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Abstract
The quality of liver patés commercialised in the portuguese national market was determined by chemical assays including evaluation of

nutritional value, trans fatty acid composition and monitorization of nitrates, nitrites and antioxidants. A total of 45 samples of liver patés ( 15 brands
and 3 batches for brands) were randomly purchased from the Porto retail market. Portuguese official methods (NPs) were used for determination of the
main components and evaluation of the nutritional value. The quality of the extracted fat was evaluated using the fatty acid diagram. The proportion
of saturated: monounsaturated polyunsaturated fatty acids was 35:40:25, and the mean value of trans fatty acids was 0.7% ± 0.32. The fat alteration
was determined by the free acidity (mean value 2.3± 1.2 g of oleic acid/ 100 g of product) and the peroxide value (7 ± 7.0 mEq of O2/L). The levels of
nitrites and nitrates were determined using a FIA methodology. The mean values obtained were 7.56 ± 4.5 mg/Kg of NaNO2 and 64.1 ± 50,1mg/Kg of
NaNO3. All samples presented values below the authorized limits. Synthetic phenolic antioxidants were identified and quantified using HPLC/UV
methodology. The extraction procedure was optimised. BHA was detected in 2 of the 15 assayed brands  (mean value 79.9 ± 24.6 mg/Kg) and NDG
was found in 7 brands (mean value 10.2 ± 8.3 ppm).

Keywords: Patés, nutritional values, fatty acids, liver, BHA, NDG, nitrates, nitrites.

Resumen
En este trabajo se evaluó la la calidad de patés de hígado comercializados en el mercado nacional portugués en base a la evaluación del

valor nutritivo, la composición de acidos grasos y el contenido en nitratos, nitritos y antioxidantes.Se obtuvieron 45 muestras de pates de hígado (15
marcas y 3 loters por marca) seleccionados aleatoriamente del mercado minorista de Oporto. Para las determinaciones de los principales componentes
y valores nutricionales se usaron los métodos oficiales portugueses (NPs). La calidad de la grasa extraida se evaluó usando en diagrama de ácidos
grasos. La proporción de los ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados fue 35:40:25. Los valores medios de los ácidos grasos trans
fue 0.7%  ± 0.32. La alteración de la grasa fue medida por la acidéz libre (valor medio 2.3 ± 1.2 g de acido oleico /100 g de producto) y la concentra-
ción de peroxidos (7 ± 7.0 mEq de O2/ L). Los niveles de nitratos y nitritos se determinarion por FIA. Los valores medios obtenidos fueron 7.56 ± 4.5
ppm of NaNO2 y 64.1 ± 50.1 ppm de NaNO3. Todas las muestras presentaron valores por debajo de lo permitido por las leyes portuguesas. Antioxidantes
sintéticos fenólicos se determinaron por HPLC/UV. El proceso de extracción se optimizó. Se detectó BHA en 2 de las 15 marcas (media 79.9 ± 24.6
ppm) y NDG en 7 marcas (valor media 10.2 ± 8.3 ppm).

Palabras clave: Patés, valor nutricional, acidos grasos, hígado, BHA, NDG, nitratos, nitritos.

Resumo
Neste trabalho efectuaram-se ensaios químicos, para avaliar a qualidade de patés de fígado para barrar, comercializados no mercado

nacional português. Procedeu-se à avaliação do valor nutricional, dos teores de ácidos gordos trans e à monitorização dos conservantes, nitratos e
nitritos e dos antioxidantes de síntese. As amostras em estudo, 15 marcas, com diferentes períodos de validade, (3 lotes por marca) num total de 45
amostras, foram adquiridas aleatoriamente no mercado do Grande Porto. O doseamento dos constituintes maioritários e o cálculo do valor nutricional
efectuou-se segundo as NPs. A qualidade da gordura extraída foi avaliada através dos perfis de ácidos gordos dos lípidos neles contidos, recorrendo à
técnica de GC. A proporção de ácidos gordos saturados: monoinsaturados: polinsaturados foi de 35:40:25 e os teores médios de isómeros trans foram
de 0,7% ± 0,32. A avaliação da alteração da gordura efectuou-se através da determinação da acidez livre, obtendo-se teores médios de 2,3 ± 1,2g de
ácido oleico por 100g de produto, e do índice de peróxidos, (com teor médio de 7 ± 7,0 mEq de O2/kg). Os teores de nitritos e nitratos foram
determinados por uma metodologia automática FIA. Os níveis médios obtidos foram de 7,56 ± 4,5ppm de NaNO2 e 64,1 ± 50,1ppm NaNO3. Todas
as amostras estudadas apresentaram teores muito inferiores aos legalmente admissíveis. Identificaram-se e quantificaram-se os antioxidantes fenólicos
de síntese, usando uma metodologia de HPLC-UV. Efectuou-se uma optimização do processo extractivo. Das 15 marcas analisadas, duas continham
BHA num teor médio de 79,9 ± 24,6 ppm e sete  continham NDG num teor médio de 10,2 ± 8,3ppm.

Palabras clave: Patés, valor nutricional, acidos gordos, fígado, BHA, NDG, nitratos, nitritos
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1.INTRODUÇÃO

O paté é um produto com pouca tradição nos
hábitos alimentares dos Portugueses. No entanto, nos
últimos anos, com a abertura de mercado e consequente
introdução de alimentos característicos de outras regiões
europeias, o seu uso tem vindo a crescer, sobretudo como
consequência da sua utilização por uma camada de
população interessada em alternativas alimentares.

Tanto quanto nos é dado saber, a informação sobre
a avaliação da qualidade dos patés, quer a nível nutricional
quer a nível de segurança alimentar é bastante escassa e/
ou pouco difundida. Daí a importância do estudo de alguns
parâmetros químicos que permitam caracterizar e garantir
a genuinidade destes produtos. Pareceu-nos de grande
interesse para a saúde pública, informar os consumidores
e também os industriais produtores destes alimentos.

No presente estudo optou-se por efectuar um
controlo de qualidade nos patés enquanto produto final,
numa perspectiva de caracterizar o produto -patés de
fígado- do ponto de vista químico, do valor nutricional e
a qualidade da gordura empregue na fabricação.

Efectuou-se também a determinação dos níveis de
alguns aditivos, incluindo os nitritos e nitratos e ainda os
antioxidantes fenólicos de síntese. Estes aditivos são
adicionados frequentemente aos patés de fígado, não
obstante os organismos reguladores já terem equacionado
a sua eliminação na alimentação, devido aos seus efeitos
toxicológicos. No entanto, pesada a relação benefício/risco
têm-se decidido pela sua manutenção, embora em menores
doses [1] por esta razão os elegemos no nosso estudo.
Assim efectuou-se:

· A caracterização nutricional de patés de fígado
disponíveis no mercado nacional, avaliação do seu valor
calórico e da relação proteína/gordura;

· A avaliação da qualidade da gordura através da sua
composição em ácidos gordos e a avaliação do grau de
alteração das gorduras;

· A quantificação dos teores de nitritos e nitratos presentes
nas diferentes marcas comerciais e a sua harmonização
com os limites impostos pela legislação;

· A identificação e quantificação de antioxidantes fenólicos
de síntese presentes nas referidas amostras.

Simultaneamente tentou averiguar-se a
uniformidade de fabrico de patés, quer entre os lotes da
mesma marca, quer entre as diversas marcas comerciais e
a qualidade de patés de fígado de porco comparativamente
com patés à base de fígado de aves.

A verificação do cumprimento das regras da
rotulagem foi também incluída neste estudo.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Amostragem

As amostras em estudo foram adquiridas
aleatoriamente em estabelecimentos comerciais, no
mercado nacional, supermercados e hipermercados do
Grande Porto, no período de Outubro de 1995 a Junho de
1996. Foram adquiridas 15 marcas, sendo 14 produzidas
e embaladas em países da U.E. e somente uma produzida
e embalada em Portugal.

Para cada marca, foram analisados três lotes com
diferentes períodos de validade, as amostras pertencentes
aos três lotes da mesma marca foram analizados na mesma
data, designando-se:

A- o lote com mais curto período de validade;
B- o lote com período de validade intermédio;
C- o lote com mais longo período de validade.

Para cada lote efectuaram-se os ensaios em
duplicado, num total de 45 amostras. Todas as amostras
encontravam-se dentro do período de validade e foram
numeradas aleatoriamente de 1 a 10 para os patés de
«porco», de 11 a 13 para patés de «mistura de porco e
aves» e ainda de 14 a 15 para patés de «aves». A amostra
número 8 corresponde a um paté «light». Os diferentes
patés apresentavam-se embalados em três tipos de
materiais: metálicos (com revestimento interno), plástico
e vidro, mencionados na tabela 1 referente aos resultados.

2.2. Metodogias aplicadas

Avaliação da Composição centésimal, utilizando
Metodologias Normalizadas em Portugal (NPs)

No sentido de se determinar o teor nutricional das
amostras de patés, em estudo procedeu-se à caracterização
dos constituintes maioritários: Humidade [2], Cinzas [3],
Proteína [4] e Gordura [5]  segundo as metodologias
descritas nas Normas Portuguesas.

Avaliação da gordura extraída de patés

a) Análise do perfil de ácidos gordos e isómeros trans

Usou-se a cromatografia em fase gasosa, de coluna
capilar, dos ésteres metílicos obtidos por transesterificação
[6].

b) Avaliação do grau de alteração da gordura

Na gordura extraída de patés foi avaliado o ranço
hidrolítico e o cetónico por autoxidação através da
determinação da acidez livre [7] e do índice de peróxidos
[8]. Usaram-se as metodologias oficiais descritas nas
Normas Portuguesas.

ALTAGA ©1998                                                                    Pinho et al.: Apreciação da qualidade dos patés de fígado ...
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Identificação e quantificação de aditivos

a) Nitritos e nitratos

Atendendo a que os métodos de referência, Normas
Portuguesas, para a determinação dos teores em nitritos e
nitratos em produtos cárneos são morosos e requerem para
a sua execução grande quantidade de reagentes e material
de laboratório, recorreu-se a uma metodologia automática
por FIA, que permitiu a determinação simultânea dos dois
compostos, com um ritmo de amostragem elevado [9].

b) Antioxidantes de síntese

Não estando referido nenhum método oficial para
avaliar os níveis de antioxidantes em patés de fígado,
tentou usar-se o método da AOAC descrito para óleos e
gorduras [10] bem como com outros métodos de HPLC
que referem a avaliação em margarinas [11-12] e em
manteiga [13].

No entanto, estes mostraram-se inapropriados e
pouco reprodutíveis, quando aplicados a patés,
provavelmente devido à complexidade da matriz. Assim,
efectuou-se uma optimização do processo extractivo da
AOAC com vista a quantificar os antioxidantes fenólicos
de síntese [14].

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Valor nutricional de patés

No conjunto das amostras, os teores para a
humidade variaram entre 46,5 e 68,5 % com um valor
médio de 53,4 ± 6,6 % (Figura 1). No entanto, há que
referir que o paté com maior teor em humidade,
corresponde a um paté «light».

Estes teores estão de acordo com os referidos em
«The Composition of Foods», [15] quer para patés normais
(50,6 %), quer para patés «light» (65,6 %). Zee, et al
referem 48,5 ± 3,0% [16].
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   Figura 1.- Teore Médios de Humidade por Marca e respectivos desvios padrão.

   Figura 2.- Teore Médios de Cinzas por Marca e respectivos desvios padrão.
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Os teores de cinzas variaram entre 1,4 e 3,7 % com
um valor médio de 2,6 ± 0,5 %. A Figura 2 mostra os
teores médios por marca e respectivos desvios padrão.

Em «The Composition of Foods» [15]  estão
discriminadas percentagens de constituintes inorgânicos.
Do seu somatório resulta um teor de 2,43 % para patés de
fígado e 1,17 % para patés «light», a literatura [16]
menciona teores semelhantes (3,0 ± 0,1%).

Os teores para a proteína variaram entre 8,33 e 15,81
% com um valor médio de 11,78 ± 2,27 %. Na Figura 3
apresentam-se os resultados dos teores médios de proteína
por marca e os respectivos desvios padrão. Os resultados
obtidos foram inferiores aos teores referidos em «The
Composition of Foods» [15] (13,1 % e 18,0 % para o  paté
«light», que apresentou igualmente níveis inferiores) mas
semelhantes aos de Zee, et al (11,5 ± 1,9%) [16].

Exceptuando a amostra nº 8 (paté «light»), que
apresentou, obviamente, um menor teor de gordura (13,1

± 0,5 %), o conjunto das restantes amostras apresentaram
teores que variaram entre 16,9 e 41,3 % com um valor
médio de 29,37 ± 8,17 %. Na Figura 4 evidênciam-se os
teores médios de gordura obtidos para as diferentes marcas
bem como os respectivos desvios padrão.

Em «The Composition of Foods» [15] indicam-se
teores de gordura de 28,9 % para patés de figado e de
12,0 % para patés «light», enquanto que um valor médio
de 38,9 ± 5,7 % é indicado por Zee, et al [16].

Os factores de conversão de matéria em energia
são clássicos e indicados oficialmente na portaria nº 751/
93[17]. As percentagens de hidratos de carbono
foram obtidas por diferença entre o total e o somatório
dos outros constituintes maioritários analisados.

Verificou-se a existência de grandes diferenças
entre as várias marcas, tendo sido obtido um mínimo de
212 Kcal (886 KJ) por 100 g e o máximo de 408 Kcal
(1705 KJ) por 100 g  com um valor médio de 323 ± 67,3
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   Figura 3.- Teore Médios de Proteína por Marca e respectivos desvios padrão.
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   Figura 4.- Teore Médios de Gordura por Marca e respectivos desvios padrão.
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de 40%, o ácido palmítico (C16), com cerca de 20%, o
ácido esteárico (C18) e o ácido linoleico (C18: 2cc) com
teores da ordem de 12%.

Observaram-se vestígios de C18:4 e C20:3 e teores
de 0,31 para o ácido araquidónico (C20:4,) ácidos gordos
característicos da gordura de alguns órgãos,
nomeadamente do fígado.

Kcal (1350 KJ) por 100 g. Exceptua-se o caso do paté
«light», que apresenta um teor de 180 Kcal (752KJ) por
100 g.

Estes teores estão de acordo com os referidos em
«The Composition of Foods», [15] (191 e 316) Kcal por
100 g, respectivamente para os dois tipos de patés.

A caracterização nutricional de patés reveste-se de
grande dificuldade perante a heterogeneidade de teores
obtidos para os diversos parâmetros analisados. Este facto
é particularmente significativo em relação à gordura, e
consequentemente, ao valor calórico.

Verificou-se existir uma relação inversa entre os
constituintes maioritarios água e proteínas. Ao analisar
os rótulos, algumas marcas referem a adição de amidos,
açúcar, farinhas, ovos, proteínas de leite, etc. No entanto,
nos parâmetros correspondentes, não se evidencia qualquer
aumento significativo dos nutrientes contidos nestes
ingredientes (Figura 5).

De um modo geral, observou-se que os teores
obtidos neste estudo não se afastaram significativamente
dos referidos em «The Composition of Foods», onde foram
estudadas 20 amostras de patés e 11 amostras de patés
«light». No entanto a referida tabela não apresenta desvios
padrão, pelo que não podemos concluir da homogeneidade
destes resultados.

3.2  Avaliação da gordura extraída de patés

Análise do perfil de ácidos gordos e isómeros trans

A composição média em ácidos gordos das 15
marcas comerciais avaliadas, num total de 45 amostras,
apresenta-se no Tabela I.

Verificou-se que os ácidos gordos mais abundantes
eram, respectivamente o ácido oleico (C18:1c), com cerca
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   Figura 5.- Teores médios de proteína gordura e humidade dos patés.

Tabela 1.- Composição média em ácidos gordos do total de amostras
dos patés estudados (%).

Ac. Gordo Média
(x ±± sd) %

C12 0,08 ± 0,02
C14 1,21 ± 0,21
C15 0,11 ± 0,03
C16 21,40 ± 3,85
C16:1t 0,09 ± 0,03
C16:1c 2,42 ± 0,44
C17 0,50 ± 0,11
C17:1c 0,35 ± 0,07
C18 11,95 ± 2,39
C18:1t 0,53 ± 0,25
C18:1c 39,83 ± 7,22
C18:2tt 0,03 ± 0,01
C18:2ct 0,06 ± 0,02
C18:2tc 0,05 ± 0,02
C18:2cc 11,90 ± 2,55
C20 0,18 ± 0,04
C18:3t 0,04 ± 0,01
C18:3ccc 0,93 ± 0,17
C20:1c 0,88 ± 0,15
C18:4 0,04 ± 0,03
C20:3 0,08 ± 0,04
C20:4 0,31 ± 0,11
C21 0,14 ± 0,06
C22 0,51 ± 0,11



Os teores de ácido mirístico (C14) cerca de 1,2%,
parecem ser devidos à presença de produtos lácteos.
Embora o seu valor fosse muito semelhante nas diferentes
amostras de patés, algumas marcas não referiam a
presença deste tipo de produtos no rótulo.

Relativamente à relação ácidos gordos saturados/
insaturados verificou-se que os teores de saturados
rondavam os 35%, sendo os restantes 65%, ácidos
insaturados. Dos 65% de ácidos gordos insaturados cerca
de 40% eram ácidos gordos monoinsaturados
nomeadamente ácido oleico. Com amostragem e
metodologia analítica diversa da do nosso trabalho,
Bernard et al. [18] procederam a um estudo do diagrama
dos ácidos das matérias-primas de fabricação de patés e
no produto final, mas não incluiram a avaliação das
formas trans, tornando-se difícil a comparação dos nossos
resultados com os destes investigadores.

No que respeita aos ácidos gordos trans-
insaturados, (C18:1t + C18:2ct + C18:2tc + C18:3t),
verificou-se que os patés forneciam teores médios da
ordem de 0,7%, variando de 0,35 a 1,32%. Em resultado
da avaliação da composição em ácidos gordos de algumas
matérias-primas utilizadas no fabrico destes produtos
(banha, toucinho, fígado de porco, fígado de vitela, fígado
de aves) e dos valores descritos na literatura para produtos
lácteos, parece que os valores de isómeros trans
determinados resultam das matérias primas que entram
na composição de patés e não da incorporação de gorduras
hidrogenadas [19].

Para as 15 marcas estudadas verificou-se que os 3
lotes analisados pertencentes a cada marca apresentaram
diferenças altamente significativas (p<0,01) nos teores
dos diferentes ácidos gordos.

29
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Tabela 2.- Acidez e Índice de Peróxidos por marca e por lote de Patés de Fígado em diversos tipos de embalagema.

MARCAS
A

LOTES

B C

Nº DE
AMOSTRA

TIPO DE
EMBALAGEM

Acidez
IP

Acidez
IP

Acidez
IP

3 metálica 1,7± 0,1
  1± 0,0

1,8 ± 0,0
    1± 0,1

1,4 ± 0,1
    1± 0,0

5 metálica 1,7 ± 0,1
   4 ± 0,3

1,4 ± 0,1
   4± 0,2

1,2 ± 0,0
   4 ± 0,1

6 metálica 1,4 ± 0,0
 17 ± 0,6

1,2 ± 0,0
14 ± 0,3

1,1 ± 0,0
 14 ± 0,3

8 metálica 3,6 ± 0,1
   1 ± 0,0

3,2 ± 0,2
1 ± 0,0

2,7 ± 0,0
  12± 0,3

9 metálica 1,8 ± 1,8
   2 ± 0,0

1,7 ± 0,0
  2 ± 0,1

2,2 ± 0,1
   3 ± 0,3

13 metálica 2,8 ± 0,3
   2 ± 0,0

2,6 ± 0,0
 10 ± 0,1

2,4 ± 0,1
14 ± 0,0

14 metálica - - -
2 plástico 6,4 ± 0,1

  2 ± 0,6
6,0 ± 0,1
   3 ± 0,0

5,1 ± 0,0
    3 ± 0,1

4 plástico 2,7 ± 0,3
   6 ± 0,3

2,0 ± 0,1
   5 ± 0,4

2,6 ± 0,1
  4 ± 0,0

11 plástico 2,3 ± 0,0
   3 ± 0,1

2,6 ± 0,1
   4 ± 0,2

2,4 ± 0,1
   5 ± 0,1

15 plástico 2,4 ± 0,1
 30 ± 0,1

1,9 ± 0,1
   1 ± 0,9

2,3 ± 0,0
 25 ± 0,2

1 vidro 1,6 ±  0,0
  1 ± 0,0

1,3 ±  0,0
   1 ±  0,0

1,2 ± 0,0
  1± 0,2

7 vidro 1,8 ± 0,1
 10 ± 0,3

1,4 ± 0,0
 14 ± 0,2

1,9 ± 0,1
 12 ± 0,3

10 vidro 2,1 ± 0,1
16 ± 0,2

2,3 ± 0,1
 14 ± 0,1

2,8 ± 0,1
 12 ± 0,2

12 vidro 2,7 ± 0,1
   1 ± 0,2

2,6 ± 0,0
   1 ± 0,0

2,2 ± 0,1
   1 ± 0,0

a Os resultados são expressos com média±desvio padrão de duas determinações.
Indice de peróxidos (IP) expresaos com g de ácido oleico (mEq/kg) por 100 g produto.
A- lote com mais curto período de validade.
B- lote com período de validade intermédio.
C- lote com mais longo período de validade.
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Avaliação do grau de alteração da gordura

Comparando as diferentes marcas entre si,
verificou-se que a acidez livre variou entre 1,2 e 5,8 %,
com um valor médio de 2,3 ± 1,2 %. A Tabela 2 mostra
que duas marcas (2 e 8) apresentaram uma acidez livre
muito mais elevada do que as restantes.

No que respeita ao índice de peróxidos (IP)
obtiveram-se resultados que variaram entre 1 e 25 mEq
de O

2
/kg de gordura extraída, com um valor médio de

7±7,0 mEq de O
2
/kg de gordura extraída.

Verificaram-se diferenças de IP entre diferentes
marcas e entre lotes da mesma  marca, como se pode
concluir da análise da Tabela 2, onde os elevados desvios
padrão, observados em algumas marcas reflectem a falta
de homogeneidade de fabrico entre lotes da mesma marca.
Nem sempre foi encontrada um correlação directa entre
o I.P. e o periodo de validade do produto. Esta
variabilidade de resultados poderá ser interpretada pelo
facto de os peróxidos formados, pouco estáveis,

originarem outros compostos (hidrocarbonetos, aldeídos,
cetonas, álcoois e ácidos), responsáveis pela alteração do
produto, pois são derivados de cadeia mais curta,
geralmente voláteis e com aroma desagradável e/ou por
as matérias-primas utilizadas apresentarem possivelmente
diferentes graus de frescura à data de fabrico. Assim os
aditivos protectores, teriam sido adicionados, quando as
materias- primas já tinham sofrido alteração, o que poderia
acarretar uma menor eficácia. Este foi um dos motivos
que nos levou ao estudo de alguns aditivos e que
apresentamos a seguir.

3.3. Identificação e Quantificação de aditivos

Nitritos e nitratos

Os níveis de nitritos variaram entre 0,52 e 22,9
mg/Kg, com um valor médio de 7,56 ± 4,45 mg/Kg, para
nitratos variam entre 21,4 e 222 mg/Kg com um valor
médio de 64,08 ± 50,14 mg/Kg (Figuras 6 e 7).

Teores  Médios de Nitritos e respectivos desvios padrão
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   Figura 6.- Teores Médios de Nitritos por marca e respectivos desvios padrão.

Teores  Médios de Nitratos e respectivos desvios padrão
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   Figura 7.- Teores Médios de Nitratos por marca e respectivos desvios padrão.
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Os estudos de recuperação comprovaram a eficácia
do processo extractivo, e a sua exactidão. As taxas de
recuperação foram de: Galato de propilo 78%, Galato de
octilo 82%, Galato de dodecilo 94,3%, ter-Butil-
hidroquinona 93%, Nor-di-hidroguaiarético 91%, Butil-
hidroxianisol 97,8% e Butil-hidroxitolueno 99,9% .

Somente para o GP e GO se obtiveram
percentagens de recuperação inferiores a 90%, o que
segundo alguns autores [20] se deve ao facto de estes
antioxidantes, comparativamente com os restantes, serem
menos solúveis em óleos e gorduras e ligeiramente mais
solúveis na água, o que justifica que a sua extracção pelo
n-hexano não seja tão eficaz.

Os resultados obtidos na monitorização de
antioxidantes de síntese em patés de fígado apresentam-
se no Tabela 3.

Relativamente à composição em antioxidantes,
verificou-se que em 6 das 15 marcas não se detectou a
presença de qualquer antioxidante de síntese; 4 destas
marcas correspondem a patés de aves e patés de aves e
porco.

Foi detectado BHA em duas marcas, em
concentrações bastante diferentes. Detectou-se NDG em
7 marcas em concentrações também bastante diferentes,
desde «vestígios» até 26,3 ± 0,0 ppm. O que é

A detecção generalizada destes aditivos pressupõe
a sua utilização por parte da maioria dos fabricantes. A
dispersão (p<0,01) obtida relativamente aos valores
médios é altamente significativa em algumas marcas.
Apesar da grande dispersão de valores obtidos para
nitritos e nitratos, pode considerar-se que estes produtos
são seguros em termos de emprego de aditivos. De facto,
todas as amostras apresentaram valores de nitritos e
nitratos muito inferiores aos níveis legalmente admissíveis
de 100 e 250 mg/Kg, respectivamente para nitritos e
nitratos.

A grande variabilidade dos teores de nitritos e
nitratos entre lotes da mesma marca poderá ser devido à
dificuldade de dispersão destes aditivos, hidrófilos numa
matriz lipofílica como é a do paté de fígado.

Antioxidantes de síntese

Como já foi referido anteriormente, a metodologia
de HPLC proposta pela AOAC para óleos e gorduras [10]
mostrou-se inadequada para a determinação de antioxidantes
em patés, dada a complexidade da matriz. Assim, procedeu-
se à optimização da extracção, pelo método das adições de
padrão e efectuando extracções a diferentes temperaturas.
Concluiu-se que a temperatura de 60 ºC usando pequenas
porções de solvente (n-hexano) conduziu a um melhor
rendimento da extracção e uma melhor reprodutibilidade.

31

Tabela 3.- Resultados obtidos na monitorização de Antioxidantes de Síntese em Patés e Fígado.

L O T E S

( mg/Kg de  produto )

Marcas A B C

Antioxidantes

identificados

1 51,5±0,34 * * BHA

2 10,7 ± 1 ,2 * * N D G

3 5,19 ± 1,12 * * N D G

4 nd nd nd -

5 24,1 ± 0 ,5 26,3 ± 0 ,0 nd N D G

6 92,4 ± 0 ,4 95,7 ±0,0 nd BHA

7 nd nd nd -

8 vest. vest. vest. N D G

9 4,00 ± 0 ,45 11,0 ± 0 ,6 6,6 ± 0 ,7 N D G

10 4,95 ± 0,60 3,47 ± 0,03 5,34 ± 0,04 N D G

11 nd nd nd -

12 nd nd nd -

13 nd nd nd -

14 vest. vest. vest. N D G

15 nd nd nd -

nd - não detectado; * apenas se analisou um lote.

porco porco e aves aves
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surprendente, atendendo a que o NDG é um antioxidante
que não vem sugerido na Directiva de 95/2/CE [21] para
produtos alimentares no entanto este antioxidante poderá
ter origem natural no alimento.

Nenhum dos lotes revelou a presença de mais do
que um antioxidante.

Nas marcas que continham antioxidante
verificaram-se diferenças altamente significativas de lote
para lote (p<0,01).

Na fabricação o número de parâmetros
susceptiveis de influenciar a lipólise e a auto-oxidação
dos patés é consideravel: natureza do material de
embalagem ( opaco ou transparente à luz) pressão interna
do oxigénio, temperatura a que os diferentes patés
estariam armazenados, frescura das matérias primas e
presença ou ausencia de antioxidantes, o que torna dificil
a extracção de correlações entre lipólise (acidez livre),
auto-oxidação (I.P.) e efeito dos antioxidantes.

4. CONCLUSÕES

4.1- Verificou-se que os teores em isómeros trans
dos patés eram superiores aos das matérias-primas (banha,
toucinho, fígado de vitela, de frango, de galinha, de pato,
de perú e de porco)[19]. Atendendo a que o processo
tecnológico do fabrico de patés não atinge temperaturas
suficientemente elevadas para provocar a isomerização
dos ácidos gordos, esse aumento poderá ser atribuido à
utilização de outras matérias primas de origem animal
(produtos lácteos/caldos de carne).

4.2 - Em termos de conteúdo em nitritos e nitratos,
observou-se uma grande variabilidade de resultados entre
diferentes marcas, no entanto os níveis encontrados estão
dentro dos limites permitidos legislados, sendo até
bastante inferiores. A grande variabilidade verificada nos
teores de nitritos e nitratos em cada lote na mesma marca,
sugere a necessidade de melhorar o processo de fabrico.

4.3 - Nos patés analisados foram encontrados os
antioxidantes NDG em 7 marcas e BHA em 2 marcas.
Nas restantes amostras não se detectou qualquer
antioxidante de sintese. A Directiva 95/2/CE [21] não
permite o uso de antioxidantes de síntese em patés de
fígado, mas permite a sua adição a ingredientes como a
banha de porco. Como este último produto está quase
sempre presente nos patés é provável que os antioxidantes
identificados e quantificados sejam veiculados por esta
gordura. Deste modo, não foi possível concluir se os
antioxidantes identificados foram adicionados
directamente ou indirectamente ao paté. É ainda
surpreendente que se tenha detectado o NDG, atendendo
a que este, não vem sugerido na Directiva 95/2/CE para
produtos alimentares.

4.4 - Observou-se por vezes, falta de uniformidade
de fabrico nos lotes de algumas das marcas analisadas.

4.5 - Os patés apresentaram na sua composição
um elevado teor em gordura, podendo constituir uma
alternativa ao consumo de outros produtos para barrar
ricos em gordura, contribuindo para uma maior
diversificação alimentar. No entanto o consumidor deverá

dispor de informação adequada, nomeadamente quanto
à composição centesimal, que lhe permita integrar este
produto na sua alimentação, de uma forma equilibrada.
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