Carragena NaCl KCl Carragena (%) NaCl (%) KCl (%) 

F1 -1 -1 -1 1,0 0 0,5 
F2 +1 -1 -1 2,0 0 0,5 
F3 -1 +1 -1 1,0 0,33 0,5 
F4 +1 +1 -1 2,0 0,33 0,5 
F5 -1 -1 +1 1,0 0 1,0 
F6 +1 -1 +1 2,0 0 1,0 
F7 -1 +1 +1 1,0 0,33 1,0 
F8 +1 +1 +1 2,0 0,33 1,0 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 
 

Como respostas foram determinados os teores de umidade, cinzas, gordura e 

o pH, nas oito formulações de salsichas apresentadas no planejamento experimental 

e na amostra padrão. Foi analisado também o teor de proteínas das amostras padrão, 

F3, F4, F5 e F6. A influência de cada fator avaliado no planejamento fatorial, bem 

como suas interações com as variáveis independentes. Cada resultado foi tratado pela 

análise de variância, para desenvolver os modelos matemáticos preditivos, utilizando 

o programa Minitab 15. 

Foram avaliados sensorialmente as oito formulações produzidas com as 

devidas combinações do planejamento experimental e a amostra padrão para 

identificar se as salsichas com redução de sódio e gordura se diferenciavam 

significativamente entre si quanto a aceitação do consumidor. As amostras foram 

submetidas ao teste de aceitação e para análise dos dados utilizou-se a Análise de 

variância (ANOVA) e Teste de médias de Tukey, para identificar se houve diferença 

significativa entre as amostras em cada atributo avaliado, em nível de 5% de 

significância.   

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Análises físico-químicas  

Os resultados das análises físico-químicas da amostra padrão e das oito 

formulações do planejamento experimental, estão demonstrados na Tabela 4. 

 



Tabela 4: Resultados das análises físico-químicas. 

Ensaios Valores 
das 

variáveis 

Car.(
%) 

NaCl 
(%) 

KCl 
(%) 

Lipídeos 
(%) 

Umidade 
(%) 

Proteína 
(%) 

Cinzas 
(%) 

pH 

Padrão     18±1 42,1±0,1 13,6±0,2 4,3±0,1 6,73±0,02 

F1 -1   -1   -1 1 0 0,5 11,7±0,3 38,83±0,01 - 3,4±0,8 6,18±0,02 

F2 1   -1   -1 2 0 0,5 11,0±0,3 40,0±0,1 - 3,0±0,7 6,24±0,04 

F3 -1   1   -1 1 0,33 0,5 13±1 38,6±0,6 12,4±0,9 5,01±0,04 6,55±0,05 

F4 1   1   -1 2 0,33 0,5 13,6±0,8 38,0±0,4 12,0±0,2 4,7±0,4 6,27±0,04 

F5 -1   -1   1 1 0 1 12,3±0,5 39,4±0,8 12,4±0,2 5,11±0,06 6,73±0,01 

F6 1   -1   1 2 0 1 12,4±0,9 42,4±0,1 12,4±0,4 5,4±0,1 6,54±0,02 

F7 -1   1   1 1 0,33 1 12±1 39,9±0,9 - 5,38±0,08 6,62±0,01 

F8 1   1   1 2 0,33 1 14,7±0,2 39,6±0,4 - 5,1±0,1 6,65±0,05 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

A salsicha padrão ficou parecida com a comercial, pois equilibrou o sabor 

salgado do produto e a textura ficou firme e todos os resultados estão de acordo com 

o Regulamento Técnico de identidade e Qualidade de salsicha (BRASIL, 2000).  

Para os teores de lipídeos, a variação dos resultados obtidos das amostras 

avaliadas segundo o planejamento experimental, foi de 11,0 até 14,7% sendo o maior 

resultado a formulação F8, que continha os valores máximos das variáveis estudadas. 

Angelini (2011) encontrou em salsichas comercializadas na cidade de Belo Horizonte 

valores que variaram de 11,21 a 22,83%. Neste trabalho não foi realizada a redução 

de gordura, porém demonstra que as salsichas comercializadas mantêm os valores 

de lipídeos próximos ao desta pesquisa. Já para o teste de efeitos de cada termo 

avaliado no planejamento experimental, foi constatado que nenhuma nenhumas das 

variáveis independentes interferiram no teor de lipídeos das salsichas, no nível de 

significância <0,05. 

Para os teores de umidade, a variação dos resultados obtidos das amostras 

avaliadas segundo o planejamento experimental, foi de 38 a 42%, demonstrando que 

mesmo com a adição de água para suprir a retirada da gordura não aumentou 

consideravelmente a umidade do produto. Esses valores podem ser explicados pela 

a ação do calor seco no produto, aumentando a troca térmica e a vaporização da água 

(BOLZAN; SILVA, 2012). Para o teste de efeitos foram considerados significativos no 

nível <0,05, as variáveis independentes carragena, cloreto de sódio e cloreto de 

potássio e a interação entre carragena e cloreto de sódio sendo o coeficiente de 

determinação r2=0,85. Foi possível observar que quando adicionado 2% de 



carragena, a umidade foi 0,86% maior que quando adicionado apenas 1%. Isso é 

explicado, pois a carragena é um hidrocolóide que apresenta a propriedade de reter 

água (ADITIVOS E INGREDIENTES, 2012). Já em relação ao cloreto de sódio, foi 

observado que quando foi adicionado 0,33% na formulação da salsicha, o teor de 

umidade do produto foi reduzido em 1,15% em relação ao produto sem a adição deste 

componente. Este fato é explicado, pois o cloreto de sódio é um agente higroscópico 

e, portanto, quando foi adicionado houve a interação com a água, reduzindo a 

umidade. Em relação a adição do cloreto de potássio, foi observado que quando foi 

adicionado na concentração de 1% a umidade do produto foi 1,46% maior que quando 

adicionado na concentração de 0,5%. Já a interação entre o cloreto de sódio e a 

carragena, foi possível observar que quando a carragena foi adicionada na 

concentração de 1%, independente da adição ou não de cloreto de sódio, a umidade 

das salsichas permaneceu constante, no entanto quando a carragena foi adicionada 

na concentração de 2%, houve uma variação de cerca de 2,5% no teor de umidade 

do produto, demonstrando a interação entre estes componentes.  

Em relação os teores de cinzas, as amostras avaliadas segundo o planejamento 

experimental, variaram de 3,0 a 5,38%. De acordo com Bolzan e Silva (2012), que 

para os teores de cinzas em salsichas a granel e embaladas a vácuo os valores 

variavam entre 3,68 a 4,09%, sendo que o que diferenciava essas salsichas, além da 

embalagem e forma de comércio, era a quantidade e qualidade de CMS exibida na 

tabela de composição, que poderiam conter maiores quantidades de resíduos 

minerais interferindo quantitativamente no produto final. Para variação de cinzas foram 

avaliados os termos significativos para p-valor <0,05, as variáveis independentes 

cloreto de sódio, cloreto de potássio e a interação entre eles foram significativas com 

coeficiente de determinação r2=0,76. Foi possível concluir que quando foi adicionado 

o cloreto de sódio na concentração de 0,5%, houve um aumento de 0,60% no teor de 

cinzas. Já com adição de 1% de cloreto de potássio, o teor de cinzas foi 0,99% maior 

que com a adição de 0,5% do mesmo sal. Este resultado já era esperado, pois se trata 

da adição de compostos inorgânicos na formulação das salsichas, o qual é medido na 

forma de resíduos minerais. Já para a interação entre cloreto de sódio e o cloreto de 

potássio que quando foi adicionado 0,5% de cloreto de potássio na formulação, o teor 

de cinzas foi cerca de 1,3% maior com a adição de 0,3% de cloreto de sódio em 

relação a não adição deste sal. Contudo, quando o cloreto de potássio foi adicionado 



na concentração de 1%, praticamente não houve aumento no teor de cinzas 

independentemente da adição de 0,3% de cloreto de sódio ou não. Segundo 

Figueiredo (2007), a maioria dos minerais durante a análise de cinzas se convertem 

em cloretos, óxidos, fosfatos, sulfatos e silicatos, logo além dos minerais que foram 

convertidos em cloretos ao adicionar as maiores quantidades dos sais estudados, 

aumentava-se o teor de cinzas nas salsichas.   

As medidas de pH das amostras avaliadas segundo o planejamento 

experimental, foi de 6,18 a 6,73. De acordo com Ferraccioli (2012), a oscilação entre 

os valores encontrados de pH é decorrente de dois principais fatores: características 

do antioxidante e do estabilizante utilizado em seu processamento e a possível 

presença de bactérias láticas, que tem ação deteriorante principalmente se o produto 

ficar exposto ao oxigênio. Para variação do pH foram considerados os termos 

significativos para p-valor < 0,05, sendo as variáveis independentes carragena, cloreto 

de sódio, cloreto de potássio, as interações entre cloreto de sódio e cloreto de potássio 

e as três variáveis, com coeficiente de determinação r2=0,97. Com o aumento da 

adição de 2% da carragena na massa cárnea o pH diminuía em até 0,1 em relação a 

adição de 1% do mesmo componente. Essa diminuição pode ser caracterizada devida 

a carragena ter várias cadeias sulfitadas, podendo acidificar o meio dependendo da 

quantidade do produto utilizada (AGARGEL, 2016). Já com adição de 1% de cloreto 

de potássio ocorre um aumento de 0,3 no pH em relação a dição de apenas 0,5% 

deste sal. O aumento do pH com a adição dos sais está relacionado com a 

neutralidade de ambos, ou seja, foi neutralizado totalmente os íons de hidrogênio (H+) 

e as hidroxilas (OH-) dos compostos que formaram os sais utilizados. Como os demais 

ingredientes que compõe a salsicha não possuem pH ácido a tendência é que com o 

aumento da adição de sais ocorra a neutralização da massa cárnea (SOUSA, 2016). 

Já a interação entre cloreto de sódio e cloreto de potássio demonstra que quando foi 

adicionado 0,5% de cloreto de potássio o aumento do pH foi de 0,2 quando da adição 

de 0,3% de cloreto de sódio. Contudo, quando foi adicionado 1% de cloreto de 

potássio, não houve variação no pH do produto independente da adição ou não de 

cloreto de sódio.   

3.2 Análise sensorial 

A análise foi aplicada para 42 alunos e funcionários da Faculdade de 

Tecnologia Termomecanica, onde foi avaliado os atributos aparência, odor, cor, sabor, 



textura, suculência e a avaliação global através do teste de aceitação com escala 

hedônica que varia entre 9 “Gostei muitíssimo” até 1 “Desgostei muitíssimo”, além do 

teste de intenção de compra. Os resultados de médias de Tukey está apresentado na 

Tabela 5. 

Tabela 5: Teste de médias de Tukey aplicado nos resultados de análise sensorial. 

 Padrão F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Aparência 7,05a  6,78a  6,78a  7,38a  7,35a  6,76a  7,00ª  7,27ª   7,35ª   

Odor 6,41abc  6,49abc  6,38abc  7,03a  6,86ab  5,81bcd  4,76d  5,43cd  5,08d  

Cor 7,24a  6,81a  6,95a  7,57a  7,65a  7,14a  6,95a  7,41a  7,35a  

Sabor 6,54ab  7,16a  6,51ab  7,24a  6,89ab  6,38ab  5,81b  6,51ab  6,57ab  

Textura 6,92a  6,38a  6,16a  6,92a  6,95a  6,46a  6,11a  6,32a  6,11a  

Suculência 7,11a  6,78a  6,65a  7,46a  7,11a  7,03a  6,54a  7,22a  7,00a  

Avaliação 
global 

6,86ab  6,92ab  6,49ab  7,16ab  7,24a  6,73ab  6,05b  6,51ab  6,35ab  

*Valores em uma mesma linha seguidos de diferentes letras minúsculas diferem estatisticamente 
(P<0,5) de acordo com o teste de médias de Tukey.   
Fonte: Elaboração própria, 2016.    

Em relação a aparência, cor, textura e suculência, nenhuma das amostras 

diferem entre si. No atributo odor foram identificados 4 grupos sendo que os 

grupos 1 e 2 dois possuem as maiores notas nesse atributo. Isso está de acordo 

com Degouy (1993) que afirma que quando realizamos a redução de gordura nos 

alimentos, isso modifica a percepção e a volatilidade dos componentes 

lipossolúveis aromáticos, influenciando assim neste atributo, justificando a 

diferença significativa nos resultados coletados. No quesito sabor foram 

identificados 3 grupos, F1 e F3 diferem significativamente de F6 enquanto as 

outras amostras são intermediárias. De forma similar, Nascimento et al. (2007) 

menciona que a substituição de NaCl por KCl influenciou na percepção do sabor 

salgado de salame com Cloreto de Potássio como substituto de Cloreto de Sódio. 

Na avaliação global de acordo com os resultados obtidos no Teste de médias de 

Tukey, foi observado que existem três grupos, F3 e F4 diferem significativamente 

de F6, mas não diferem significativamente entre si, enquanto as outras amostras 

são intermediárias. Sendo assim, a substituição de sódio e gordura por KCl e 

carragena não interferem nesses atributos. Seabra (2002) estudou hambúrgueres 

com os substitutos amido de mandioca e farinha de aveia e constatou que não 

houve diferença significativa entre as amostras na avaliação global. No entanto, 

devido as preferências dos provadores em cada atributo da salsicha com redução 

de sódio e gordura, principalmente nos quesitos sabor e odor, houve uma 

diferença significativa na avaliação global das amostras.  



 Na Tabela 6 estão exibidos os resultados percentuais para intenção de 

compra, onde a somatória das notas 4 e 5 são referentes a certamente compraria 

e provavelmente compraria.     

Tabela 6: Notas entre 4 e 5 na intenção de compra . 

Formulações  
Carragena 

(%)  
NaCl 
(%)  

KCl 
(%)  

Notas entre  
4 e 5  
(%)  

Padrão        70,00  

F1  1  0  0,5  63,33  

F2  2  0  0,5  53,33  

F3  1  0,33  0,5  76,67  

F4  2  0,33  0,5  66,67  

F5  1  0  1  50,00  

F6  2  0  1  33,33  

F7  1  0,33  1  50,00  

F8  2  0,33  1  46,67  

Fonte: Elaboração própria, 2016.  

Portanto é possível concluir que a amostra 3 apresentou a maior intenção de 

compra quando comparada com as demais amostras, inclusive com a amostra 

padrão. Esta apresentou 76,67% das intenções de compra compreendidas nas notas 

4 e 5. Portanto esta amostra foi selecionada como a melhor amostra do ponto de vista 

sensorial entre todas as amostras avaliadas.  

4. CONCLUSÃO 

A amostra que foi melhor avaliada na análise sensorial foi a amostra F3, a qual 

foi produzida com 1% de carragena, 0,33% de cloreto de sódio e 0,5% de cloreto de 

potássio. Esta amostra recebeu 76,67% de intenção de compra, ou seja, notas 4 e 5 

referente a certamente compraria e provavelmente compraria, dos julgadores que 

participaram das análises sensoriais. Portanto foi possível produzir uma salsicha com 

redução de 27,8% de gordura e com redução de 7,1% na adição de cloreto de sódio 

na formulação em relação a amostra padrão. Esta amostra atendeu aos requisitos do 

Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de salsicha e não se diferiu 

significativamente (α ≥ 0,05) em relação a amostra padrão nos atributos aparência, 

cor interna, suculência e textura. Já nos atributos odor, sabor e avaliação global, esta 

apresentou diferença significativa (α ≥ 0,05), obtendo notas superiores a amostra 

padrão. A carragena se mostrou um ótimo substituto de gordura, sendo a adição de 



1% suficiente para substituir os 20% de toucinho adicionados na formulação padrão. 

Já o cloreto de potássio pode ser utilizado apenas como substituto parcial de cloreto 

de sódio, pois quando este é adicionado em maior quantidade, há redução na intenção 

de compra das amostras.  
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