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Resumo  

O aproveitamento eficiente da matéria-prima, principalmente de carne e subprodutos gerados em 

matadouros é um dos grandes desafios das indústrias de alimentos. O presente trabalho teve como 

objectivo apresentar alternativas para o aproveitamento de subprodutos de bovinos. Foram 

elaborados enchidos a partir de duas formulações e submetidos a dois tratamentos. Os produtos 

elaborados foram submetidos a análises microbiológicas, físico-químicas, sensoriais e avaliação do 

custo de produção. A contagem de bactérias aeróbicas mesófilas variou de 3,8 a 4,1 log UFC/g. Os 

valores de bolores e leveduras estiveram na mesma faixa (3,6 a 3,8 log UFC/g). Os valores de 

coliformes totais variaram de 11 a 20 NMP/g e não foi isolada E. coli em todos os grupos. Constatou-

se a presença de S. aureus em enchidos cozidos. O teor de humidade variou de 47,33 a 53,60% e 

as cinzas totais variaram de 2,1 a 2,8%. Os valores de pH estiveram na mesma faixa (5,25 a 5,72) 

nos dois tratamentos. Na avaliação da qualidade sensorial, nos dois tratamentos, para cada 

formulação, os enchidos fumados apresentaram uma boa aceitação (valor médio acima de 5,5 numa 

escala hedónica de 9 pontos). Na intenção de compra, a maioria dos provadores (54,5%), julgou os 

enchidos fumados como produtos de qualidade e que certamente/provavelmente comprariam em 

comparação com os 45,5% dos enchidos cozidos. Quanto análise de custos de produção, os 

enchidos feitos a base de sangue e gordura tiveram menos custos em relação aos feitos com a 

incorporação de carne e coração, e para cada formulação os dois tratamentos, não deferiram muito 

os custos. A elaboração de enchidos apresenta-se como uma alternativa viável, podendo contribuir 

para diversificação da dieta alimentar, aumentando a oferta dos produtos cárneos no mercado, 

equilibrando assim a balança económica dos matadouros e também garante a sustentabilidade 

ambiental. 

 

Palavras-chave: Aproveitamento de sangue, gordura, carne e coração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

1. Introdução  

A produção de carne bovina tem crescido consideravelmente em Moçambique. Vários são os 

desafios das indústrias de alimentos em responder os problemas relacionados com a 

disponibilidade e diversidades de alimentos, e um dos grandes entraves é o aproveitamento 

eficiente da matéria-prima, principalmente da carne e os seus subprodutos gerados nos 

matadouros, evitando assim desperdícios e obtendo o máximo de aproveitamento (Silva, 2015). 

O aproveitamento integral dos subprodutos por meio de processamento e industrialização tem uma 

vasta importância económica, pois além das implicações desastrosas que esses podem produzir 

ao serem descartados no meio ambiente, o valor comercial de uma carcaça as vezes não é 

suficiente para cobrir as despesas do abate, recorrendo-se a utilização dos subprodutos para que 

haja equilíbrio na balança económica e comercial dos matadouros (Oliveira, 2012).  

Segundo o decreto no 26/2009 de 17 de Agosto; Regulamento de Sanidade Animal, os subprodutos 

animais são produtos derivados das carnes e despojos que, ou sem breve preparação, são 

utilizadas na alimentação ou outros fins. Os subprodutos cárneos são classificados em dois grupos: 

comestíveis e não comestíveis. Fazem parte dos subprodutos comestíveis, os órgãos, vísceras, 

miolo, língua, cérebro, rabo, coração, fígado, rins, sangue, patas e outros, e estes por sua vez são 

directamente destinados a alimentação humana. Segundo Dalmás, 2013; Dutra e Silva, 2013 os 

subprodutos não comestíveis são todos aqueles que passam pelo processo de elaboração ou 

processamento como por exemplo das farinhas usadas na alimentação animal feitas a base de 

sangue, ossos e outros subprodutos como a gordura, pelos, crina de cauda, pâncreas, úbere, 

chifres, tendões. No entanto, esta definição, de subprodutos não comestíveis, não elimina a 

possibilidade desses serem usados na alimentação humana. 

O sangue é considerado como fonte de nutrientes (teor de proteínas e de ferro) de baixo custo, com 

propriedades sensoriais e funcionais adequados ao consumo humano. Um dos interesses da 

utilização do sangue na alimentação humana, está relacionado com a deficiência de ferro e 

proteínas existentes em dietas de algumas populações, principalmente nos países menos 

desenvolvidos. O aproveitamento de sangue na indústria alimentar é tido como uma alternativa no 

desenvolvimento de novos produtos com propriedades funcionais, que esses por sua vez irão 

atender as exigências dos consumidores (Dalmás, 2013). 

Quando o objectivo é o processamento, no matadouro de bovinos, durante a colecta de sangue são 

necessários muitos cuidados técnicos para garantir as boas condições higiénicas do mesmo, onde 

pode recorrer-se ao auxílio de facas esterilizadas, uma mangueira plástica asséptica para acoplar 

à faca e conectar a recipientes de aço inoxidável devidamente higienizado, de modo a colectar o 

sangue de maneira mais asséptica possível (Pacheco, 2006; Silva, 2012; Chiesa, 2017). 
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Por outro lado, devido a presença de sangue e outro material orgânico, os efluentes dos matadouros 

caracterizam-se principalmente por alta carga orgânica. Tais efluentes possuem elevada demanda 

biológica de oxigénio (DBO) e demanda química de oxigénio (DQO), sendo estes parâmetros 

utilizados para quantificar a carga poluidora orgânica nos efluentes, além de sólidos em suspensão 

e material flutuável (UNEP; DEPA; COWI, 2000). Várias são as consequências que o sangue pode 

apresentar ao ser descartado no ambiente sem nenhum monitoramento, pois, gera diversos 

problemas como o aparecimento de insectos, roedores, e odores desagradáveis nos locais de 

despejo, podendo ocasionar doenças e prejuízos económicos (Pacheco e Yamanaka, 2008). 

Os tecidos gordurosos procedentes de diversas partes do corpo dos bovinos são transformados em 

gordura para a sua utilização na indústria alimentar e estas são obtidos mediante o tratamento 

térmico onde ocorre a fusão. A relação entre a gordura, sangue e músculo é muito importante 

porque a quantidade de gordura afecta a qualidade do produto final, conferindo ao produto tenrura, 

suculência e mantendo a humidade da fibra muscular, facilitando a actuação dos microrganismos 

que ocorrem durante a cura (Dias, 2018). Além disso, em enchidos, a gordura influencia nas 

características funcionais e organolépticas, melhorando o sabor, aroma, flavor, cor (Peréz et al., 

2011). 

Em Moçambique, verifica-se um limitado ou inexistente aproveitamento dos subprodutos de 

matadouro de bovinos. Neste contexto, foi proposto o presente trabalho, com o objectivo de 

desenvolver enchidos á base de subprodutos gerados em matadouros de bovinos, visando 

diversificar a dieta alimentar da população, equilibrar a balança económica dos matadouros e 

reduzir as implicações nefastas que esses podem produzirem ao meio ambiente e a saúde pública. 

Para o efeito, foram utilizados sangue e gordura de bovinos na elaboração de enchidos como 

excelente oportunidade de aproveitamento desses subprodutos que têm uma vasta importância 

principalmente no combate a anemia e preservação do meio ambiente. 
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2. Objectivos  

 

2.1. Geral  

 Desenvolver enchidos a base de subprodutos gerados em matadouros de bovinos. 

 

2.2. Específicos  

 Produzir dois tipos de enchidos (fumados e cozidos) na base de diferentes subprodutos; 

 Avaliar a qualidade microbiológica e físico-química dos enchidos produzidos; 

 Avaliar a aceitabilidade dos enchidos produzidos; 

 Calcular os custos envolvidos na produção dos enchidos. 
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3. Revisão bibliográfica  

3.1. Origem dos enchidos  

A preocupação com a necessidade de preservação dos alimentos terá levado o homem a criar 

enchidos, recorrendo a invólucros de tripa natural que encheu de carne picada, originando assim 

um dos mais antigos produtos alimentares processados. Na ausência de sistema de frio e em 

épocas em que a disponibilidade de carne era menor, o sal e o fumo eram usados como 

conservantes, permitindo ainda a obtenção de produtos com características organolépticas 

agradáveis (Silva, 2012; Almeida, 2018). 

Essa actividade (produção de enchidos) inicialmente era feita de uma forma caseira, mas na 

primeira metade do século XX começou a ser industrializada, acompanhando a revolução industrial, 

onde surgiram as primeiras indústrias de salsicharia. Registos históricos mostram o consumo de 

enchidos entre os Babilónios e Chineses em 1500 a.C. Sítios arqueológicos demostram o trânsito 

de mercadores Romanos pela região do Mar Báltico, na Europa antiga, comercializando enchidos 

em torno de 500 a.C. Os romanos herdaram dos gregos e aperfeiçoaram as técnicas de fabricação, 

incorporando ingredientes. Desde então os enchidos se espalharam pelo mundo, através dos 

mercadores e militares romanos, em diferentes áreas geográficas, influenciados pelo clima 

predominante. Hoje existe muitas pequenas e médias empresas que produzem a mais variada 

gama de produtos de salsicharia, que pela sua diversidade, origens, características organolépticas 

e saber fazer baseando na tradição, são cada vez mais um alimento presente na mesa de cada 

família a nível mundial (Silva, 2012). 

3.2. Enchidos  

Enchidos são produtos cárneos que pertencem ao grupo dos preparados à base de carne ou 

subprodutos (sangue, gordura, coração, rins, vísceras) e pode ser definido como produto 

transformado resultante da transformação da carne ou de subprodutos, de maneira que a superfície 

de corte a vista permita constatar o não aparecimento visual da carne fresca, podendo apresentar 

muita variedade comercial de sabores, formas, texturas e aroma, como resultado da diversidade da 

matéria-prima, tipo de ingredientes utilizado no processo de fabricação (Mendes, 2013). 

Segundo Silva (2012), Mendes (2013), Almeida (2018) e Dias (2018), existem diferentes variedades 

de enchidos: 

a) Chouriço de carne - trata-se de um enchido fumado ou curado de calibre estreito e de forma 

variável, constituído por carne de porco e gordura rija, em fragmentos macroscopicamente 

visíveis, adicionados de condimentos e aditivos. 

b) Chouriço mouro – enchido curado pelo fumo e constituído sobretudo por gorduras e 

vísceras de porco, frescas ou tratadas pelo frio, finamente fragmentadas, adicionadas de 
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condimentos e aditivos. Exteriormente apresenta uma cor negra, brilhante, consistência 

semi-mole.  

c) Chouriço de sangue – refere-se ao enchido tratado pela cozedura, constituído basicamente 

por sangue e gorduras de porco, adicionados de condimentos. 

d) Morcela - enchido tratado pelo processo de cozedura ou fumo, produzido com gorduras de 

porco macias e picadas, finamente fragmentadas, com adição de sangue de porco, 

condimentos e aditivos. 

e) Linguiça – trata-se de enchido fumado, constituído exclusivamente por carne e gordura de 

porco picadas, adicionadas de condimentos e, eventualmente aditivos. 

f) Farinheira - refere-se ao enchido curado pelo fumo, granuloso, produzido com gordura de 

porco (no mínimo 45% da massa total de ingredientes adicionados) com adição de farinha 

de trigo, condimentos e aditivos. 

g) Alheia - enchido curado pelo fumo, constituído por carne de diferentes espécies (carne de 

vitela, de porco e de animais de capoeira), por pão e gordura de porco, adicionados de certos 

condimentos e aditivos legalmente autorizados. 

h) Cacholeira – enchido tratado por cozedura ou pelo fumo, constituído por fígado, e outros 

órgãos internos, e gorduras de porcos frescas ou tratados pelo frio, finamente fragmentadas 

e adicionados de condimentos e aditivos. Exteriormente tem cor castanha escura, brilhante, 

consoante o tipo de consistência semi-mole. 

i) Salpicão - trata-se de um enchido volumoso, curado pelo fumo, constituído exclusivamente 

por carnes e gorduras de porco (gordura rija em quantidade não superior a 20% da massa), 

frescas ou tratadas pelo frio, pouco fragmentos, adicionadas de certos condimentos e 

aditivos legalmente autorizados.  

No entanto, esta terminologia refere á nomenclatura Portuguesa, dependendo da região geográfica, 

o tipo de enchidos pode variar consideravelmente. 

3.3. Processo de fabricação de enchidos  

O processo de elaboração dos enchidos segue os seguintes procedimentos: recepção da matéria-

prima, escolha ou selecção da matéria-prima, miga, preparação da massa e condimentação, cura, 

maturação, enchimento, atadura, picado e tratamento térmico (Almeida, 2009; Mendes, 2013; 

Vieira, 2015). 

3.3.1 Selecção da matéria-prima 

Muitos enchidos têm como matéria-prima principal a carne, gordura, sangue, vísceras, rins, coração, 

razão pela qual as suas características são determinantes para a qualidade e segurança do produto 

final. A composição da matéria-prima (sangue, gordura, carne, coração, vísceras, rins) depende das 

espécies de animais utilizados e da região onde são retirados (Dias, 2018). A selecção da matéria-

prima consiste na escolha do sangue, gordura, carne, coração, rins, vísceras mais adequada para 
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cada tipo de enchidos a ser produzido. O critério da escolha para elaboração de enchidos deve 

permitir a obtenção de uma massa com uma composição equilibrada entre as fracções muscular e 

lipídica de forma a cumprir com as especificações das legislações em vigor (Almeida, 2009).  

3.3.2 Miga  

Nesta etapa ocorre a redução de tamanho dos pedaços de carne, gordura, rins, vísceras, coração, 

fígado a fragmentos mais pequenos cujas dimensões variam em função do tipo de enchido a ser 

produzido. De acordo com Viera (2015), esse processo deve ocorrer com a carne, gordura, rins, 

vísceras, corações, fígados refrigerados. A redução de tamanho e assim como a ligação das 

massas está directamente relacionada com a eliminação de água, pós quanto maior for a dimensão 

do tamanho mais lenta será a redução de água e quanto menor for a dimensão do tamanho menos 

lenta será a redução de água (Dias, 2018). 

3.3.3 Preparação da massa e condimentação  

Nesta fase ocorre a adição de ingredientes essenciais ou facultativo em função da natureza do 

enchido como é o caso de sal, água, vinho, vinagre, arroz, pão, farinha, salsa, pimenta, alho, 

canelas, piripiri, sangue, entre outros, em pedaços de carne, gordura, coração, vísceras 

provenientes da etapa de miga. Estes ingredientes ao fazerem parte da composição dos enchidos 

conferem características organolépticas desejáveis e apreciáveis, contribuindo para a tipicidade do 

produto (Almeida, 2009; Viera, 2015). 

Na produção de enchidos, a utilização do sal deve-se à sua função em reduzir a actividade de água, 

impedindo a proliferação dos microrganismos indesejáveis que podem alterar a qualidade do 

produto final e também tem funções a nível do sabor do produto final. A adição de sal em enchidos 

também pode trazer prejuízos sobre a fracção lipídica, podendo acelerar a ocorrência de fenómenos 

de auto oxidação e a nível sensorial pode controlar as reacções bioquímicas e enzimáticas durante 

o processo, afectando assim o flavor final do produto (Dias, 2018). 

São adicionados especiarias e condimentos em enchidos para conferir sabor e aromas particulares 

e também são utilizados para aumentar a capacidade de conservação do produto final, através de 

acção bacteriostática e antioxidante. As especiarias e os condimentos, devido a sua origem e 

posterior manipulação, podem ser uma fonte de contaminação dos enchidos, sendo por isso 

necessária a aplicação de boas práticas de higiene e boas práticas de fabricação (Marcos et al., 

2016). 

3.3.4 Cura ou maturação  

A cura consiste na adição e distribuição das substâncias com acção de cura. No decorrer desta 

fase, ocorrem transformações físico-químicas que modificam a carne, conferindo-lhe características 

próprias e aumentando a vida de prateleira (Mendes, 2013). 
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Com a maturação pretende-se intensificar o aroma da cura e outras características organolépticas 

e estabilizar a cor do curado destes produtos. Trata-se de uma etapa em que a massa fica no 

período de repouso numa câmara de refrigeração a uma temperatura que pode variar de 0 a 5 oC, 

durante 1 a 4 dias (Simões, 2013). Esta fase caracteriza-se pela entrada de sal nos pedaços de 

carne, gordura, coração, vísceras e em simultânea extracção de água e proteínas miofibrilares, 

assim como o desenvolvimento microbiano, dando origem metabólitos que conferem características 

especificas ao produto. A extracção das proteínas confere também a superfície da carne uma 

propriedade aglutinada, indispensável a coesão da massa (Almeida, 2018). 

3.3.5 Enchimento  

Neste processo a pasta preparada é introduzida na tripa (natural ou sintética) a que se destina. O 

enchimento realiza-se de forma que a pasta entre sob pressão de modo a preencher a tripa e ao 

mesmo tempo conseguir dilatação máxima compatível com a sua elasticidade, pós caso contrário 

ficariam espaços cheios de ar que prejudicariam a qualidade dos produtos favorecendo a 

ramificação e a decomposição (Viera, 2015; Marcos et al., 2016). 

3.3.6 Atadura e picado  

Depois do enchimento, a peça é comprimida e ajustada à mão pelo lado externo obtendo-se uma 

distribuição uniforme e picada em toda a sua extensão com uma agulha para facilitar a saída do ar 

e água indesejável (Almeida, 2009). 

3.3.7 Cocção  

O tratamento térmico (pasteurização) em alguns processos garante a eliminação de 

microrganismos patogénicos, e por sua vez este processo terá que combinar adequadamente o 

binómio temperatura e tempo para que seja eficiente (Almeida, 2019; Almeida, 2018). Nesta etapa, 

ocorre o cozimento dos enchidos a temperatura de 80 oC até que se atinja a temperatura de 75 oC 

no centro térmico (Silva, 2012). 

3.3.8 Secagem  

Este processo consiste em colocar o produto numa área de secagem com humidade relativa entre 

55-65% durante 10-120 dias, período este que pode variar em função do tipo de produto, diâmetro 

e tamanho do produto pretendido e no final espera-se que a humidade varia em torno de 30-40% 

(Almeida, 2009; Vieira, 2015). 

3.3.9 Fumagem 

Consiste na exposição dos produtos em câmaras, estufas, fumeiros ou suspensos numa lareira, de 

modo a ficarem regulamente expostos ao fumo resultante da combustão lenta da madeira ou lenha. 

A fumagem tem como objectivo a penetração do fumo no enchido, adicionando-se assim os 

compostos fenólicos do fumo que exercem uma acção antioxidante, retardando a degradação 



 
 

9 
 

oxidativa dos lípidos e uma acção bacteriostática, que permite estabilizar a carga microbiana do 

produto fumado (Almeida, 2009; Mendes, 2013; Almeida, 2018). 

Em função da qualidade da lenha ou serradura usada também podem ser adicionados perigos 

químicos através do fumo, como é o caso dos compostos fenólicos que tem efeitos mutagénicos e 

cancerígenos. O fumo pode reagir com nitritos formando nitrosofenóis, que transforma em 

nitrosaminas, com potencial actividade mutagénicas. O fumo também pode diminuir o valor 

nutricional dos enchidos devido a degradação de aminoácidos e de vitaminas (Silva, 2006). 

O processo de elaboração dos enchidos é bastante complexo e envolve uma sequência de 

operações unitárias que contribuem para as características desejadas. Durante este processo 

ocorre a diminuição da actividade de água e do pH, sendo estes conhecimentos essenciais para a 

qualidade organoléptica e a segurança do produto final. 

3.4. Controlo de qualidade dos enchidos 

Segundo Dias (2018), a qualidade final dos enchidos depende das características microbiológicas, 

físico-químicas das matérias-primas utlizadas e das condições e modo de fabrico. O metabolismo 

e o crescimento dos microrganismos nos enchidos que influenciam a qualidade final, dependem de 

três grupos de factores: factores intrínsecos; extrínsecos e implícitos. 

Fazem parte dos factores extrínsecos, a temperatura, humidade relativa e tipo de fumo. Nos factores 

intrínsecos, quanto a composição deve-se ter cuidado com o tipo de carne utilizada, quantidade de 

gordura, especiarias utilizadas, quantidade de sal e aditivos, e outros factores como o tamanho dos 

fragmentos, tipo da tripa, tamanho do enchido, qualidade da carne, sangue e dos restantes 

ingredientes, aw, pH e culturas de arranque. Os factores implícitos resultam das interacções 

microbianas entre os factores acima descritos. 

A matéria-prima principal (carne, sangue, gordura), deverá ser entregue a unidade de 

processamento, conservadas sob congelamento ou refrigeração, sendo avaliada quanto a sua 

segurança higiénico-sanitária, classificação, características físico-químicas, microbiológicas e 

sensoriais (Filho et al., 2013). No caso de utilizar tripas salgadas, devem ser demolhadas pelo 

menos 1 hora antes do enchimento em água fria corrente. Esta fase é importante pois evita o 

potencial encrustamento do enchido e assim como o sabor excessivamente salgado (Adiv, 2006). 

Os condimentos e especiarias que são usados devem vir de fornecedores que assegurem que 

aquele lote foi controlado. No caso de se utilizar fermentos, deve ter-se cuidado com o seu 

armazenamento e data de validade (respeitar as instruções do fabricante) (Adiv, 2006). 

A ausência de controlo de qualidade na indústria alimentar acarreta consequências financeiras, 

custos desnecessários, perdas, desperdícios e transtornos aos clientes. Os desperdícios impactam 

negativamente, sobretudo no que tange à esfera ambiental e isso contribui para a insatisfação dos 
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clientes. Assim sendo, deve-se aliar a questão ambiental com o controle de qualidade, com vistas 

a equilibrar os processos da empresa no sentido de desenvolver-se financeiramente, sem agredir o 

meio ambiente (Paula et al., 2017).  

Na indústria de alimentos, a realização de análises microbiológicas, físico-químicas e sensoriais são 

essenciais, pois permite proteger o produtor e o consumidor, garantindo a fabricação de um alimento 

seguro e de excelente qualidade. Essas análises, tem como objectivo oferecer um produto em 

condições de cumprir a finalidade de alimentar e nutrir, com uma qualidade padrão, boa e constante 

desde a produção até o consumidor (Filho et al., 2013). 

3.5. Análises microbiológicas 

A realização de análises microbiológicas em alimentos é fundamental, para se verificar quais e 

quantos microrganismos estão presentes, o que irá ditar o conhecimento das condições higiénica 

em que o alimento foi preparado, assim como os riscos que o alimento pode oferecer à saúde do 

consumidor. Essas análises são indispensáveis para verificar se os padrões e especificações 

microbiológicos de alimentos, nacionais ou internacionais estão sendo atendidos (Franco e 

Landgraf, 1996; Silva, 2002). 

As análises microbiológicas tem como finalidade, verificar a inocuidade dos alimentos, por isso se 

pesquisam os microrganismos mais facilmente cultiváveis e identificáveis cujo número é revelador 

da qualidade microbiológica do produto. Estas análises têm dois objectivos: controlar a qualidade 

microbiológica geral dos géneros alimentares (efectuar testes para verificar o alcance da 

contaminação dos alimentos, a eficácia das boas práticas de fabrico, de higiene da manipulação, 

condições de armazenamento) e detectar a presença de microrganismos patogénicos ou toxinas 

susceptíveis de causar toxinfecção alimentar (Silva, 2002). 

Segundo Silva (2012), a probabilidade de ter-se enchidos sem a presença de microbiota activa é 

menor, pois estes contém misturas de carne, sangue, gordura, vísceras, coração, rins, sal, 

especiarias, água e uma microbiota específica, que nele se desenvolve, que é diferente da matéria-

prima fresca usada na sua elaboração. A natureza e composição de microflora dos enchidos 

dependem das técnicas e condições de fabrico, visto que o tempo, o tipo e a temperatura dos 

diferentes processos a que estes são sujeitos, influenciam de forma significativa a população 

microbiana do produto final. 

A microflora dos enchidos tem grande influência na sua decomposição afectando negativamente a 

sua qualidade. Os produtos cárneos podem ser contaminados, especialmente por bactérias, fungos, 

dependendo das condições de embalagem e armazenamento do produto, e neles podem 

desenvolver-se colónias a partir de pequenas contaminações e mesmo que o crescimento seja 

reduzido, podem tornar o alimento impróprio para o consumo (Almeida, 2009; Silva, 2012). 
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Os métodos de análises são divididos em métodos convencionais e métodos rápidos. Os métodos 

convencionais utilizados para a quantificação dos microrganismos são morosos, trabalhosos e 

exigem longos períodos até obtenção de resposta. Os métodos rápidos surgiram como 

consequência da necessidade de se abreviar o tempo necessário para obtenção de resultados 

analíticos e melhorar a produtividade laboratorial. Estes métodos visam a simplificação do trabalho 

e a redução de custos (Franco e Landgraf, 2007; Silva, 2012). O procedimento a ser empregado é 

determinado pelo tipo de alimento que será analisado e pelo propósito específico da análise, 

também pode depender dos tipos de microrganismos a serem pesquisados em alimentos (Silva, 

2002). 

Os microrganismos mais envolvidos em caso de doenças de alimentos de origem animal, 

principalmente encontrados em enchidos são: bolores e leveduras, coliformes, E. coli e S. aureus 

(Silva, 2012; Mendes, 2013; Almeida, 2018; Dias, 2018). 

3.5.1 Contagem de bactérias aeróbicas mesófilas  

Estes grupos de microrganismos, geralmente são estudados por serem responsáveis por processos 

de deterioração e participarem na elaboração de alimentos. As bactérias aeróbicas mesófilas 

compreendem a maioria dos microrganismos patogénicos responsáveis por toxinfecções 

alimentares e são um grupo importante do ponto de vista sanitário, pois esses formam a flora 

dominante dos alimentos mantidos à temperatura ambiente ou de refrigeração que foram 

submetidos a uma interrupção prolongada da permanência no frio. Neste grupo, são encontradas 

todas bactérias patogénicas e comensais dos seres humanos e dos animais de sangue quente, 

também são incluídas várias espécies saprófitas que crescem em meio natural, responsáveis pela 

alteração dos alimentos armazenados à temperatura ambiente (Silva, 2012; Dias, 2018). 

A temperatura óptima para o crescimento desses microrganismos situa-se entre os 30 oC e os 40 

oC, sendo também possível o crescimento a partir de aproximadamente 10 ou 15 oC até 45 oC (Silva, 

2002; Silva, 2012; Dias, 2018). A sua contagem fornece uma estimativa da contaminação 

microbiana total e as altas contagens estão relacionadas com a baixa qualidade e reduzida vida útil 

dos produtos e também indica matéria-prima excessivamente contaminada, limpeza e desinfecção 

de superfícies inadequadas, higiene insuficiente na produção ou conservação dos alimentos, 

condições inadequadas do binómio tempo e temperatura durante o processamento, conservação 

dos alimentos ou uma combinação destes factores (Franco e Landgraf, 1996; Silva, 2002; Mendes, 

2013). 

3.5.2 Contagem de bolores e leveduras 

Os bolores e leveduras, fazem parte do reino fungi e caracterizam-se por possuir células 

eucarióticas, por serem heterotróficos, se reproduzirem por esporos e esses por sua vez com 

interesse não só do ponto de vista da deterioração dos alimentos, mas também pelas múltiplas 

utilizações em indústrias em que participam como agentes fermentativos (Dias, 2018). 
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De acordo com Silva (2002), bolores são fungos filamentosos, multicelulares, podendo estar 

presentes no solo, no ar, na água e em matéria-orgânica em decomposição. Leveduras são fungos 

não filamentosos, normalmente disseminados por insectos vectores, pelo vento e pelas correntes 

aéreas. 

As leveduras dos alimentos são capazes de se multiplicar a temperatura que varia de 0 e 40 oC, 

com uma temperatura óptima de 25-27 oC. A elevada temperatura, a sua resistência é considerada 

fraca, pois quase todas as leveduras são destruídas a temperaturas de pasteurização (Silva, 2012). 

Os bolores multiplicam-se muito rápido ou com rapidez a temperatura entre 10 e 26 oC, com os 

valores de actividade de água (aw) acima de 0,65 e valores de pH entre 2,5 e 9,5 (ICMSF, 2002). A 

presença desses microrganismos em índice elevado nos alimentos pode fornecer informações 

como, condições higiénicas deficientes de equipamentos, multiplicação no produto em decorrência 

de falhas no processamento, no armazenamento e matéria-prima com contaminação excessiva. A 

contagem de bolores e leveduras é aplicável principalmente na análise de alimentos ácidos, com 

pH menor que 4,5 (Silva, 2002; Mendes, 2013). 

3.5.3 Quantificação de coliformes totais 

Fazem parte deste grupo, os géneros bacterianos E. coli, Enterobacter, Klebsiella e Citrobacter, 

incluindo cerca de 20 espécies, dentre as quais encontram-se tanto bactérias originários do tracto 

gastrintestinal de humanos e outros animais de sangue quente, como também diversos géneros e 

espécies de bactérias não entéricas. A sua enumeração em alimentos é menos representativa, 

como indicação de contaminação fecal do que a enumeração de coliformes fecais ou E. coli (Silva, 

2002). 

Segundo Franco e Landgraf (1996), este grupo é composto por bactérias da família 

Enterobacteriaceae, capazes de fermentar a lactose com produção de gás quando são incubados 

a temperatura que varia de 35 a 37 oC, durante 48 horas do tempo e estes por sua vez são bacilos 

gram-negativos e não formadores de esporos. 

A pesquisa de coliformes em alimentos é o teste de detecção de contaminação fecal mais utilizado 

em todo mundo, no entanto, a presença de coliformes totais nos alimentos não indica 

necessariamente contaminação fecal ou microrganismos patogénicos entéricos, indicam 

contaminação durante o processo de fabricação ou contaminação pós-processamento (Franco e 

Landgraf, 2007). 

3.5.4 Escherichia coli 

O género Escherichia faz parte do grupo Escherichiae, que pertence a família de 

Enterobacteriaceae, caracteriza-se por ser gram-negativa, não formadora de endósporos, 

anaeróbia facultativa (Forsythe, 2013; Silva, 2012). As bactérias que pertencem a este grupo, 

correspondem aos coliformes totais que estes por sua vez, apresentam a capacidade de continuar 
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a fermentar a lactose com produção de gás, quando são incubadas à temperatura de 44 a 45,5 oC 

(Franco e Landgraf, 1996). 

Segundo Silva (2012), a temperatura óptima de crescimento é de 37oC, mas podem crescer numa 

gama dos 15 oC aos 45 oC e alguns estripes de E. coli podem resistir a temperaturas de aquecimento 

de 55 oC durante 60 minutos e ainda 60 oC durante 15 minutos. 

A presença deste microrganismo em alimentos é considerada um indicador de contaminação fecal, 

directa ou indirecta. A contaminação fecal directa ocorre durante o processamento da matéria-prima 

de origem animal e é devido à falta de higiene pessoal dos manipuladores. A contaminação indirecta 

pode ocorrer através de águas poluídas e de esgoto (Silva, 2002). 

3.5.5 Staphylococcus aureus 

As bactérias do género Staphylococcus caracterizam-se por serem cocos Gram-positivos, são 

anaeróbias facultativas, com o maior desenvolvimento sob condições aeróbias, quando produzem 

catálase e quando são vistos ao microscópio aparecem na forma de cacho de uva. Esta bactéria 

pertence a família de Staphylococcaceae (Forsythe, 2013; Carvalho, 2010). São habitantes usuais 

da pele, das membranas mucosas do tracto respiratório superior, e também podem ser encontrados 

no solo, na água, no ar, no homem e nos animais, sendo frequentemente pesquisado em alimentos, 

porque a sua presença está associada com as boas práticas de higiene (Mendes, 2013). 

O S. aureus são bactérias mesófilas que apresentam temperatura óptima de crescimento na faixa 

de 7 oC a 47,8 oC, e as enterotoxinas são produzidas entre 10 oC e 46 oC, com uma temperatura 

óptima entre 40 oC e 45 oC (Franco e Landgraf, 1996; Carvalho, 2010; Forsythe, 2013). 

Segundo Silva (2012), o género Staphylococcus inclui mais de 30 espécies, e apesar da produção 

de enterotoxinas estar normalmente associada a S. aureus coagulase positivo, algumas espécies 

de estafilococos que não produzem essa enzima também podem produzir enterotoxinas, porém 

pouca informação está disponível sobre surtos causados por espécies coagulase negativa. 

Dos microrganismos reconhecidos como potenciais causadores de doenças, o principal envolvido 

nos surtos provocados por manipulação inadequada de alimentos é o S. aureus, que possui uma 

ampla distribuição na natureza e capacidade de sobreviver e se multiplicar facilmente nos alimentos 

quando encontra as condições adequadas (Silva, 2012). 

 

3.6. Análises físico-químicas 

Várias são as características físico-químicas que podem afectar a qualidade sensorial e nutricional 

dos enchidos, dentre elas, cita-se, o teor de humidade, actividade de água, cinzas totais e pH (Silva, 

2012; Mendes, 2013; Almeida, 2018; Dias, 2018). 
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3.6.1 Determinação de humidade  

A humidade constitui-se em um dos parâmetros mais importantes e mais avaliados em alimentos, 

sendo este de grande importância económica por reflectir o teor de sólidos de um produto e sua 

perecibilidade. Este parâmetro, fora das recomendações técnicas, resulta em grandes perdas na 

estabilidade química, na deterioração microbiológica, nas alterações fisiológicas e na qualidade 

geral de alimentos (Filho et al., 2013).  

3.6.2 Determinação de cinzas totais  

Cinzas totais, refere-se ao nome dado ao resíduo obtido por aquecimento de um produto após a 

queima orgânica em temperatura próxima a 550 oC, a qual é transformada em CO2, H2O e NO3 e 

assim sendo, a cinza de um material é o ponto inicial para proceder-se com análises de minerais 

específicos e por vezes, esses minerais são analisados, tanto para fins nutricionais, como também 

para segurança de alimentos (Filho et al, 2013). 

3.6.3  Determinação de pH 

O pH é um factor importante, que condiciona as reacções enzimáticas, a sobrevivência e o 

crescimento dos microrganismos nos alimentos, constituindo uma potencial barreira que interessa 

conhecer e controlar ao longo de todo o processo produtivo, a fim de garantir maior segurança e a 

conservação dos géneros alimentícios até o seu consumo. Quanto maior for o valor do pH, mais 

favorável será o meio para proliferação das bactérias, enquanto um pH abaixo as paralisas, 

chegando em alguns casos, a inibi-las completamente, aumentando a acidez (reduzindo pH) pela 

adição de ácidos fracos ou através da fermentação láctica (Mendes, 2013; Dias, 2018).  

 

3.7. Análise sensorial 

Análise sensorial é uma ciência utilizada para medir, analisar e interpretar as reacções humanas as 

características dos alimentos e materiais, assim como, a maneira como estes são perceptíveis pelos 

sentidos da visão, olfacto, gosto, tacto e audição, ou ainda como uma técnica cujo objectivo é a 

determinação das propriedades sensoriais ou organolépticas dos alimentos, isto é, a sua influência 

sobre os receptores sensoriais cefálicos antes e depois da sua ingestão e a investigação das 

preferências e aversões pelos alimentos determinadas pelas suas propriedades sensoriais (Bento 

et al., 2013; Almeida, 2018). 

Na análise sensorial dos alimentos, considera-se as opiniões de indivíduos na interpretação de 

efeitos de estímulo sensorial, simples ou múltiplos, segundo as impressões percebidas pelos órgãos 

sensoriais que irão gerar as interpretações e descrições das propriedades intrínsecas dos produtos. 

A forma de definir atributos sensoriais é descrever os componentes relativos às propriedades dos 

produtos, como os seguintes: cor, aroma, textura e sabor (Instituto Adolfo Lutz, 2008). 
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Segundo Almeida (2009), a análise sensorial responde três (3) tipos de perguntas: 

Descrição  

A que é que sabe o produto? Quais são as suas características sensoriais apercebidas? De que 

modo a qualidade do produto difere de outro produto? Quais são as consequências de uma 

modificação no processo, formulação, embalagem ou condições de armazenamento nos atributos 

do produto? 

Discriminação  

Será que o consumidor nota a diferença? Será que o consumidor detecta isto? Quantos 

consumidores detectariam esta diferença? Estes produtos são diferentes? Qual a magnitude da 

diferença?  

Preferência ou hedónico  

Quantas pessoas gostam deste produto? O produto é aceitável? Este produto é tão bom como a 

concorrente? Será que este produto é melhor que o anterior? Quais são as características mais 

apetecidas? Será o preferido pelo consumidor? 

Almeida (2009), defende que a percepção sensorial que um consumidor tem frente a um enchido é 

a seguinte: primeiro recebe sensações externas, tanto pela visão (cor, forma, tamanho, brilho) como 

pelo olfacto (aroma). Uma vez ingerido o enchido enquanto se mistura com saliva, apercebe-se do 

sabor e do aroma retronasal bem como de um conjunto de sensações complementares, como o 

esforço mastigatório consoante a tenrura do enchido. 

 

3.8. Análise de custos  

Custo é o gasto relativo a um bem ou serviço, utilizado na produção de outros bens ou serviços, ou 

seja, é o valor de inputs utilizados para a fabricação dos produtos vendidos pelas empresas. 

Também, o custo é considerado como gasto, no momento da utilização dos factores de produção 

para a fabricação de um produto ou execução de um serviço (Paulino, 2012). 

Segundo Salgado (2013), os custos de fabricação estão relacionados com a fabricação dos 

produtos, sendo normalmente divididos em: matéria-prima (MP), mão-de-obra directa (MOD) e 

gastos gerais de fabrico (GGF). 

Portanto, os Custos de Fabricação ou Custos de Produção podem ser dados pela seguinte equação: 

CP = MP + MOD + GGF. 
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Refere-se a matéria-prima, a todo o material submetido a transformação num processo industrial e 

que permanece no produto. 

Mão-de-obra directa resulta das despesas com os operários envolvidos directamente na elaboração 

de um determinado tipo de bem entre os vários tipos que podem ser elaborados na empresa, numa 

fábrica ou num sector. Por outra, os custos de mão-de-obra directa, são aqueles directamente 

relacionados com os trabalhadores em actividade de confecção do produto, isto é, representam o 

salário dos operários e outras despesas envolvidos na produção. 

Refere-se aos gastos gerais do fabrico, a todos os demais custos relacionados com o serviço, tais 

como: materiais indirectos, depreciação de veículos, serviços de manutenção, consumos diversos 

(energia) entre outros. 

Para Bastos (2018), a finalidade da contabilidade de custos, é o fornecimento do preço de venda. 

Ao citar contabilidade de custos, alguns conceitos são ligados directamente ao entendimento de 

uma pesquisa. O autor supracitado, cita se alguns conceitos básicos e essenciais: 

Desembolso: Refere-se ao pagamento de um bem ou serviço; 

Despesa: É um bem ou serviço abatido de maneira directa ou indirecta para a obtenção de receitas; 

Ganho: Refere-se ao lucro resultante da actividade operacional da empresa; 

Gasto: É todo o sacrifício para aquisição de um bem ou serviço com pagamento no acto 

(desembolso) ou no futuro (dívida); 

Investimentos: Representam gastos feitos em activos em função da vida útil do produto ou serviço 

adquirido. Inicialmente são introduzidos como activo e depois de forma gradual, passam a ser 

considerados como custos e despesas; 

Perda: Refere-se ao gasto involuntário que não visa a obtenção de receita e ganho. 
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4. Material e métodos 

4.1 Local de estudo  

A experiência foi conduzida na Secção de Higiene e Tecnologia de Alimentos (HTA) da Faculdade 

de Veterinária - Universidade Eduardo Mondlane, situada na Cidade de Maputo (bairro Luís Cabral, 

na Avenida de Moçambique-Km 1,5 Maputo-Moçambique). 

O estudo teve duração de 3 meses, de Outubro a Dezembro de 2019. 

4.2 Obtenção da matéria-prima 

A matéria-prima foi obtida no Matadouro Municipal da Cidade de Maputo. Segundo o gestor, o 

Matadouro tem uma capacidade máxima de abate de 120 bovinos por dia. No momento da 

realização do estudo, as quantidades ofertadas variavam de 30 a 60 cabeças de bovinos por dia e 

os subprodutos como sangue e gordura eram descartados. 

Foram adquiridos 20 L de sangue de bovino, 7 Kg de gordura, 4 Kg de coração e 6 kg de carne, e 

por sua vez, estes foram transportados na caixa isotérmica contendo gelo (ice pack) para a secção 

de HTA da Faculdade de Veterinária, onde foram acondicionadas a temperatura de congelamento 

até o momento do processamento. Os condimentos e especiarias foram adquiridos nos diversos 

supermercados da cidade de Maputo. 

4.3 Material  

Para a realização do estudo foram usados os seguintes materiais:

 Bacias; 

 Balança analítica; 

 Bandejas; 

 Banho-maria; 

 Colheres; 

 Copos; 

 Facas; 

 Fumeiro tradicional; 

 Picador ou moedor de carne; 

 Pratos descartáveis; 

 Guardanapos; 

 Embutidor manual; 

 Lenha; 

 Formas para o enchimento; 

 Maquina de embalar; 

 Termómetro; 

 Panelas. 
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4.4 Delineamento experimental  

Para o desenho experimental da elaboração de enchidos, tomou-se em consideração dois 

tratamentos (T1= enchidos cozidos e T2= enchidos fumados). Para cada tratamento teve-se dois 

grupos de enchidos resultantes das duas formulações (F1= enchidos feitos a base de sangue e 

gordura e F2= enchidos feitos a base de sangue e gordura, com a incorporação de carne e coração). 

Cada grupo teve-se duas réplicas feitas em dias diferentes. O desenho esquemático do 

delineamento experimental esta ilustrado na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Esquema de delineamento experimental 

 

Para a elaboração de enchidos cozidos e fumados a base de subprodutos gerados em matadouros 

de bovinos, foi feito um pré-ensaio, seguindo as formulações adaptadas de Dalmás et al., (2012) e 

Silva (2012) (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Formulações usadas no pré-ensaio na elaboração de enchidos cozidos e fumados 

Matéria-prima e ingredientes F1 (T1 e T2 ) 

Sangue pasteurizado Sangue não pasteurizado  

Sangue 3 L 1,2 L 

Gordura 1 Kg 400 g 

Cebola 215 g 100 g 

Salsa desidratada 70 g 30 g 

Pimenta preta em pó 8 g 3,5 g 

Noz-moscada 10 g 4,5 g 

Sal 240 g 110 g 

Alho 100 g 46 g 

 

Enchidos

T1: Enchidos  cozidos 

Feitos na base de 
sangue e gordura 

(F1, F1')

Com incorporação 
de carne e coração 

(F2, F2')

T2: Enchidos fumados

Feitos na base de 
sangue e gordura 

(F1, F1')

Com incorporação de 
carne e coração 

(F2, F2')
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Após os resultados obtidos no pré-ensaio, constatou-se a necessidade de reformular (Tabela 2), 

visto que os resultados obtidos, indicaram baixa qualidade sensorial. Para os enchidos feitos a base 

de sangue e gordura, foi feita a reformulação adicionando-se vinagre e vinho com objectivo de 

melhorar o sabor, a cor, a viscosidade de massa, etc. No que tange as questões tecnológicas, no 

pré-ensaio, teve-se dificuldades no enchimento, optando-se pela não pasteurização do sangue e os 

mesmos procedimentos foram feitos para enchidos feitos a base de sangue e gordura, com a 

incorporação de carne e coração.  

 

Tabela 2: Formulações finais usadas na elaboração de enchidos  

Matéria-prima T1 T2 

F1 F2 F1 F2 

SGC SGIC SGF SGIF 

Sangue  5 L 3 L 5 L 3 L 

Gordura  1,3 Kg 1 Kg 1,3 Kg 1 Kg 

Coração  -- 2 Kg -- 2 Kg 

Carne  -- 3 Kg -- 3 Kg 

Ingredientes 

Alho em pó 166,7 g 150 g 166,7 g 150 g 

Noz-moscada  16,7 g 10 g 16,7 g 10 g 

Pimenta preta  13,33 g 8 g 13,33 g 8 g 

Sal  333,3 g 200 g 200 g 150 g 

Salsa desidratada  30 g 20 g 30 g 20 g 

Cebola  358,33 g 220 g 358,33 g 220 g 

Vinagre  200 mL 200 mL 200 mL 200 mL 

Vinho  200 mL 200 mL 200 mL 200 mL 

 

Onde: 

F1 – Formulação referente aos enchidos feitos a base de sangue e gordura; F2 - Formulação referente aos enchidos 

feitos a base de sangue e gordura, com a incorporação de carne e coração. 

T1 - Tratamento referente aos enchidos cozidos; T2 - Tratamento referente aos enchidos fumados.  

SGC - Grupo de enchidos cozidos feitos a base de sangue e gordura; SGF - Grupo de enchidos fumados feitos a base 

de sangue e gordura. 

SGIC - Grupo de enchidos cozidos feitos a base de sangue e gordura, com a incorporação de carne e coração; SGIF - 

Grupo de enchidos fumados feitos a base de sangue e gordura, com a incorporação de carne e coração. 
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4.5 Fluxograma de processamento de enchidos  

A figura 2, ilustra as etapas de processamento dos enchidos cozidos e fumados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepção da matéria-prima 
(Sangue, Gordura, Carne e 

Coração) 

 

 

Descongelamento (5 oC) 

Selecção 

Pesagem 

Formulações 

 

Embalagem 

 

Trituração 

Mistura 

 

T 2. Fumagem (70-87oC/3-4h) 

 

Maturação (5oC/ 24h) 

Enchimento 

Atadura e picado 

T 1. Cozimento (80oC/2-3h) 

 

Armazenamento (4 oC) 

 

Resfriamento (10oC/2h) 

 
Pesagem 

 

Recepção 

(Embalagens) 
Recepção 

(Ingredientes) 

Marinação (4h) 

 

Armazenamento (-18 oC) 

Figura 2: Fluxograma geral de processamento de enchidos cozidos e fumados 

Rotulagem  
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A matéria-prima principal (sangue, gordura, carne e coração), foi recebida e conservada num 

sistema de frio adequado (congelado a temperatura de -18 oC) e foi descongelado numa geleira a 

temperatura de 5 oC por 24 horas de modo a evitar o desenvolvimento de microrganismos e a evitar 

a perda de alguns nutrientes. Ao sangue, para evitar a coagulação foi adicionado cloreto de sódio 

numa proporção de 5% (V/V), de modo a produzir uma concentração final de 5 g de NaCl/l, segundo 

a preconização de (Fontes, 2006). 

 A    B   C 

Figura 3: Matéria-prima usada: A – Sangue; B – Gordura; C – Mistura de carne e coração  

  

Em seguida fez-se a selecção da matéria-prima. A gordura, o coração e a carne foram lavados com 

água potável e desinfectados por imersão numa solução de hipoclorito de sódio a 150 ppm por um 

período de 5 minutos. Posteriormente, estas matérias-primas foram retiradas para uma bandeja 

fazendo-se escorrer a água (Silva, 2012). Numa balança analítica foi feita a pesagem de gordura, 

coração e carne, que em seguida foram migados. O volume de sangue foi medido na proporção de 

40 e 70%.  

A miga da carne, coração, gordura foi feita num picador eléctrico (TRESPADE- Série numeral 

04/00361) com discos de diâmetro que varia de número 10 a 22 mm, em ferro fundido totalmente 

desmontável, provido de discos de corte em diversos calibres, onde foi obtida uma pasta 

homogénea. A massa obtida foi colocada em panelas de aço inoxidável, adicionando-se outros 

ingredientes em função da natureza do enchido. Após a adição de ingredientes na massa, 

adicionou-se o sangue, onde foi feita a mistura de modo a obter-se uma massa homogénea. Em 

seguida deixou-se marinar a massa por um período de 4 horas, para que ocorressem as 

transformações físico-químicas que modificam a massa, conferindo-lhe características próprias e 

aumentando o período de conservação do produto. Essa etapa consistiu na adição e distribuição 

dos sais com acção de cura, como é o caso de sal que foi usado nas formulações.  

Feita a mistura e marinação relativa aos enchidos, a massa foi conduzida à geleira onde 

permaneceu por um período de tempo equivalente a 24 horas, a temperatura de 5 oC. Esta fase foi 

caracterizada essencialmente pela entrada e difusão do sal nos fragmentos da massa, solubilização 

e extracção das proteínas e pelo desenvolvimento da população microbiana com a libertação de 

metabólitos e tem como objectivo o ganho de consistência, aroma, cor e sabor característico de 
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produto (Dias, 2018). Após a etapa de maturação, fez-se o enchimento que consistiu na introdução 

da pasta no invólucro que era destinado. A tripa (de ovino) utilizada foi natural reidratada, com 

diâmetro que variava de 1 a 2,5 cm. Terminado o enchimento, a peça foi comprimida e ajustada à 

um cumprimento de 20 a 30 cm dando a forma de ferradura e posteriormente atados e picados em 

toda a extensão com palito para facilitar a saída de ar. 

          

Figura 4: Enchimento dos enchidos 

   

Feita a atadura, o volume produzido de enchidos em cada réplica, foi dividido em dois grupos para 

que fossem cozidos e fumados. A cocção foi feita em banho-maria, a uma temperatura de 80 oC, 

até que atingisse 75 oC em seu centro térmico. A fumagem foi feita num fumeiro á lenha a uma 

temperatura que variava entre 70 oC a 87 oC durante 4 a 5 horas.  

  A        B 

Figura 5. Equipamento de cura: A - Banho-maria; B – Fumeiro tradicional 
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Atingidos 75 oC em seu centro, os enchidos foram resfriados até a temperatura de 10 oC em um 

intervalo de tempo correspondente a 2 horas e fez-se a segunda pesagem para calcular o 

rendimento. 

 A      B 

C        D 

Figura 6. Produto final: A – grupo SGC; B- grupo SGF; C – grupo SGIC; D – grupo SGIF 

   

Os produtos obtidos foram embalados com a embalagem de filme polietileno e conservados a 

temperatura de refrigeração (4 oC) de modo a evitar o desenvolvimento rápido de microrganismos, 

mantendo as suas características sensoriais e aumentando o seu tempo de vida útil. 

 

4.6 Análises microbiológicas  

As análises microbiológicas foram feitas depois de 7 dias de conservação dos enchidos produzidos, 

com base nos procedimentos estabelecidos pelo Laboratório Nacional de Higiene de Alimentos e 

Águas (LNHAA, 1997) do Ministério de Saúde. Foram feitas contagens de bactérias aeróbicas 

mesófilas, bolores e leveduras, coliformes totais, E. coli e S. aureus. 
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4.6.1 Contagem de bactérias aeróbicas mesófilas  

Pesou-se 10 gramas de cada amostra e adicionou-se a um frasco contendo 90 ml de água 

peptonada tamponada e de acordo com a natureza de amostra fez-se a homogeneização usando 

homogeneizador Stomacher (R 400 Circulation) e foi usado 230 rotações por minuto. Foram 

preparadas as diluições serreadas a 10-1, 10-2 e 10-3 e preparou-se placas de Petri esterilizadas em 

duplicada, de acordo com o número de diluições. De cada diluição, tirou-se 1 ml e deitou-se na 

placa correspondente e deitou-se 12 a 15 ml de meio de cultura, o Plate Count Agar (PCA). O 

inóculo foi semeado por incorporação e as culturas foram incubadas na estufa a 37 oC durante 48 

horas. Após a incubação, contou-se as colónias presentes em cada amostra, usando conta-colónias 

(Colony Count Stuart - série R- 000101245) e expressou-se a contagem microbiológica em 

logaritmos Unidades Formadoras de Colónias por gramas (log UFC/g). 

4.6.2 Contagem de bolores e leveduras  

Para a contagem de bolores e leveduras, seguiu-se o mesmo procedimento, sendo que a 

sementeira foi feita no meio Agar Batata Dextrose. O inóculo foi semeado por incorporação e as 

culturas foram incubadas a temperatura ambiente durante 48 horas. Após a incubação, contou-se 

as colónias presentes em cada amostra, usando conta-colónias e expressou-se a contagem 

microbiológica em logaritmos Unidades Formadoras de Colónias por gramas (log UFC/g). 

4.6.3 Contagem de coliformes totais (NMP) 

Para a quantificação de coliformes totais, fez-se as diluições a 10-1, 10-2 e 10-3 usando água 

peptonada como diluente e preparou-se 9 tubos de ensaio para cada amostra, onde em cada tudo 

continha 9 ml de Caldo Lauril Triptose. Pipetou-se 1 ml da diluição 10-1 para cada um dos 3 tubos 

com Caldo Lauril Triptose e fez-se o mesmo para as diluições 10-2 e 10-3, isso em cada amostra. 

Incubou-se a 37 oC durante 48 horas. Após a incubação, contou-se o número de tubos positivos e 

calculou-se o número mais provável (NMP) segundo a tabela de probabilidades, descrita por LNHAA 

(1997). 

4.6.4 Contagem de Escherichia coli 

Para a quantificação de E. coli, colocou-se 0,1 ml da diluição 10-1 e 10-2 nas placas com meio de 

cultura solidificado do Eozin Methylene Blue (EMB), onde com o espalhador de vidro esterilizado, 

fez-se a sementeira por estria, espalhando-se até a difusão completa do inóculo no meio. As placas 

foram preparadas em duplicata e incubadas na estufa a 37 oC durante 48 horas. Uma vez não 

verificadas colónias suspeitas, não se prosseguiu com as provas bioquímicas. 

4.6.5 Isolamento de Staphylococcus aureus 

Colocou-se 0,1 ml da diluição 10-1 nas placas com meio de cultura solidificado do Mannitol Salt Agar 

e com o espalhador de vidro esterilizado, fez-se a sementeira por espalhante, espalhando-se até a 

difusão completa do inóculo no meio. As placas foram preparadas em duplicata e incubadas na 
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estufa a 37 oC durante 48 horas. Foi considerado positivo no caso de aparecimento de colónias 

típicas de S. aureus (em forma de cachos de uvas no microscópio). As contagens microbianas foram 

expressas pela presencia e ausência de S. aureus. 

 

4.7 Análises físico-químicas  

Para avaliar a qualidade físico-química de enchidos produzidos, usou-se metodologia descrita pelo 

Instituto Adulfo Lutz (2008). Todas as análises foram feitas em duplicata. 

4.7.1 Determinação do teor de humidade  

Pesou-se 10 g de cada amostra em cápsula de porcelana previamente tratada e colocou-se na 

estufa a 105 oC durante 3 horas de tempo. Em seguida fez-se o resfriamento em um dessecador 

até a temperatura ambiente. Fez-se outra pesagem e calculou-se os valores através da fórmula: 

𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
100%xN

𝑃
 

Onde: 

N= número de gramas de humidade (perda de massa em g) 

P= número de gramas da amostra 

4.7.2 Determinação de cinzas totais 

Pesou-se 10 g de cada amostra em uma cápsula previamente aquecida em mufla a 550 oC, resfriada 

em dessecador até a temperatura ambiente e pesada. Incinerou-se em mufla a 550 oC até as cinzas 

ficarem brancas ou acinzentadas e resfriou-se em dessecador até a temperatura ambiente e fez-se 

outra pesagem. Usou-se a seguinte fórmula para o cálculo de valor de cada amostra: 

𝐶𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 =
100xN

P
 

Onde: 

N= número de gramas de cinzas  

P= número de gramas de amostra 

4.7.3 Determinação de pH 

O pH foi obtido pela medição directa no potenciómetro (METTLER Toledo Seven Mult – Série 

numeral 1225277027). Pesou-se 10 g de cada amostra num copo de Béquer e diluiu-se com 100 

ml de água destilada. Fez-se a homogeneização até as partículas ficarem uniformemente 

suspensas. Calibrou-se o potenciómetro com as soluções-tampão padrão (pH 4,01, pH 7 e pH 9,21) 

e determinou-se os valores de pH de cada amostra. 
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4.8 Avaliação sensorial  

Os testes sensoriais dos enchidos cozidos e fumados foram realizados na secção de HTA - FAVET, 

envolvendo 33 provadores não treinados, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre 18 

a 55 anos. De modo a responder os requisitos éticos na conduta científica, durante a colheita de 

dados para teste de aceitação, salvaguardou-se o princípio de participação voluntária e não 

coerciva, onde foi apresentado a cada participante um termo de consentimento informado (Anexo 

I), o qual abarca entre outros aspectos, a explicação dos objectivos do estudo e a protecção de 

identidade dos provadores. 

Com objectivo de obter o tratamento mais aceite nas duas formulações, fez-se o teste de aceitação 

em escala hedónica estruturada de 9 pontos, onde foram avaliados os atributos cor, aroma, textura, 

sabor e avaliação global (Anexo II). Foi avaliada a intenção de compra de cada amostra usando 

metodologia descrito por Bento et al., (2013). 

As amostras de enchidos foram servidas aleatoriamente em pratos descartáveis plásticos de cor 

transparente, previamente codificadas com três (3) dígitos. Todos os provadores foram fornecidos 

uma (1) bolacha água-e-sal para neutralização de outros sabores e água para o enxagúe da boca 

em cada troca de amostra.  

 

4.9 Análise de custos de produção  

Para o cálculo de custo de produção de enchidos, tomou-se em consideração os custos dos 

consumíveis, como é o caso do valor gasto na aquisição da matéria-prima e outros insumos. Não 

foram considerados os custos fixos como instalações, segurança, manutenção de equipamentos, 

despesa de água e luz (que não estão directamente ligados a produção). 

 

4.10 Análise de dados  

Para os resultados obtidos das análises microbiológicas dos enchidos produzidos, de ambos 

grupos, calculou-se o valor médio de duas placas gémeas (réplicas) e fez-se as transformações em 

unidades logarítmicas e para os resultados obtidos de análises físico-químicos calculou-se o valor 

médio e o desvio padrão usando Ms. Excel 2013. 

Os dados obtidos na avaliação sensorial para selecção do tratamento mais aceite, nas duas 

formulações, foram submetidos a análise de variância (ANOVA), pela estatística descritiva simples, 

adoptando-se um nível de significância de 5%, através do programa estatístico SPSS versão 20 

(IBM SPSS Statistic 20). 
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5. Resultados  

Foram produzidos e analisados dois tipos de enchidos (cozidos e fumados). O grupo SGC 

corresponde a enchidos cozidos feitos a base de sangue e gordura e o grupo SGF, enchidos 

fumados feitos a base dos mesmos ingredientes. SGIC refere-se aos enchidos cozidos feitos a base 

de sangue e gordura, com a incorporação de carne e coração e o grupo SGIF são enchidos fumados 

feitos a base da mesma matéria-prima. 

Nas tabelas 3 a 8 encontram-se os resultados referentes as análises microbiológicas, físico-

químicas, sensorial e custos de produção. Nos gráficos 1 e 2 encontram-se os resultados referentes 

a intenção de compra dos enchidos produzidos. 

 

5.1 Qualidade microbiológica 

Os resultados referentes as análises microbiológicas dos enchidos encontram-se na Tabela 3. 

Tabela 3: Resultados de parâmetros microbiológicos dos enchidos avaliados 

Parâmetros T1 T2 

F1 F2 F1 F2 

Grupos  

SGC SGIC SGF SGIF 

BAM (Log UFC/g) 4,1 3,9 3,8 3,9 

Bolores e leveduras (Log UFC/g) 3,7 3,8 3,6 3,7 

Coliformes totais (NMP) 20 20 11 15 

E. coli (Log UFC/g) Ausente  Ausente  Ausente  Ausente  

S.  aureus (UFC/g) Presente  Presente  Ausente  Ausente  

Os valores representam as médias das placas gémeas de cada grupo de enchidos elaborados 

Os teores de microrganismos mais elevados foram registados em enchidos cozidos, tanto para os 

enchidos feitos a base de sangue e gordura, como nos enchidos feitos a base de sangue e gordura, 

com a incorporação de carne e coração. 

Para enchidos cozidos as bactérias aeróbicas mesófilas nas duas formulações apresentaram 

contagens de 4,1 log UFC/g no grupo SGC e 3,9 log UFC/g no grupo SGIC e as contagens dos 

enchidos fumados, nas duas formulações estiveram na mesma faixa, sendo os valores de 3,8 log 

UFC/g do grupo SGF e 3,9 log UFC/g do grupo SGIF. 

No caso de bolores e leveduras, nos dois tratamentos e nas duas formulações, as contagens 

estiveram na mesma faixa, sendo grupo SGC de 3,7 log UFC/g, SGIC de 3,8 log UFC/g, SGF de 

3,6 log UFC/g e SGIF de 3,7 log UFC/g. Para coliformes totais, foram igualmente registados o teor 

de microrganismos em enchidos cozidos, nas duas formulações, sendo o valor de 20 UFC/g nos 
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grupos SGC e SGIC e nos enchidos fumados, nas duas formulações o teor de microrganismos foi 

diferente, sendo os valores de 11 UFC/g para grupo SGF e 15 UFC/g para grupo SGIF. 

Verificou-se a presença de S. aureus nos enchidos cozidos, nas duas formulações (grupos SGC e 

SGIC) e não foi isolada E. coli em todos os grupos dos enchidos cozidos e fumados, nas duas 

formulações. 

 

5.2 Qualidade físico-química  

Na determinação do teor de humidade de enchidos feitos a base de sangue e gordura, o grupo SGC 

apresentou valores ligeiramente superiores quando comparado com o grupo SGF, sendo estes 53,6 

± 1,18 e 51,6 ± 1,50% respectivamente. Para enchidos feitos a base de sangue e gordura, com a 

incorporação de carne e coração, os valores do grupo SGIC, foram superiores em relação aos do 

grupo SGIF, sendo eles 49,85 ± 2,55 e 47,33 ± 1,71%. 

Relativamente as cinzas totais, os valores obtidos para enchidos feitos a base de sangue e gordura, 

situaram-se entre 2,2 e 2,8% para grupo SGC e grupo SGF. Quanto aos enchidos feitos a base de 

sangue e gordura, com a incorporação de carne e coração, obteve-se 2,7% de cinzas totais no 

grupo (SGIF) e 2,1% no grupo (SGIC). 

Para os enchidos feitos a base de sangue e gordura, verificou-se que os valores de pH do grupo 

SGC, situaram-se na mesma faixa em relação aos do grupo SGF, sendo estes 5,25 e 5,66 

respectivamente. No que diz respeito aos enchidos feitos na base de sangue e gordura, com 

incorporação de carne e coração, os valores do grupo SGIC, também situaram-se na mesma faixa 

com os do grupo SGIF, sendo 5,72 e 5,39. A tabela 4, ilustra os resultados das análises físico-

químicas. 

Tabela 4: Resultados obtidos das análises físico-químicas dos enchidos cozidos e fumados 

Parâmetros T1 T2 

F1 F2 F1 F2 

Amostras 

SGC SGIC SGF SGIF 

Humidade (%) 53,6 ± 1,18 49,85 ± 2,55 51,6 ± 1,50 47,33 ± 1,71 

Cinzas totais (%) 2,2 2,1 2,8 2,7  

pH 5,25 5,72 5,66 5,39 
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5.3 Avaliação sensorial  

Os enchidos feitos a base de sangue e gordura, nos dois tratamentos (cozidos e fumados), 

apresentaram uma cor atractiva, os enchidos fumados apresentaram aroma mais agradável quando 

comparado com os cozidos, assim como apresentaram um sabor salgado atractivo. Quanto a 

textura, os enchidos fumados apresentaram uma textura firme e os enchidos cozidos apresentaram 

uma textura semi-dura.  

Nos enchidos feitos com a incorporação de carne e coração, em relação a cor, os enchidos fumados 

apresentaram uma cor interna atractiva e os cozidos apresentaram uma cor meio escura. Os 

enchidos oriundos dos dois tratamentos (cozidos e fumados) apresentaram aroma equilibrado, sem 

odor a sangue. 

Quanto a textura, os enchidos fumados eram firme e com liga uniforme. Os cozidos apresentaram 

igualmente uma textura firme e quanto ao sabor os enchidos fumados apresentaram um salgado 

atractivo, medianamente condimentado equilibrado e os cozidos apresentaram sabor salgado.  

Os resultados de avaliação pelos provadores, dos enchidos cozidos e fumados, feitos a base de 

sangue e gordura e os feitos com a incorporação de carne e coração são apresentados na Tabela 

5 e 6 respectivamente. 

 

Tabela 5: Resultados de análise sensorial de enchidos cozidos e fumados, feitos a base de sangue 

e gordura 

 Atributos 

Grupo  Cor Aroma Textura Sabor Avaliação Global 

SGC 5,91a ± 1,96 6,48a ± 1,52 6,64a ± 1,66 6,21a ± 1,62 6,58a ± 1,42 

SGF 5,55a ± 1,80 6,58b ± 1,56 6,67a ± 1,36 6,00b ± 1,58 6,39a ± 1,44 

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença estatística significativa no nível de significância de 5% (p = 0,05). 

 

Tabela 6: Resultados de análise sensorial de enchidos cozidos e fumados, feitos a base de sangue 

e gordura, com incorporação de carne e coração 

Grupo Atributos 

Cor Aroma Textura Sabor Avaliação Global 

SGIF 5,91a ± 2,02 6,30a ± 1,61 6,15a ± 1,50 6,64a ± 1,34 6,64a ± 1,27 

SGIC 5,55b ± 1,62 6,67b ± 1,16 5,97a ± 1,55 5,76b ± 1,79 6,12b ± 1,52 

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença estatística significativa no nível de significância de 5% (p = 0,05). 
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5.3.1 Intenção de compra  

Os resultados da intenção de compra de enchidos cozidos e fumados, feitos a base de sangue e 

gordura e os resultados de enchidos cozidos e fumados, feitos a base de sangue e gordura, com a 

incorporação de carne e coração, são ilustrados no gráfico 1 e 2 respectivamente. 

 

Gráfico 1: Resultados da intenção de compra de enchidos cozidos e fumados, feitos a base de 

sangue e gordura. 

 

 

Gráfico 2: Resultados da intenção de compra de enchidos cozidos e fumados feitos a base de 

sangue e gordura com incorporação de carne e coração. 
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5.4 Custos de produção  

5.4.1 Custos de produção por lote  

Na tabela 7 encontram-se os resultados de custos de produção de cada lote. 

Tabela 7: Custos de produção dos enchidos de cada lote 

  Matéria-prima Orçamento 

T1 T2 

F1 F2 F1 F2 

SGC (MT) SGIC (MT) SGF (MT) SGIF (MT) 

Sangue  0,00 0,00 0,00 0,00 

Gordura  0,00 0,00 0,00 0,00 

Coração  -- 100,00 x (2) -- 100,00 x (2) 

Carne  -- 220,00 x (3) -- 220,00 x (3) 

Tripa  130,00 130,00 130,00 130,00 

Preço total da matéria-prima 130,00 990,00 130,00 990,00 

Ingredientes 

Alho em pó 120,00 120,00 120,00 120,00 

Noz-moscada  90,00 90,00 90,00 90,00 

Pimenta preta  75,00 75,00 75,00 75,00 

Sal  15,00 15,00 15,00 15,00 

Salsa desidratada  75,00 75,00 75,00 75,00 

Cebola  30,00 30,00 30,00 30,00 

Vinagre  40,00 40,00 40,00 40,00 

Vinho  280,00 280,00 280,00 280,00 

 Custo de lenha  

Lenha    50,00 50,00 

Custo total de cada lote 855,00 1.715,00 905,00 1.765,00 

 

 

5.4.2 Custo de produção unitário  

Na tabela 8 encontram-se os resultados de custos de produção por unidade (Kg). 

Tabela 8: Razão entre custo de produção e quantidades produzidas 

 Grupos  

SGC SGIC SGF SGIF 

Custo de produção (MT) 855,00 1.715,00 905,00 1.765,00 

Quantidades produzidas (Kg) 8,6 12,8 8,2 12 

Custo de produção unitário (MT) 99,50 134,00 111,00 147,00 

Preço de venda (MT) 150,00 185,00 150,00 185,00 
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6. Discussão  

6.1 Qualidade microbiológica  

A contagem de bactérias aeróbicas mesófilas não variou muito entre os grupos. Os valores obtidos 

na contagem de bactérias aeróbicas mesófilas em enchidos feitos a base de sangue e gordura, nos 

dois tratamentos (cozidos e fumados) foram de 4,1 log UFC/g para grupo SGC e 3,8 log UFC/g para 

grupo SGF. Os enchidos elaborados a base de sangue e gordura, com a incorporação de carne e 

coração, nos dois tratamentos (cozidos e fumados), apresentaram contagens de bactérias 

aeróbicas mesófilas de 3,9 log UFC/g em ambos grupos (SGIC e SGIF). 

Os limites máximos e mínimos deste parâmetro microbiológico estabelecidos pelo LNHAA (1997) 

do Ministério de Saúde para produtos feitos a base de sangue, oscilam entre 5 log UFC/g e 6 log 

UFC/g. Os valores das contagens microbiológicos para este parâmetro, estão em conformidades 

quando comparados com os resultados acima referenciados. 

De acordo com Silva (2012), em alimentos prontos para o consumo, principalmente para enchidos, 

os valores das bactérias aeróbicas mesófilas considerados satisfatórios variam entre 3 a 5 log 

UFC/g. A presença desses microrganismos em concentrações elevadas nos enchidos, reflectem a 

má qualidade sanitária, e para além das condições higiénicas das matérias-primas utilizadas, 

indicam como os produtos foram manipulados ao longo do seu ciclo produtivo. Segundo Silva 

(2002), para reduzir esses microrganismos e consequentemente aumentar a vida útil do produto é 

necessário que haja o controlo do binómio tempo e temperatura em toda cadeia de produção. Facto 

que foi observado neste estudo. 

Relativamente a cotagem de bolores e leveduras, para enchidos feitos a base de sangue e gordura, 

nos dois tratamentos (fumados e cozidos), os resultados obtidos foram de 3,6 e 3,7 log UFC/g 

(grupos SGF e SGC) e para enchidos elaborados a base de sangue e gordura, com a incorporação 

de carne e coração, os valores obtidos nos enchidos fumados (grupo SGIF) e enchidos cozidos 

(grupo SGIC), foram de 3,7 e 3,8 log UFC/g. Estes valores situaram-se na mesma faixa nas duas 

formulações e nos dois tratamentos. Almeida (2009), relatou no seu estudo, valores que oscilaram 

entre 1,8 a 5,9 log UFC/g para morcelas cozidos e fumados. Os valores encontrados no presente 

estudo, estão dentro do intervalo encontrado pelo autor acima citado.  

Segundo Mendes (2013), a presença de bolores e leveduras em índice elevado nos alimentos, pode 

fornecer informações como, condições higiénicas deficientes de equipamentos, multiplicação no 

produto em decorrência de falhas no processamento, no armazenamento e matéria-prima com 

contaminação excessiva, e consequentemente haverá redução da vida útil do produto. No caso 

específico do presente produto, os resultados obtidos remete-nos a entender que foram cumpridas 

as boas práticas de higiene, assim como de fabricação. 
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As contagens de coliformes totais em todos os grupos de enchidos produzidos, variou de 11 a 20 

NMP/g independentemente do tratamento. 

De acordo com LNHAA (1997) do Ministério de Saúde, os produtos de sangue, para este parâmetro, 

o limite máximo tolerável é de 102 UFC/g. Os valores obtidos no presente estudo nas duas 

formulações, em ambos tratamentos são satisfatórios, considerando que o sangue é colhido em 

observância das boas práticas de abate e boas práticas de higiene, que por sua vez é realizado 

com auxílio de facas esterilizadas, uma mangueira asséptica para acoplar à faca e conectar a 

recipientes de aço inoxidável devidamente higienizado, reduzindo assim os riscos de contaminação.  

Silva (2012), defende igualmente que em produtos cozidos, para coliformes totais os valores 

considerados satisfatórios são ≤ 10, aceitáveis ˃ 10 ≤ 103 e não satisfatórios ˃ 103. 

O S. aureus estava presente no grupo feito a base de sangue e gordura, nos enchidos cozidos 

(grupo SGC). Já no grupo dos fumados (SGF), estava ausente. Quanto aos enchidos feitos com a 

incorporação de carne e coração, o S. aureus estava presente nos enchidos cozidos (grupo SGIC) 

e ausente nos enchidos fumados (grupo SGIF). Silva (2012), em seu estudo relatou a presença 

deste parâmetro e a concentração por ele encontrado foi de <100 UFC/g em enchidos feitos a base 

de subprodutos de caprinos. 

De acordo com LNHAA (1997) do Ministério de Saúde para este parâmetro, o limite máximo 

aceitável é de 102 UFC/g em produtos de sangue.  

O isolamento de S. aureus nos produtos cozidos pode estar associado ao facto de ineficiência da 

etapa de conservação, uma vez cumprida as boas práticas de fabricação e boas práticas de higiene, 

principalmente do manipulador. 

Nas duas formulações (enchidos feitos a base de sangue e gordura e feitos com a incorporação de 

carne e coração), para os dois tratamentos (cozidos e fumados), apesar dos resultados obtidos 

estarem situados na mesma faixa na maioria dos grupos produzidos, foi notório que os enchidos 

fumados apresentaram menor carga microbiológica em diferentes parâmetros, com a excepção de 

bactérias aeróbicas mesófilas nos grupos SGIC e SGIF. 

Segundo Silva (2012), o processo de cozedura auxilia na redução de contagem de microrganismos 

pela exposição ao calor, degradando suas células. A fumagem além de melhorar a cor e o sabor do 

produto, diversas substâncias com propriedades antimicrobianas, como ácidos, álcoois e ésteres, 

são depositadas na superfície do alimento, retardando assim a multiplicação dos microrganismos.  

Além dos factores acima mencionados, a qualidade da matéria-prima utilizada no processamento e 

a eficiência das Boas Práticas de Fabricação e Boas Práticas de Higiene, garantem a inocuidade 

do produto, para que seja consumido com segurança. 
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6.2 Qualidade físico-química  

Os valores de humidade para enchidos feitos a base de sangue e gordura, estiveram entre 51,6 e 

53,6 % para enchidos fumados (grupo SGF) e enchidos cozidos (grupo SGC). No caso dos enchidos 

feitos a base de sangue e gordura, com a incorporação de carne e coração, os valores obtidos dos 

enchidos cozidos (grupo SGIC), e fumados (grupo SGIF), foram de 49,85 e 47,33%. Estes valores 

estão de acordo com a norma NP- 1614, que tem como referência humidade inferior a 65%. Mathi 

(2016), no seu estudo encontrou valores que oscilaram entre 62,93 e 64,95% em morcelas. 

Dalmás e colaboradores (2012), estudando enchidos cozidos feitos a base de subprodutos de 

caprinos, encontraram valores de humidade entre 66,88 ± 0,1 a 67,61 ± 0,1%, e para enchidos 

fumados também feitos da mesma matéria-prima foram de 54,21 ± 0,7 a 54,80 ± 0,4%, sugerindo 

assim, que os enchidos avaliados são menos susceptíveis a deterioração. Silva (2012), no seu 

estudo encontrou teor de humidade de 62,81% para enchidos feitos a base de subprodutos de 

caprinos. O teor de humidade dos enchidos avaliados estiveram abaixo em relação com os dos 

autores acima citados. Coligado a isso, está o binómio tempo e temperatura usada no 

processamento, assim como o tamanho, o diâmetro do enchido, a matéria-prima principal, os 

condimentos e especiarias utilizados na elaboração de cada grupo. 

A humidade é obtida pela determinação da água total contida no alimento. No entanto, segundo 

Filho e Vasconcelos (2011), esse valor, não fornece indicações de como ela está distribuída, nem 

permite saber se toda água está ligada do mesmo modo ao alimento e segundo os mesmos autores 

para ter melhor indicação de como a água está distribuída no alimento, seria necessário a 

determinação de actividade de água, visto que este parâmetro fornece informação sobre o 

crescimento microbiano, estabilidade química e bioquímica, propriedades físicas e vida útil do 

produto. Por motivos técnicos não foi possível incluir a avaliação da actividade de água no presente 

estudo. 

Para enchidos feitos a base de sangue e gordura, os valores de cinzas totais dos enchidos cozidos 

(grupo SGC) e enchidos fumados (grupo SGF), assim como os do grupo com a incorporação de 

carne e coração (SGIC e SGIF), variaram de 2,1 a 2,8%. Estes valores se encontram na mesma 

faixa em relação ao que foi encontrado por Maria (2001), em morcelas cozidas, sendo o valor 2,09%, 

assim como com o encontrado por Silva (2012), que foi de 2,85% para enchidos fumados feitos a 

partir de subprodutos de caprinos. Dalmás e colaboradores (2012), obtiveram valor de 2,58% para 

enchidos cozidos feitos a partir de subprodutos de caprinos e 3,77% para enchidos fumados feitos 

da mesma matéria-prima. 

De acordo com Cecchi (2003), o teor de cinzas totais de carnes e produtos cárneos, varia entre 0,5 

a 6,7%, e essas variações depende da matéria-prima, do cumprimento de enchidos, do diâmetro, 

do tratamento usado na sua elaboração. As cinzas totais representam o resíduo inorgânico 

remanescente após a completa destruição da matriz orgânica do alimento. 
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Segundo Silva (2012), a utilização de condimentos e especiarias tem um papel fundamental no 

aumento de teores de cinzas. O sal utilizado na formulação de enchidos pode ser o principal 

responsável por esse aumento. O sangue também possui um nível de minerais superior em relação 

a carne de bovinos, podendo afectar o percentual de cinzas dos produtos a que são adicionados ou 

utilizados.  

Tanto os enchidos feitos na base de sangue e gordura, como os feitos com incorporação de carne 

e coração, o pH esteve na faixa dos 5,25 a 5,72 nos dois tratamentos (cozido e fumado). Maria 

(2001), no seu estudo em morcelas, verificou valor constante de pH igual a 5,6. Dalmás e 

colaboradores (2012), verificaram no seu estudo para enchidos cozidos, feitos a base de 

subprodutos de caprinos valor de pH igual a 7,63 e de fumados, feitos da mesma matéria-prima 

7,33, enquanto que Silva (2012), no seu estudo obteve 7,36 para enchidos feitos a base de 

subprodutos de caprinos. Os enchidos produzidos, no presente estudos estiveram ligeiramente 

ácidos quando comparados com os resultados dos autores acima citados. 

Ordóñez e colaboradores (2005), destacam que além da carga inicial de lactobacilos, factores como 

tamanho do enchido, pH inicial da carne, tipo e qualidade de carbohidratos e utilização de 

acidulantes químicos influenciam na queda do pH. No caso do presente estudo, factores como o 

tamanho do enchido, qualidade dos condimentos utilizados, principalmente o vinho e vinagre, 

contribuíram para ligeira acidez do produto.  

De acordo com Viera (2015), se o pH estiver elevado (próximo da neutralidade), a carne é 

susceptível à acção microbiana, em particular as bactérias de deterioração. O mesmo autor relata 

que os enchidos portugueses apresentam pH> 4,5, deste modo os valores encontrados no presente 

estudo estão de acordo com o referenciado. 

 

6.3 Avaliação pelos provadores 

Nos enchidos feitos a base de sangue e gordura, assim como com os de incorporação de carne e 

coração, nos dois tratamentos (cozidos e fumados), os valores atribuídos a cada parâmetro 

sensorial avaliado, a pontuação foi de 5,5 numa escala hedónica de nove pontos, o que indica que 

os produtos foram medianamente aceites sensorialmente. 

Relativamente aos enchidos feitos a base de sangue e gordura através dos resultados obtidos, 

verificou-se diferenças estatisticamente significativas entre os enchidos cozidos e fumados, para p 

≤ 0,05 quanto a aroma e sabor. Quanto a cor, textura e avaliação global, os dois tratamentos 

(cozidos e fumados) não diferiram significativamente (p ≤ 0,05) e quanto aos enchidos feitos com a 

incorporação de carne e coração, dos resultados obtidos verificou-se que, em geral há diferenças 

significativas entre os enchidos cozidos e fumados para p ≤ 0,05. Quanto a cor, aroma, sabor e 

avaliação global, nos dois tratamentos (cozidos e fumados) as diferenças foram significativas e 
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quanto a textura, não diferiram significativamente (p ≤ 0,05). Silva (2012), no seu estudo, em 

enchidos feitos a base de subprodutos de caprinos, encontrou valores médios acima de 6 em uma 

escala hedónica de nove pontos. Dalmás (2013), em seu estudo de chouriço feitos a base de 

subprodutos de caprinos, reportou valores médios acima de 6 em uma escala hedónica de nove 

pontos. 

Através da leitura dos relatos dos provadores, verificou-se que os enchidos fumados feitos a base 

de sangue e gordura, proporcionaram uma aparência mais atractiva quando comparado com os 

enchidos cozidos, que por sua vez foram classificados como tendo uma cor escura. Quanto a 

textura, os enchidos fumados foram classificadas como tendo uma textura firme e os enchidos 

cozidos como tendo uma textura rígida, e quanto ao sabor, os enchidos fumados foram classificadas 

como tendo um sabor salgado e atractivo, típico de produtos fumados e os enchidos cozidos com 

sabor de sangue. 

Para enchidos feitos a base de sangue e gordura, com a incorporação de carne e coração, da leitura 

dos relatos dos provadores, foi notório que os enchidos fumados proporcionaram um aspecto mais 

atractivo quando comparado com enchidos cozidos. Este facto foi devido a maior concentração de 

pedaço de carne e gordura que se encontrava na superfície do enchido ao corte transversal. Os 

provadores, classificaram os enchidos cozidos, como tendo um aroma suave, típico de produtos de 

salsicharia, e classificaram enchidos fumados como tendo aroma a fumo. Quanto ao sabor, 

descreveram os enchidos fumados como tendo aspecto mais atractivo quando comparado com 

enchidos cozidos. Este facto pode estar associado a concentração dos nutrientes que estes 

apresentaram devido a adição de substâncias aromáticas contidas na madeira, directamente no 

produto, na etapa de fumagem e classificaram como sendo salgado atractivo, aspecto pouco 

húmido. 

Embora estes produtos não tenham sido altamente aceites pelos provadores quando consumidos 

directamente, os produtos feitos a base de sangue são bem-vindos como ingredientes para 

culinária, pois as proteínas do sangue tem boas propriedades funcionais, como a capacidade de 

emulsificação e de retenção de água em alimentos, assim como melhoram as características 

organolépticas do produto final desejado (Dutra e Silva, 2013). 

No geral os enchidos fumados tiveram maior aceitação sensorial. Dalmás e colaboradores (2012), 

no seu estudo, na avaliação sensorial de chouriços fumados e cozidos, feitos a base de subprodutos 

de caprinos (sangue e vísceras), também constataram a preferência pelos enchidos fumados, que 

apresentaram uma melhor consistência do chouriço caprino em razão da perda de humidade, 

minimizando o sabor e aroma característico de sangue do produto e conferindo agradável aroma 

de fumo, onde chouriço submetidos a este tratamento recebeu a maior quantidade dos adjectivos 

qualificativos sugeridos dentre os quais: aparência uniforme, fumo suave, aspecto pouco húmido, 

aroma e tempero equilibrados, sem odor de sangue, textura firme e uniforme. 
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Dentre 33 provadores que participaram no teste de intenção de compra de enchidos, um pouco 

mais que a metade (54,5%), nas duas formulações, julgaram os enchidos fumados (grupos SGF e 

SGIF) como produtos de qualidades, e que certamente/provavelmente comprariam caso estivesse 

disponível no mercado. Silva (2012), no seu estudo, relatou que 65,6% dos provadores, julgaram o 

chouriço fumado feito com subprodutos de caprinos, como o produto de qualidade e segundo o 

mesmo autor, a caracterização sensorial do chouriço caprino fumado demostra o potencial de 

mercado que o produto possui e suas propriedades peculiares, principalmente o aroma e o sabor, 

são os principais atributos que fazem melhorar a aceitação do produto final. 

A Baixa expectativa de compra pode estar relacionada com a falta de familiarização dos provadores 

com produtos á base de sangue. Contudo, não foi investigada a ligação prévia dos provadores com 

produtos similares. 

 

6.4 Custo de produção  

Da análise de custo de produção, tomando como base os custos consumíveis na elaboração de 

enchidos feitos a base de sangue e gordura, entre os dois tratamentos (cozidos e fumados), nos 

dois grupos (SGC e SGF), não houve diferença marcante quanto ao custo de produção.  

Aliado a este facto, está a quantidade da matéria-prima e outros insumos que não deferiram tanto 

(com a da lenha usada na fumagem), o que fez com que os dois enchidos (cozidos e fumados) 

tivessem um custo de produção similar independentemente do tratamento. O mesmo cenário foi 

notório para enchidos feitos a base de sangue e gordura, com a incorporação de carne e coração, 

que quanto a análise de custos, nos dois tratamentos, os dois grupos (SGIC e SGIF) produzidos 

não deferiram tanto entre eles. 

Fazendo uma comparação entre as duas formulações (enchidos feitos a base de sangue e gordura 

e enchidos feitos a base de sangue e gordura, com a incorporação de carne e coração), nos dois 

tratamentos, os custos de produção foram diferentes, isso deve-se ao valor acrescido na aquisição 

de carne e coração no caso dos grupos SGIC e SGIF. A incorporação de carne e coração, 

acrescentou o custo de produção unitário (kg) em 34.5, 00 MT para enchidos cozidos e para 

fumados 36, 00 MT.  

Quanto ao preço de venda, os enchidos feitos a base de sangue e gordura, nos dois tratamentos 

(cozidos e fumados) tiveram o mesmo preço (150,00 MT) e nos enchidos com a incorporação de 

carne e coração, os dois tratamentos (cozidos e fumados) também tiveram o mesmo preço (185, 

00 MT). Fazendo uma análise entre as duas formulações, os enchidos feitos a base de sangue e 

gordura apresentaram preço de venda inferior (150, 00 MT) quando comparado com enchidos feitos 

com a incorporação de carne e coração (185,00 MT). Isso justifica-se pelos custos envolvidos na 

elaboração de cada enchido e por sua vez os enchidos oriundos das duas formulações tiveram o 
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preço de venda mais baixo quando comparado com os preços de vendas praticados nos mercados, 

trazendo assim uma vantagem económica para o consumidor, principalmente para os de baixa 

renda. 
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7. Conclusão  

A elaboração de enchidos à base de subprodutos do matadouro, apresenta-se como uma alternativa 

viável, podendo assim diversificar a dieta alimentar da população de menor poder aquisitivo, e 

reduzir as implicações nefastas que esses podem produzir ao meio ambiente e a saúde pública. 

No geral os enchidos fumados apresentaram qualidade microbiológica aceitável, não constituindo 

perigo para a saúde do consumidor. Os enchidos fumados, em ambas formulações apresentaram 

maior teor de cinzas totais quando comparados com os cozidos. 

Ambas formulações foram medianamente aceites pelos provadores, com preferência os enchidos 

fumados. A mesma tendência foi verificada quanto a intenção de compra. 

O custo de produção foi similar nos dois tratamentos em cada formulação. A incorporação de carne 

e coração elava o custo de produção unitário para 34.5, 00 MT em enchidos cozidos e em fumados 

36, 00 MT e esses enchidos, trazem uma vantagem económica para o consumidor. 
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8. Recomendações  

 Recomenda-se a comunidade académica a realizar estudos sobre o valor nutricional de 

enchidos feitos a base de subprodutos de bovinos; 

 Recomenda-se a promoção do consumo de enchidos feitos a base de subprodutos de 

bovinos principalmente em populações com baixo nível nutricional; 

 Recomenda-se a fazer estudos sobre vida de prateleira destes tipos de enchidos para avaliar 

a capacidade de conservação em diferentes tipos de embalagens; 

 Recomenda-se o desenvolvimento de mais formulações, com objectivo de melhorar a 

aceitação destes produtos; 

 O desenvolvimento de uma legislação específica para esses produtos, com objectivo de 

padronizar seus parâmetros de identidade e qualidade.  

Para o Matadouro Municipal: 

 Recomenda-se o desenho e implementação de projecto que consiste na introdução de uma 

nova linha de processamento de produtos cárneos e seus derivados. Visando contribuir para 

o desenvolvimento das indústrias alimentares em Moçambique e melhor aproveitamento de 

subprodutos nele gerado. 
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Anexo I: Consentimento Informado  

Projecto de pesquisa: Desenvolvimento de enchidos a partir de subprodutos gerados em 

matadouros de bovinos. 

Responsável pela pesquisa: Carlos Riquito Castigo Mimbir 

Com o presente trabalho, propõe-se desenvolver enchidos á base de subprodutos gerados em 

matadouros de bovinos, com objectivo de diversificar a dieta alimentar da população, além de 

equilibrar a balança económica dos matadouros e reduzir as implicações nefastas que esses podem 

produzirem ao meio ambiente quando são descartados e comprometendo assim a saúde pública. 

Para que o mesmo se efective, torna-se necessária sua participação (como provador).  

Como provador deverá analisar as amostras fornecidas quanto aos atributos: cor, aroma, textura, 

sabor e deve fazer uma avaliação global e manifestar intenção de compra. Cada sessão levara 

cerca de 10 minutos no máximo. 

As amostras produzidas não oferecem nenhum risco previsível de danos à saúde e integridade dos 

sujeitos envolvidos na pesquisa, pois, todos os produtos envolvidos no teste foram produzidos e 

manipulados de acordo em as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Boas Práticas de Higiene 

(BPH). 

O pesquisador garante fornecer respostas a quaisquer perguntas ou esclarecimentos que julgue 

necessário sobre os procedimentos, riscos, benefícios e outros aspectos relacionado com a 

pesquisa realizada.  

Os resultados do estudo serão tornados públicos no dia da defesa oral, na Faculdade de Veterinária, 

Universidade Eduardo Mondlane, no primeiro semestre de 2020. Caso precise inteirar-se dos 

resultados obtido, poderá contactar o autor do trabalho pelo celular ou correio electrónico:  

+258 84 685 9005 ou riquitocharles@gmail.com  

 

 

 

Grato pela sua colaboração 

Declaro aceitar participar da pesquisa de acordo com as condições estabelecidas pela mesma. 

Maputo, aos______de________________________de 20____ 

Assinatura do participante: _____________________________________________________ 

 

mailto:riquitocharles@gmail.com
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Anexo II: Ficha de análise sensorial 

Sexo: (   )M   (   )F     Idade:______      Estudante:_____        CTA:_____    

Você está recebendo quatro amostras codificadas de enchidos produzidos na base de sangue e 

gordura, e produzidos na base de sangue e gordura, com a incorporação de carne e coração, ambas 

amostras cozidas e fumadas. Prove e avalie na escala correspondente aos atributos listados abaixo: 

(1) Desgostei extremamente 

(2) Desgostei muito  

(3) Desgostei moderadamente 

(4) Desgostei ligeiramente 

(5) Nem desgostei, nem gostei  

(6) Gostei ligeiramente 

(7) Gostei moderadamente  

(8) Gostei muito  

(9) Gostei extremamente  

Amostra            Cor               Aroma                  Textura              Sabor            Av. global  

(_____)            _____              _____                ______            _______          _______ 

(_____)            _____              _____                ______            _______          _______ 

(_____)            _____              _____                ______            _______          _______ 

(_____)            _____              _____                ______            _______          _______ 

 

Intenção de compra   

Relativamente à intenção de compra, situe as amostras na seguinte escala, colocando “X” no local 

correspondente. 

Itens  Número de amostra 

510 120 240 150 

1. Certamente compraria      

2. Provavelmente compraria      

3. Talvez compraria/ Talvez não compraria     

4. Provavelmente não compraria      

5. Certamente não compraria     

 

Comentário:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Muito obrigado! 


