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RESUMO 

 

 

O Brasil é um dos líderes mundiais no mercado de carne bovina, considerada uma das fontes de 
alimentação mais importantes por possuir um alto nível nutricional. Sendo assim a carne moída se 
tornou um dos produtos cárneos mais consumidos pela sua facilidade gastronômica e seu baixo 
custo. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade físico-química de amostras de 
carne bovina moída fresca comercializadas em supermercados e casas de carnes de Ourinhos-SP. 
Para realização do experimento foram coletadas 20 amostras de carne bovina moída resfriada, 
adquiridas em diferentes supermercados e casas de carnes. As amostras foram coletadas na 
função de consumidor de 300g, sendo 10 amostras de músculo e 10 amostras de patinho. As 
amostras foram encaminhadas ao laboratório de analises químicas das Faculdades Integradas de 
Ourinhos, onde prosseguiu a realização de análises físico-química de rotina (Ph, Reaçao de Éber, 
Gás Amoníaco, Cocção, Filtração e Redução de Resazurina, utilizando para tanto, a metodologia 
padrão para alimentos cárneos. Concluídas as análises, observou-se que nenhuma das amostras 
apresentou as características analisadas dentro dos padrões normais, com isto se faz necessário a  
adoção efetiva de boas práticas desde o abate até a comercialização, pois a carne moída, por suas 
características pode facilmente ser contaminada e ocasionar doenças e intoxicações aos 
consumidores. 

 

Palavras-chave: carne moída, patinho e musculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 
Brazil is a world leader in the beef market, considered one of the most important power sources for 
having a high nutritional level. therefore ground beef became one of the most consumed meat 
products for its gastronomic ease and low cost. This study aims to evaluate the physical and 
chemical quality of samples of fresh ground beef sold in supermarkets and houses of Ourinhos-SP 
meat. For the experiment were collected 20 samples of ground beef chilled, acquired in different 
supermarkets and steak houses. The samples were collected in consumer function 300g, 10 muscle 
samples and 10 duck samples. The samples were sent to the laboratory for chemical analysis of the 
Integrated Colleges of Ourinhos, where he continued to carry out routine physicochemical analysis 
(Ph, reaction Eber, Ammonia Gas Cooking, Filtration and Resazurin reduction, using for this 
purpose, the methodology standard for meat foods. Concluded the analysis, it was observed that 
none of the samples showed the characteristics analyzed within normal standards, thus it is 
necessary to the effective adoption of best practices from harvesting to marketing, as ground beef, 
for its features can easily be contaminated and cause diseases and poisoning in consumers. 
 
 
 
Keywords: ground beef, duck and muscle 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O Brasil é atualmente o segundo maior produtor e consumidor de carne 

bovina no mundo e o terceiro em exportação, atrás apenas da Índia e Austrália 

(CONAB, 2012). Segundo dados divulgados pelo IBGE (2014), o Brasil produziu 

8.278.6 milhões/ton de carne e exportou cerca de 1553.0 milhões/ton. No 2º 

trimestre de 2014, foram abatidas 8.517 milhões de cabeças de bovinos gerando 

aproximadamente 2,006 milhões de toneladas de carne bovina (IBGE, 2014). 

A carne moída é um produto cárneo altamente comercializado, por sua 

facilidade de preparo e baixo custo, o que torna um alimento de preocupação 

mundial em relação aos fatores de segurança e qualidade (FERREIRA, 2008).  

A composição nutricional aliada ao alto valor de atividade de água e pH 

neutro, fazem da carne um excelente instrumento para o desenvolvimento de 

microrganismos que podem colocar em risco a saúde do consumidor, quando a 

mesma não recebe um cuidado adequado durante sua manipulação. A 

decomposição da carne ocorre por meio da divisão da matéria orgânica através da 

ação de microrganismos responsáveis pela decomposição da carne em 

substâncias químicas que produzem odor malcheiroso e, gases como: hidrogênio 

sulfurado, dióxido de carbono, metano e a amônia que podem ser observados por 

meio de análises físico-química e microbiológicas. (THORTON, 1968).  

Entre as principais fontes de contaminação da carne podem ser destacadas: 

a falta de condições de higiene durante o abate; a temperatura da estocagem nos 

comércios; a higienização dos equipamentos e o excesso de manipulação 

(MARQUES, 1991). 

Considera-se como produto de qualidade aquele cujas características 

venham a atender plenamente às necessidades dos consumidores, de forma 

confiável, acessível, segura, e, no tempo certo. Em se tratando da carne bovina, 

faz-se necessário que o consumidor seja moderno, seletivo, além de considerar o 

valor nutritivo, a sanidade e características organolépticas da mesma. Sendo assim 

considera-se que a estocagem e a manipulação inadequada de carne são fatores 
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responsáveis de redução de vida de prateleira e sua deterioração (FERREIRA, 

2008), tornando indispensável a adoção de boas práticas desde à fabricação até a 

comercialização em casas de carnes e supermercados, para assim evitar a 

contaminação e o desenvolvimento de doenças e intoxicações. 

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade 

físico-química de carne bovina moída vendida comercialmente em supermercados 

e casas de carnes de Ourinhos-SP.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 TECIDO MUSCULAR 

 

O tecido muscular é importante para diversas funções como a locomoção, a 

respiração, a digestão, a deglutição, o parto, a movimentação do sangue e da linfa 

pelo sistema circulatório, a distribuição dos produtos glandulares e os movimentos 

oculares. Logo, trata-se de um tecido contrátil que exerce funções variadas 

encurtando e puxando outras estruturas (BREAZILE, 1996; CUNNINGHAM, 2014). 

O movimento dos animais se dá a partir da contração dos músculos ao se 

contraírem ou estenderem (relaxar), como uma forma de responder aos impulsos 

enviados pelos nervos. Quando os músculos se estendem além da normalidade o 

que ocorre apenas em situações anormais, ocorre a tensão, distensão ou ainda 

torção muscular. De uma forma geral, os músculos encontram-se fixados em uma 

base óssea, onde as articulações exercem a função de alavancas ou dobradiças 

(BREAZILE, 1996; CUNNINGHAM, 2014). 

Por origem, compreende-se a parte do músculo que permanece imóvel 

durante a contração muscular. Denomina-se inserção a parte da junção que se 

movimenta (BREAZILE, 1996; CUNNINGHAM, 2014). 

O tecido muscular é composto por células alongadas e com diâmetro 

pequeno denominadas fibras musculares. As fibras musculares se unem umas às 

outras em feixes através do tecido conjuntivo. Apresentam em média um tamanho 

de 2,5 cm x 0,05mm. Apresentam o formato cilíndrico e extremidades afiladas e 

arredondadas. Podem tornar-se alongadas, formando os tendões que são atados 

ou inseridos nos ossos. A fibra é uma membrana celular ou sarcolema responsável 

por envolver e conter a substância contrátil (BREAZILE, 1996; CUNNINGHAM, 

2014). 

Existem três tipos de músculos: 
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 Músculos voluntários, estriados ou esqueléticos, que estão sob o controle da 

vontade. Constituem o aparelho muscular fixo ao esqueleto e, depois do 

abate, recebem o nome de carne. 

 Músculo cardíaco, que é também um músculo estriado, mas de modo 

diferente dos músculos esqueléticos voluntários. Não está sob o controle da 

vontade, mas, como um músculo involuntário, é controlado pelo sistema 

nervoso autônomo. 

 Músculos lisos, não estriados ou involuntários, também não estão sob o 

controle da vontade, não apresentam estrias, sendo encontrados por 

exemplo, na camada muscular das paredes intestinais. (MORETTO et al, 

2008). 

Os músculos esqueléticos constituem cerca de 40% do corpo. Os músculos 

lisos e cardíacos perfazem mais 10% aproximadamente (CUNNINGHAM, 2008). 

A ação e o metabolismo do músculo esquelético são extremamente 

importantes para a variação dos movimentos corporais e para a manutenção da 

temperatura. (BREAZILE, 1996; CUNNINGHAM, 2014) 

O tecido muscular possui propriedades fisiológicas básicas, além da 

contratilidade ou capacidade de encurtar, como por exemplo (CUNNINGHAM, 

2014): 

 Excitabilidade/Irritabilidade: Capacidade de responder a um estímulo. 

 Extensibilidade: Capacidade de se estirar 

 Elasticidade: Capacidade de retornar à sua forma original após a 

contração ou o estiramento.  

O músculo e seus tendões distribuem-se no corpo de tal maneira, que se 

originam em um osso e inserem-se em um osso diferente, passando por uma 

articulação (CUNNINGHAM, 2014) 

As fibras musculares ou miócitos podem chegar a 30 cm de comprimento. 

Além do tamanho e da forma que possuem, são preenchidas por feixes 

longitudinais de miofibrilas que são responsáveis pela contração muscular e por 

essa razão diz-se que são estriados (CUNNINGHAM, 2014). 
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2.1.1 Miofibrilas 

 

Cada fibra muscular ou miócito encontra-se envolvida por uma membrana 

celular constituída por milhares de miofibrilas. Cada miofibrila é formada por uma 

sequência linear de sarcômeros que exercem uma função regulatória e estrutural 

de ligação que constituem os miofilamentos que formam os discos z 

(CUNNINGHAM, 2014).  

As bainhas do tecido conjuntivo do músculo esquelético são formadas por 

três divisões, a bainha epimisial que circunda todo o corpo do músculo, a bainha 

perimisial que são as fibras musculares agrupadas formando feixes e o endomísio 

que circunda as fibras musculares individualmente. Essas bainhas consistem em 

tecido conjuntivo denso que contém muitas fibras colágenas e algumas fibras 

elásticas. Em um músculo contraído o perimísio e o endomísio podem apresentar 

dobras, porém em músculos que se encontram relaxados, as bainhas são 

relativamente lisas. Já o endomísio é composto por filamentos grossos, com cerca 

de 50 nm de diâmetro – filamentos de colágeno – e filamentos finos, com 

aproximadamente 20 nm - formas precursoras de colágeno – sendo responsável 

pelo suporte mecânico imediato para as células musculares de forma individual 

(BREAZILE, 1996). 

 

2.1.2 Miofilamentos 

 

Os músculos constituem-se de uma série de proteínas dispostas em forma 

de filamentos ou dispersas no sarcoplasma. 

As proteínas dos miofilamentos basicamente possuem a função motora, 

enquanto que as proteínas sarcoplasmáticas possuem função regulatória. 

As principais proteínas que respondem por cerca de 75 a 80% do total de 

proteínas dos miofilamentos são a actnina (filamentos finos) e a miosina 

(filamentos grossos) que se encontram sobrepostas de maneira que se torna 
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possível o deslizamento de uma sobre a outra no momento da contração. 

(BREAZILE, 1996). 

 

2.2 CONTRAÇÃO MUSCULAR 
 

Para que seja possível compreender como ocorre o processo de contração 

muscular, é indispensável que se conheça algumas estruturas que se encontram 

envolvidas nesse processo. 

O sarcolema consiste em uma membrana celular da fibra muscular. As 

miofibrilas correspondem as estruturas que são compostas de filamentos de actina 

e miosina. As faixas I constituem as faixas claras que possuem apenas filamentos 

de actina, enquanto as faixas A são escuras e possuem filamentos de miosina e 

apresentam em suas extremidades alguns filamentos de actina. As pontes 

cruzadas são extremamente importantes, pois é através das interações que 

estabelece com os filamentos de actina que ocorre a contração. O disco Z é 

constituído por filamentos de proteínas diferentes dos filamentos de actina e 

miosina, promovendo a conexão das miofibrilas. O sarcômero localiza-se entre as 

duplas sucessivas de discos Z. Finalmente, o sarcoplasma é o liquido intracelular 

responsável pelo preenchimento do espaço existente entre as miofibrilas. 

(JUNQUEIRA, CARNEIRO, 2005).  

Observe a figura 1 
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Figura 2 - Organização do Músculo Estriado Esquelético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2005 

 

2.2.1 Mecanismo geral da contração muscular 

 

A contração muscular ocorre por meio de um sistema de condução elétrica e 

sua ocorrência depende da interação desencadeada por algumas estruturas 

(JUNQUEIRA, CARNEIRO, 2005). 

O impulso elétrico é conduzido até as terminações nas fibras musculares 

pelo nervo motor por meio do potencial de ação. Nessas terminações o nervo 

produz a acetilcolina que é a responsável por conduzir o estímulo elétrico. A 

acetilcolina atua na membrana da fibra muscular abrindo múltiplos canais, 

promovendo a difusão de grande quantidade de íons cálcio para o interior da 

Figura 1- Organização do Músculo Estriado Esquelético 
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membrana das fibras musculares. É através dessa perfusão que é desencadeado 

o potencial de ação da membrana. (BREAZILE, 1996). 

O potencial se estende por toda a extensão da membrana de fibra muscular 

sendo conduzida pelo centro da fibra. Os filamentos de miosina e actina se 

movimentam e iniciam o processo de contração por meio de forças atrativas que 

são ativadas pelos íons de cálcio (CUNNINGHAM, 2014).  

Depois de alguns segundos, os íons cálcio retornam para o reticulo 

sarcoplasmático, através de um sistema específico de bombeamento, onde 

permanecem armazenados até que se inicie um novo potencial de ação muscular. 

Essa retirada de íons de cálcio das miofibrilas é a responsável pelo fim da 

contração muscular (JUNQUEIRA, CARNEIRO, 2005). 

Observe a Figura 2: 

 

 

Figura 2 - Contração Muscular 

 

Fonte: http://www.infoescola.com/fisiologia/contracao-muscular/ 

http://www.infoescola.com/fisiologia/contracao-muscular/
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2,2.2 Mecanismo molecular da contração muscular 

 

Além da etapa macroscópica da contração muscular é possível observarmos 

a ocorrência de diversos processos em nível molecular responsáveis pelo 

desencadeamento e manutenção das contrações musculares (CUNNINGHAM, 

2014).  

Ao longo do processo de contração muscular, é possível que o músculo se 

encontre relaxado, e dessa maneira os filamentos de actina mal irão se sobrepor e 

as extremidades irão se estender de um disco Z a outro. Quando o músculo se 

encontra contraído, ocorre uma tração entre os filamentos de actina que são 

tracionados entre os filamentos de miosina fazendo com que a extremidade de 

uma seja sobreposta a outra. A força produzida pela interação entre as pontes 

cruzadas é que irá produzir a contração por meio do deslizamento entre os 

filamentos de miosina e actina, o que não ocorre na condição de repouso. 

(JUNQUEIRA, CARNEIRO, 2005). 

 
 

2.3 ALTERAÇÕES POST MORTEM 

 

Após a sangria, ocorre a interrupção do fluxo sanguíneo, assim como do 

aporte de nutrientes e a excreção de metabólitos. O tecido muscular, como uma 

tentativa de manter a homeostase, continua exercendo suas funções metabólicas 

(KOOHMARAIE, 1992). 

Os processos de degradação e ressíntese de ATP constituem os principais 

processos bioquímicos do músculo após o abate. Tornam-se disponível devido a 

três fontes de energia: ATP, Creatina Fosfato e Glicogênio. O ATP e a CP podem 

ser encontradas em pequenas quantidades no músculo, tornando o glicogênio a 

principal fonte de energia para a glicólise (LAWRIE, 2005) 

Como o fluxo de oxigênio é interrompido, a síntese de ATP passa a ocorrer 

apenas através da fosforilação glicolítica através da creatina-fosfato e da ação da 
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denilato quinase muscular. O ácido pirúvico é reduzido à ácido láctico fornecendo 

energia para a reabilitação da creatina-fosfato, o que possibilita a contração 

muscular (KOOHMARAIE, 1992). 

A interrupção do fluxo sanguíneo faz com que o ácido láctico produzido se 

acumule no músculo, e assim um declínio do pH post mortem ligado 

essencialmente à quantidade de glicogênio presente no momento do abate. A 

acidificação do músculo post mortem são também o resultado da desativação das 

enzimas da cadeia respiratória que atuam na captação de íons de hidrogênio 

(LAWRIE, 2005).  

De acordo com PÂNDL (1994), quando ocorre a diminuição do pH há uma 

desativação gradual do complexo troponina, o que aumenta a atividade da 

miosina-ATPase e a aceleração da hidrólise do ATP, bem como o aumento da 

atividade da mioquinase. 

A quebra do glicogênio não é uniforme em todos os estágios que sucedem o 

abate, pois há um aumento progressivo na velocidade da glicólise até que seja 

alcançado o pH correspondente ao do momento em que ocorre a perda da 

resistência das membranas, resultando na livre passagem de íons devido à perda 

da capacidade de contração. Como resultado final é possível observarmos uma 

rápida equalização do pH em todo o tecido (PRICE,1971).  

A partir desse momento, a glicólise diminui até que sejam esgotadas as 

reservas de glicogênio, ou até que o pH seja inferior a 5,4 e iniba completamente 

as enzimas glicolíticas. Com o esgotamento das reservas de ATP e CP, há uma 

rápida diminuição da concentração de ATP e consequentemente do efeito de 

relaxamento sobre as fibras musculares (LAWRIE, 2005) 

Embora não se conheça totalmente as particularidades da rigidez 

cadavérica (rigor mortis), PÂNDL (1994) divide os processos bioquímicos que 

ocorrem até a instalação do rigor mortis em duas fases: 

 Flexibilidade e Elasticidade inalteradas: Com uma variação entre 1 e 

20 horas, primeiramente a flexibilidade e elasticidade do músculo 

permanecem inalteradas. Esse período dependerá das reservas de 

glicogênio e CP, bem como da temperatura do músculo. A queda 

progressiva do pH, promove o aumento da hidrólise de ATP que é 

compensada pela ressíntese de ATP. 
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 Diminuição da extensão e elasticidade: A diminuição da extensão e 

elasticidade diminui rapidamente, com uma média de 2 a 3 horas. 

Como ocorre a diminuição da concentração de ATP, essa diminuição 

acontecerá até que ocorra o rigor mortis. 

 

O enrijecimento muscular ocorre quando a concentração de ATP se torna 

insuficiente para que seja possível manter as miofibrilas relaxadas. Então actina e 

miosina formam o complexo actomiosina, que atua de forma irreversível, sendo 

responsável pelo endurecimento muscular (PÂNDL, 1994). 

Diferentemente da contração normal, o encurtamento provocado pelo rigor 

mortis forma mais pontes cruzadas de actomiosina. Enquanto em uma contração 

normal cerca de 20% dos sítios de ligações são utilizados, no rigor mortis 

praticamente todos os sítios são utilizados, promovendo um significativo 

encurtamento do sarcômero (LAWRIE, 2005). 

O tempo necessário para que haja a instalação do rigor mortis depende de 

fatores internos e externos. Entre os fatores internos mais importantes destacam-

se as reservas de glicogênio e CP. Quanto maior a concentração de glicogênio e 

CP no momento do abate, maior será o tempo necessário para que se instale o 

rigor mortis. Entre os fatores externos destaca-se como o mais importante a 

temperatura. Quanto menor for a temperatura, mais lenta será a glicólise e a queda 

do pH. O resfriamento rápido da carne possibilita que os processos post mortem 

sejam retardados, bem como a instalação do rigor mortis (LAWRIE, 2005). 

O rigor mortis pode ser observado de 9 a 12 horas após a sangria, sendo o 

período máximo para que ele se instale por completo de 20 a 24 horas, quando se 

inicia o um declínio progressivo. Quando ocorre o esgotamento do ATP, inicia-se a 

ruptura da linha Z e demais proteínas do citoesqueleto. Inicia-se também uma 

progressiva degradação da estrutura miofibrilar, entretanto as pontes de 

actomiosina não se desfazem (KOOHMARAIE, 1992). 

O encerramento do rigor mortis é determinada pelo amaciamento das 

massas musculares, resultando das alterações provocadas pela degradação da 

estrutura ultramuscular. Dois fenômenos são extremamente importantes para a 

transformação do músculo em carne: a queda do pH muscular e a resolução do 

rigor mortis. O valor final do pH da carne influencia diretamente na conservação e 
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propriedades tecnológicas da carne, pois para que seja possível uma acidificação 

adequada os valores do pH devem estar entre 5,4 e 5,8, tornando possível a 

inibição de inúmeros microrganismos, especialmente os proteolíticos. Valores 

superiores de pH podem comprometer tanto a conservação da carne como sua 

capacidade de retenção de água. A velocidade da queda do pH também é 

extremamente importante, pois se ela ocorrer de forma muito rápida após a 

sangria, a carne se torna defeituosa, conhecida como PSE (pale-soft- exsudative) 

(KOOHMARAIE, 1992). 

A aceleração do processo de degradação do glicogênio quando ocorre de 

forma endógena ou exógena com grande frequência está associada a alterações 

na qualidade da carne, conhecidas como PSE em suínos e DFD em bovinos e 

suínos (PÂNDL, 1994). 

O resfriamento inadequado das carcaças antes do rigor mortis se instalar 

pode ocasionar o chamado encurtamento pelo frio, observado em carnes de 

bovinos e ovinos (LAWRIE, 2005). 

 

2.3.1Fatores post mortem 

 

Os fatores post mortem são aqueles que fogem do controle do pecuarista. 

Entre eles destacam-se o resfriamento e a estimulação elétrica das carcaças, a 

maturação e o método de cocção da carne. Com exceção da cocção, os demais 

fatores influenciam as propriedades físicas da carne bovina tanto durante como 

depois do desenvolvimento do rigor mortis (LAWRIE, 2005). 

 

2.3.2 Resfriamento 

 

O resfriamento rápido das carcaças possibilita a redução de perdas de 

peso, da desnaturação de proteínas e da proliferação de microrganismos, além 

de promover uma maior oxigenação da mioglobina da superfície muscular, 

tornando a sua cor vermelho vivo (MARSH, 1978). 
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Todavia, a diminuição rápida da temperatura do musculo durante o início 

do desenvolvimento do rigor mortis, pode endurecer a carne, pois quando os 

músculos da carcaça são expostos a baixas temperaturas antes do rigor mortis, 

são estimulados a contrair (MARSH, 1978). 

Essa capacidade de contração do músculo através do estímulo do frio 

diminui com o passar do tempo post mortem. E, quando os filamentos 

contrácteis de actina e miosina formam actomiosina, antes da temperatura 

muscular cair abaixo de 10C, não mais ocorre o encurtamento pelo frio, que 

pode ser evitado deixando as carcaças a temperaturas acima de 10C até o 

estabelecimento do rigor mortis para então reduzir rapidamente a temperatura. 

Vale ressaltar que esse sistema de resfriamento lento não é considerado 

econômico pela indústria de abates (MARSH, 1978). 

 

2.3.3 Estimulação elétrica 

 

A estimulação elétrica das carcaças pode ser realizada através de 

aparelhos de baixa voltagem, nos primeiros 10 minutos após a sangria, ou 

utilizando-se altas voltagens na primeira hora post mortem. O principal objetivo 

desta técnica consiste em tornar a carne mais macia. O registro de patente 

desta técnica foi realizado no ano de 1951 e nesse período o encurtamento pelo 

frio ainda não era um fenômeno conhecido (HARSHAM & DEATHERAGE, 

1951). 

Trata-se de uma técnica bastante pesquisada em diversos países, 

inclusive no Brasil, no intuito de tornar possível a aceleração do rigor mortis, e 

assim evitar o encurtamento das fibras musculares e o endurecimento da carne 

durante o resfriamento, ou congelamento. Sua eficácia restringe-se aos 

músculos mais superficiais, como o contrafilé (CIA; CORTE; DELAZARI & 

FELÍCIO, 1981/1982). 

A estimulação elétrica também influencia positivamente na cor da carne, 

pois acelera a diminuição do pH, bem como o provável aumento da 

desnaturação de proteínas. Pode ser considerada uma alternativa de baixo 
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custo extremamente útil para a melhoria da qualidade da carne produzida, 

especialmente das carcaças de bovinos jovens com acabamento insuficiente 

(CIA; CORTE; DELAZARI & FELÍCIO, 1981/1982). 

 

2.3.4 Maturação 

 

A maturação constitui um processo complexo que pode ser afetado por 

inúmeras variáveis, tais como idade, espécie do animal, velocidade de glicólise, 

quantidade e solubilidade do colágeno, comprimento do sarcômero das 

miofibrilas, força iônica e degradação das proteínas miofibrilares, entre outros 

(LAWRIE, 2005). 

As modificações químicas e estruturais do processo de maturação da 

carne, podem ser resumidas da seguinte maneira: 

 Enfraquecimento e/ou degradação do disco Z. 

 Degradação da proteína desmina, provavelmente com ruptura de pontes 

entre as miofibrilas. 

 Degradação da proteína actina, que liga filamentos de miosina, no sentido 

longitudinal das miofibrilas. 

 Degradação da proteína nebulina (ligações transversais na banda I dos 

sarcômeros). 

 Desaparecimento de troponina T e surgimento simultâneo de 

polipeptídeos com peso molecular entre 28 e 32 kDa. 

 Surgimento de um polipeptídeo com PM de 95 kDa. 

 As proteínas contrácteis miosina e actina não são afetadas 

(KOOHMARAIE,1992) 
 

Existem evidências de que a maturação melhoraria em aproximadamente 

25% a maciez da carne, todavia sua eficácia seria bem menor em carcaças de 

bovinos com idade entre quatro ou mais anos ou que tenham sofrido um 

rigoroso encurtamento pelo frio. Desde o início dessa década existem estudos 

que indicam o envolvimento de calpaínas, como o principal responsável pela 

proteólise que promove a tenderização da carne. Trata-se de um sistema 



27 
 

formado por duas calpaínas (I e II) que são ativadas pelo cálcio que permanece 

livre, ao invés de permanecer retido no retículo sarcoplasmático ou nas 

mitocôndrias. As calpaínas são inibidas pela calpastatina (DRANSFIELD, 1992).   

Podemos dizer que aproximadamente 65% da variação na maciez da 

carne maturada deve-se à variação na atividade da calpaína I. Segundo esse 

modelo de tenderização da carne com base na ativação das calpaínas, através 

do aumento da concentração de cálcio livre durante o desenvolvimento do rigor 

mortis - o declínio de pH de 6,5 a 5,7 contribui para o aumento da atividade da 

calpaína I, de 15 a 97%, compreendendo ainda a inibição das calpaínas através 

da ação da calpastatina e a inativação de calpaínas e calpastatina através da 

autólise, conforme ocorre a tenderização. (DRANSFIELD, 1993). 

Sendo assim, quanto maior a atividade de calpastatina mais dura será a 

carne, (WHIPPLE et al, 1990) 

 

2.3.5 Métodos de cocção 

 

O método de cocção influencia de forma marcante a qualidade 

organoléptica da carne. Quando realizado de forma inadequada pode comprometer 

todo o esforço realizado durante a produção, abate e comercialização, promovendo 

o endurecimento, o ressecamento e a perda de sabor e aroma da carne preparada 

para consumo. Para que seja possível aproveitar ao máximo as propriedades que 

cada corte cárneo possui, é indispensável que se observe a temperatura, a 

presença ou não de umidade, o tempo de cozimento e a temperatura final no 

interior da carne par que eles possam ser controlados de acordo com o tipo de 

músculo e assim ofertar uma carne de boa qualidade (JUDGE et al. ,1989). 

 
 

2.4 CARNE BOVINA  
 

Carne é a parte muscular comestível dos mamíferos e aves manipulada 

em condições higiênicas e proveniente de animais em boas condições de saúde, 

abatidos sob inspeção veterinária (MORETTO et al, 2008). A carne é todo músculo 
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que recobre o esqueleto e possui vitaminas como B1, B2, B6 E B12, rica em 

nutrientes e proteínas e minerais como zinco e ferro essenciais ao organismo 

(ORNELLAS, 2001). 

A carne bovina resfriada deve ser mantida a temperatura de 0º a 4°C. 

Como preconizado por métodos analíticos para controle de produtos de origem 

animal e seus ingredientes, a carne própria para consumo deve ter o PH entre 5,8 

e 6,2. O PH 6,4 indica carne para consumo imediato e acima disso, início de 

decomposição (BRASIL, 1981). 

A qualidade da carne bovina está diretamente relacionada à maciez, 

gordura, cor, sabor e suculência, assim são necessários controlar a qualidade 

desde o princípio das etapas de produção até a chegada ao consumidor. Desta 

forma, é necessário avaliar as condições sanitárias da comercialização de carnes. 

A carne está susceptível aos agentes biológicos que podem, inclusive, ser 

patogênicos, resultando em risco a saúde do consumidor ou na deterioração do 

alimento, diminuindo a qualidade e o período de conservação (EMBRAPA, 1999).  

 

2.4.1 Carne Moída  

 

Entenda-se por carne moída um produto cárneo obtido a partir da moagem 

de massas musculares de carcaça de bovino, sendo assim, após o processo deve 

ser seguida imediatamente ao resfriamento ou congelamento. (BRASIL, 2003) 

Um dos produtos cárneos mais utilizados devido a sua facilidade culinária 

e baixo custo é a carne moída. De acordo com o Regulamento Técnico de 

Identidade e Qualidade de Carne Moída, trata-se de um produto cárneo obtido a 

partir de moagem de massas musculares de carcaça de bovino, seguida de 

imediato resfriamento ou congelamento. A matéria-prima a ser utilizada deverá 

estar isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, 

aponeuroses, tendões, coágulos, nodo linfático e etc. (BRASIL, 2003). 
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A moagem de carne deverá ocorrer em local próprio, com temperatura 

ambiente não superior a 10ºC. A carne assim que moída, terá de ser embalada e 

cada pacote do produto com peso máximo de 1 kg. A embalagem do produto 

precisará ser feita com materiais adequados para as condições de armazenamento 

e transporte, conferindo proteção apropriada (BRASIL, 2001). 



 
 

 

3. INFLUÊNCIA DAS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO SOBRE 

A QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA CARNE 
 

Os microrganismos responsáveis pela contaminação dos produtos cárneos 

distribuem-se de forma ampla por toda natureza, podendo ser encontrados na 

água, no ar, no solo, no trato intestinal tanto de humanos como de animais, na 

pele, nas mãos e no trato respiratório dos manipuladores de alimentos, na pele e 

nas carcaças de bovinos e nos diversos utensílios e equipamentos utilizados em 

abatedouros (TAVARES; SERAFINI, 2006)  

A contaminação em carnes e seus derivados é facilitada durante a 

manipulação e o processamento dos mesmos. Alguns fatores ante e post mortem 

contribuem de forma significativa para que alguns microrganismos se desenvolvam 

nesses produtos. Entre esses fatores destacam-se: idade, genética, alimentação, 

condições de abate, resfriamento após o abate, processo de maturação, métodos 

de cocção, entre outros (FORSYTHE, 2002).  

Após o abate, ocorre uma série de transformações químicas e físicas, que 

torna a carcaça rígida (rigor mortis), convertendo o músculo em carne bem como 

sofrendo degradações enzimáticas e desnaturação proteica, o que torna a carcaça 

menos rígida (GOMIDE, 2009).  

Considera-se o tecido interno do músculo estéril até o momento do corte, 

tendo em vista que se determina a deterioração da carne e dos produtos cárneos 

através do crescimento de bactérias em sua superfície. Os tipos de 

microrganismos deterioradores que irão se desenvolver em carnes resfriadas 

dependem das condições de estocagem, pois as baixas temperaturas possibilitam 

que se prolongue o tempo de estocagem das carnes, porém a uma temperatura 

mínima aceitável que não provoque o congelamento (-1,5ºC). Vale ressaltar que 

essas temperaturas mínimas utilizadas para prolongar o período de estocagem 

ainda são mais altas que a temperatura mínima para que ocorra o crescimento de 

algumas bactérias psicotróficas (HOLLEY E GILL, 2005).  

A quantidade e tipo de microrganismos que podem se desenvolver na carne 

dependem ainda das condições de abate, estresse do animal, evisceração correta, 

atmosfera, temperatura entre outros fatores, sendo extremamente importante que 



 
 

 

se determine os tipos mais comuns de deterioração que ocorrem em produtos 

cárneos. (FRANCO e LANDGRAF, 2008),  

Também é possível observarmos, que a validade comercial depende da 

microbiota inicial que o produto possui, ou seja, quanto maior a for a sua carga 

inicial, menor será sua validade tendo em vista o aumento da atividade microbiana 

(FORSYTHE et al., 2002).  

Nesse sentido, um dos maiores desafios para a indústria de carnes consiste 

em proporcionar aos consumidores produtos macios, suculentos, com cor e sabor 

característicos, capazes de permanecerem estáveis ao longo de toda a sua vida 

útil, de forma segura e com o menor custo possível (MATHIAS et al., 2010).  

Os alimentos podem transmitir diversos agentes causadores de doenças no 

homem, podendo ser citados como exemplos, os produtos químicos, as toxinas 

naturais de plantas e animais, os vírus, os parasitas, as bactérias patogênicas e 

deteriorantes, bem como os fungos toxigênicos. Os microrganismos que se 

encontram presentes em alimentos podem ocasionar diversas doenças 

microbianas de origem alimentar, ou toxinfecções alimentares (RIZZO, 2004).  

Embora as pesquisas sejam bastante precárias, acredita-se que no Brasil a 

incidência de doenças microbianas cuja origem seja alimentar seja muito elevada, 

tendo em vista que em países desenvolvidos, considerados seguros com relação à 

higiene e saúde pública, as ocorrências de doenças microbianas são significativas 

e vem aumentando, mesmo com os avanços tecnológicos observados nas áreas 

de produção e controle de alimentos. Nos Estados Unidos, por exemplo, ocorrem 

anualmente 24 milhões de casos de doenças microbianas que afetam um em cada 

10 habitantes (SILVA et al., 2001). 

A carne moída é um alimento altamente versátil, sendo amplamente utilizado 

na culinária de todas as partes do mundo. Utiliza-se a carne moída para o preparo 

de hambúrgueres, almôndegas, bolinhos, recheios de massas, pastéis ou mesmo 

refogada com legumes. Oferece inúmeros nutrientes, como as proteínas (10 a 

20%), as gorduras (5 a 30%), as vitaminas do complexo B e vitamina A, além dos 

minerais ferro, cálcio, fósforo, zinco, magnésio, sódio e potássio. As proteínas 

fornecidas pelas carnes apresentam um alto valor biológico, com um percentual de 

absorção de aproximadamente 87%, além de superar qualquer tipo de alimento no 

que se refere à absorção do ferro (PHILIPPI, 2006). 



 
 

 

A carne torna-se um excelente meio de cultura para a proliferação de 

microrganismos patogênicos, principalmente bactérias, pois além de fornecer 

inúmeros nutrientes, apresenta alta atividade de água, pH próximo da neutralidade, 

além de inúmeros outros fatores (FERREIRA et al., 2012).  

A carne pode ser contaminada principalmente durante o abate, por meio do 

contato com patas, pele, pêlos, conteúdo gastrointestinal, etc. (GRÁCIA, 2011), 

Além de um processo higiênico deficiente durante o abate, existem inúmeras 

formas de contaminação das carnes, sendo as mais importantes: o período de 

tempo e a temperatura que em que o animal permanece estocado para venda no 

varejo nos pontos de venda, higienização inadequada de utensílios e 

equipamentos e o excesso de manipulação, que os constitui um dos principais 

meios de contaminação dos alimentos (OLIVEIRA, 2008). 

Nesse sentido, OLIVEIRA et al. (2008) constatou que a carne moída sofre 

influência significativa da não aplicação das Boas Práticas de Fabricação, o que 

inúmeras vezes a torna imprópria para o consumo. 

A RDC nº 12 estabelece que a qualidade microbiológica da carne moída in 

natura pode ser definida através da ausência de Salmonella spp. em 25 g (BRASIL, 

2001). Todavia outros parâmetros podem ser utilizados, como: coliformes totais e 

termotolerantes (FERREIRA et al., 2012), além de mesófilos, psicrotrófilos, bolores 

e leveduras (FRANCO; LANDGRAFF, 2005). 

É possível observarmos na carne moída uma contagem microbiológica 

maior do que na peça inteira, pois a mesma apresenta uma maior superfície de 

contato com o ar atmosférico, além de sofrer uma maior manipulação durante a 

comercialização, o que possibilita que um único pedaço contaminado espalhe a 

microbiota contaminante para todo o restante. Os moedores e os utensílios de 

corte dos estabelecimentos comerciais também podem auxiliar na contaminação 

da carne, pois, geralmente não passam por uma manutenção de limpeza e 

sanitização adequada (EVANGELISTA, 2005).  

Assim, a inadequação dos processos de refrigeração, a subdivisão das 

peças, sucessivos processos de congelamento e descongelamento, exposição ao 

ar e ao ambiente, condições higiênicas inadequadas constituem importantes fontes 

de contaminantes das carnes (EVANGELISTA, 2005).  

No intuito de assegurar as condições higiênico-sanitárias adequadas para a 

manipulação, preparação e comercialização de alimentos a RDC 216 de 2004 



 
 

 

descreve a forma correta de executar o trabalho nos estabelecimentos comerciais. 

Esse documento deve ser o instrumento norteador para todo o trabalho 

desenvolvido no setor alimentício em todo o país. (ANVISA, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

As carnes têm suas características organolépticas como aspecto: próprio de 

cada espécie, não amolecida e nem pegajosa (consistência normal e firme, elástica 

a pressão dos dedos); cor: própria de cada espécie, sem manchas esverdeadas; 

cheiro: próprio (agradável); sabor: próprio. As carnes em geral deverão apresentar 

pH ácido e reação de H2S negativa. O estado de conservação da carne poderá ser 

avaliado por meio de reações onde se constata a presença dos gases sulfídricos e 

amoníaco, proveniente da degradação de proteínas (MORETTO et al, 2008).  

É possível avaliar o estado de conservação da carne através de reações, 

constatando se há a presença dos gases sulfídrico e amoníaco, que são 

provenientes da degradação de proteínas. Para tanto, as amostras devem ser 

preparadas com todo o cuidado, pois desse cuidado depende a obtenção de uma 

amostra homogênea (MORETTO et al, 2008). 

Geralmente retiram-se ossos, pele, corta-se em pedaços menores e em 

seguida a amostra é moída. Quando a amostra é homogeneizada, deve ser 

guardada refrigerada e protegida da luz e da umidade (MORETTO et al, 2008). 

O presente estudo utilizou a Reação de Éber, a Determinação do Gás 

Amoníaco, a Determinação do pH, a Prova de Filtração, a Prova de Cocção e a 

Reação de Resazurina para avaliar a qualidade das amostras coletadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. MATERIAL E MÉTODOS 

  

As avaliações das características físico-químicas (reação de Éber, prova de 

filtração, prova de cocção, determinação do PH e Redução de Resazurina) seguirão 

as normas preconizadas pelo Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária e 

as normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (MESQUITA ET AL., 2014). 

  

5.1 LOCAL DO EXPERIMENTO 
 

O experimento foi realizado no laboratório de análise químico das 

Faculdades Integradas de Ourinhos, para posterior registro.  

 

5.2 CARNES E GRUPOS EXPERIMENTAIS 
 

Foram adquiridas 20 amostras de 300g de carne moída, comercializadas em 

supermercados e casas de carne de Ourinhos, sendo que 10 amostras de músculo 

moído, e 10 amostras de patinho moído. 

 

5.3 COLETAS DE AMOSTRAS 
 

As amostras foram coletas nas condições de consumidor, no período de 

março de 2016, com horário de coleta variado. 

Em cada estabelecimento foi adquirida uma amostra de 300g de músculo 

moído e patinho moído, essas amostras foram transportadas em suas embalagens 

originais, para manter os aspectos físicos, químicos e biológicos, sendo 

armazenadas em caixa isotérmicas contendo gelo reciclável e levadas ao laboratório 

de análise químico das Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO).  

 

5.4 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 
 



 
 

 

As avaliações das características físico-químicas (reação de Éber, prova de 

filtração, prova de cocção, determinação do PH) foram realizadas em conformidade 

com as normas preconizadas pelo Ministério da Agricultura, Abastecimento e 

Pecuária e as normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (MESQUITA ET AL., 2014). 

 

5.4.1 Reação de Éber 

 

A Reação de Éber para gás sulfídrico possibilita a identificação da 

decomposição dos aminoácidos sulfurados da carne, através do desprendimento de 

compostos de enxofre, enquanto que a reação de Éber para amônia é utilizada para 

evidenciar o início das alterações deteriorativas das carnes. (MESQUITA et al, 

2014). 

Segundo MESQUITA et al., (2014) a reação de Éber positiva para amônia é 

baseada na formação de vapores brancos próximos a superfície de carne, devido a 

liberação de amônia. A reação de Éber para H2S demostra positividade pela 

presença de manchas escuras na fita de acetato de chumbo em função da produção 

de sulfeto de chumbo, formado pela presença de gás sulfídrico.  

 Materiais: béquer de 50 ml, enlenmeyer de 250 ml com rolha esmerilhada, 

espátula, funil, papel filtro qualitativo, pipeta volumétrica de 10 ml e proveta de 

100 ml. 

 Equipamento: balança analítica e banho-maria. 

 Reagentes: Ácido Acético (CH3COOH) p.a, solução de acetato de chumbo tri 

hidratado (CH3COO)2 Pb.3H2O. Preparar 100 ml de solução de acetato de 

chumbo a 5% (p/v) e adicionar 1 ml de ácido acético. 

 Solução-padrão de Sulfeto de Sódio nona-hidratado (Na2S.9H2O) (0,1 G/L): 

pesar 0,1 g de sulfeto de sódio em um béquer de 50 ml. Transferir com água 

quantitativamente para um balão volumétrico de 1.000 ml. Misturar e 

completar o volume.  



 
 

 

 Solução de Pumbito de Sódio: preparar uma solução saturada de acetato de 

chumbo. Adicionar solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 10% até dissolver 

o precipitado. 

 Procedimento: Pesar 20g da amostra homogeneizada em um enlenmeyer de 

250 ml e adicionar 25 ml de água. Fechar o enlenmeyer com papel filtro 

embebido na solução de acetato de chumbo ou de pumbito de sódio, preso 

com liga de borracha ou barbante. Levar ao banho maria em temperatura 

máxima de 70°C e aguardar 15 minutos. Em outro enlenmeyer, colocar 10 ml 

de solução padrão que corresponde a 0,014 mg de gás sulfídrico nas 

condições do método adotado. Acidificar com 1 ml de solução de ácido 

acético p.a e proceder conforme o citado para amostra. 

 Resultado: Comparar as manchas. As amostras não deverão ser mais 

escuras que a do padrão, onde indicará a presença de gás sulfídrico 

proveniente da degradação de proteína. Acetato de chumbo +H2S ---> PbS 

(cor escura) (MORETTO et al, 2008). 

 

5.4.2 Prova de Filtração 

 

O princípio da prova de filtração consiste na porosidade padronizada 

(qualitativo) em um determinado tempo, ou seja, a passagem do extrato aquoso da 

carne por um papel filtro de porosidade padronizada (qualitativo) em um 

determinado tempo (MORETTO et al, 2008). A carne é classificada carne de acordo 

com o tempo necessário para sua filtração:  

 Carne fresca e sã: 5 minutos;  

 Carne de média conservação: 6 a 10 minutos;  

 Carne suspeita, provavelmente alterada:10 minutos ou mais. 

Para sua realização deve-se reduzir cerca de 10 gramas de carne (livre de 

gordura, aponeuroses e tendões) e pequenos fragmentos. Transfere-se para um 

enlenmeyer e adiciona-se 90 ml de água destilada. Agita-se três vezes com 

intervalos de 15 minutos. Por fim, filtra-se em papel filtro, anotando-se o tempo de 

filtração (MORETTO et al, 2008). 



 
 

 

5.4.3 Prova de Cocção 

 

A prova de cocção auxilia na determinação das alterações das características 

sensoriais de aparência, odor, textura e sabor, sendo utilizada para carne fresca, 

carne cozida e produtos cárneos. Ao se aquecer a amostra facilita-se o 

desprendimento de vapores, bem como a percepção de odores impróprios ou 

alterados. Consiste em se observar as modificações de textura, odor e sabor que se 

fazem presentes em alimentos em início de decomposição e que são destacadas ao 

se aquecer a amostra (BRASIL, 1981). 

A prova de Cocção avalia a consistência e o odor amoniacal e sulfídrico 

observado nos primeiros vapores exalados após ebulição. O resultado é 

considerado negativo quando não há alteração da textura própria para esta matriz 

alimentar e há ausência de odor amoniacal e sulfídrico (BRASIL, 1981).  

Para sua realização utilizam-se os seguintes materiais: 

 Bico de Bunsen; 

 Chapa aquecedora ou banho-maria; 

 Balança semi-analítica; 

 Bequer de 250 ml; 

 Vidro de relógio. 

Utiliza-se uma amostra moída devidamente homogeneizada. Em um béquer 

de 250 ml, coloca-se aproximadamente 20 g. Cobrir com água e tampar com vidro 

de relógio. Aquecer até o início dos primeiros vapores. Destampar e perceber o odor 

dos vapores produzidos. O odor amoniacal ou sulfídrico é facilmente identificado. 

Ferver por 5 minutos e observar as características da carne e do caldo. O sabor 

deve ser próprio e a textura firme (BRASIL, 1981). 

 

 

5.4.4 Determinação do pH 

 

O PH é avaliado na medida de concentração de íons de hidrogênio. Para sua 

realização utiliza-se: 

 Bastão de vidro; 

 Bequer de 100 e 150 ml; 



 
 

 

 Pipeta volumétrica de 10 ml. 

Também se fazem necessários os seguintes equipamentos: 

 Agitador magnético,  

 Balança analítica; 

 Peagômetro. 

 

Ajusta-se o peagômetro com soluções-tampão pH. Mede-se então o pH da 

amostra preparada pesando-se cerca de 50 g da amostra previamente triturada e 

homogeneizada em um béquer de 150 ml. Homogeneíza-se com 20 ml de água a 

25°C, recentemente fervida e fria. Agita-se o conteúdo do frasco até que as 

partículas fiquem uniformemente suspensas. Agita-se ocasionalmente por mais 20 

minutos. Determina-se imediatamente o pH utilizando o eletrodo calibrado 

(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 1999). 

 

A carne então é classificada em:  

 Boa para consumo (pH 5,8 a 6,2);  

 Apenas para consumo imediato, limite crítico (pH 6,4);  

 Início de decomposição (pH acima de 6,4) (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 

1999). 

 

5.4.5 Determinação do Gás Amoníaco 

 

A determinação do Gás Amoníaco é utilizada para verificar se a carne 

apresenta sinais de decomposição. (MORETTO et al, 2008). Para sua realização 

utiliza-se os seguintes materiais: 

 Proveta de 50 ml; 

 Arame de 20 cm de comprimento; 

 Tubo de ensaio de 18x180mm.  

Para o reagente de Éber utiliza-se: 

 50 ml de ácido clorídrico; 

 150 ml de álcool; 

 50 ml de éter etílico. 



 
 

 

 

Para a realização do procedimento transfere-se 5 ml do reagente de Éber 

para o tubo de ensaio. Coloca-se um pedaço da amostra na extremidade do arame 

de 20cm de comprimento. Em seguida introduz-se o material no tubo de ensaio sem 

tocar as paredes do mesmo, nem a superfície do reagente. O surgimento de 

fumaças brancas (NH4CL) e espessas indica que o produto se encontra em início de 

decomposição (MORETTO et al, 2008). 

 

5.4.6 Redução de Resazurina 

 

A Resazurina é um corante utilizado para indicar o potencial de óxido-redução 

da cor quando incubada à temperatura de 37°C, tendo em vista que perde a 

coloração devido ao crescimento bacteriano (AMERICAN PUBLIC HEALTH 

ASSOCIATION, 1967).  

O teste de redução de Resazurina é um método simples e rápido utilizado 

para mensurar a quantidade de bactérias presentes na amostra (TERRA; MILANI, 

1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. RESULTADOS  
 

O presente trabalho foi desenvolvido no intuito de avaliar a qualidade físico-

química da carne bovina moída in natura vendida comercialmente em 

supermercados e casas de carne do município de Ourinhos-SP.  

Após serem realizadas as análises propostas, serão apresentados os 

resultados obtidos. 

 

6.1 TEMPERATURA 
 

O quadro 1 apresenta a determinação da temperatura das amostras 

coletadas: 

 

Quadro 1 - Temperatura das amostras avaliadas no momento da aquisição das amostras. 

 

 

Das três amostras de músculo oriundas de casas de carne, todas 

apresentaram valores normais de temperatura, enquanto das sete amostras 

provenientes em supermercados, quatro apresentaram temperatura acima do 

padrão. 



 
 

 

Das quatro amostras de patinho oriundas de casas de carne, todas 

apresentaram valores de temperatura acima do padrão, enquanto das seis amostras 

provenientes de supermercados, cinco também apresentaram temperatura acima do 

padrão. 

Do total de 20 amostras coletadas, 13 amostras apresentaram alteração de 

temperatura, o que corresponde a 65% das amostras. 

 

 

6.2 REAÇÃO DE ÉBER 
 

O quadro 2 apresenta o resultado da Reação de Éber para as amostras 

coletadas: 

 

Quadro 1 - Reação de Éber das amostras avaliadas de musculo e patinho nos diferentes estabelecimentos 

 
 

Das três amostras de músculo oriundas de casas de carne, nenhuma 

apresentou resultado positivo para a Reação de Éber, enquanto das sete amostras 



 
 

 

provenientes de supermercados, 4 apresentaram resultado positivo correspondendo 

a 67% das amostras. 

Das quatro amostras de patinho oriundas de casas de carne nenhuma 

apresentou resultado positivo para a Reação de Éber, e das 6 amostras 

provenientes de supermercados, apenas 1 apresentou resultado positivo 

correspondendo a 17% das amostras. 

Do total de 20 amostras coletadas, cinco apresentaram resultado positivo 

para Reação de Éber, o que corresponde a 25% das amostras. 

A Figura 3 representa o resultado positivo para Reação de Éber. 

 

Figura 3 - Reação de Éber 

 

Fonte: Arquivo pessoal 2016 

 

 

6.3 DETERMINAÇÃO DO PH 
 

O quadro 3 apresenta o resultado da Determinação de pH para as amostras 

coletadas: 

 



 
 

 

Quadro 2 - Resultados da Determinação de pH de todas as amostras avaliadas dos estabelecimentos de 

amostras de musculo e patinho. 

 

 

Das três amostras de músculo oriundas de casas de carne, duas 

apresentaram valores normais de pH e uma apresentou valor acima do padrão, 

sendo considerada carne DFD, enquanto das sete amostras provenientes de 

supermercados, uma apresentou valor normal de pH e seis apresentaram valor 

acima do padrão, sendo considerada carne DFD. 

Das quatro amostras de patinho oriundas de casas de carne, uma apresentou 

valor normal de pH e três apresentou valor acima do padrão, sendo considerada 

carne DFD, enquanto das 6 amostras provenientes de supermercados, uma 

apresentou valor normal de pH e cinco apresentaram valor acima do padrão, sendo 

considerada carne DFD. 

Do total de 20 amostras coletadas, apenas cinco apresentaram valores 

normais de pH, o que corresponde a 25% das amostras. Quinze amostras 

apresentaram alterações de pH, o que corresponde a 75% das amostras.  

A Figura 4 demonstra a realização da Determinação do pH:  



 
 

 

Figura 4 - Determinação de pH 

 

Fonte: Arquivo pessoal 2016 

 

 
6.4 DETERMINAÇÃO DO GÁS AMONÍACO 

 

O quadro 4 apresenta o resultado da Determinação do Gás Amoníaco para as 

amostras coletadas: 

 

Quadro 3 - Determinação do Gás Amoníaco 

 



 
 

 

Das três amostras de músculo oriundas de casas de carne, apresentou 

resultado positivo para a Determinação do Gás Amoníaco, enquanto das sete 

amostras provenientes de supermercados, quatro apresentaram resultado positivo 

para a Determinação do Gás Amoníaco. 

Das quatro amostras de patinho oriundas de casas de carne, todas 

apresentaram resultado positivo para a Determinação do Gás Amoníaco, enquanto 

das 6 amostras cinco apresentaram resultado positivo para a Determinação do Gás 

Amoníaco. 

Do total de 20 amostras coletadas, 14 apresentaram resultado positivo para a 

Determinação do Gás Amoníaco, o que corresponde a 70% das amostras. 

A Figura 5 demonstra a realização da Determinação do Gás Amoníaco: 

  

Figura 5 - Determinação de Gás Amoníaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 2016 

 

 

6.5 PROVA DE FILTRAÇÃO 
 

Figura 5 - Determinação de Gás Amoníaco 



 
 

 

O quadro 5 apresenta o resultado da Determinação de pH para as amostras 

coletadas: 

 

Quadro 4 - Resultados da prova de filtração de todas as amostras avaliadas dos estabelecimentos de 

amostras de musculo e patinho. 

 

 

Das três amostras de músculo oriundas de casas de carne, todas foram 

consideradas carnes frescas, enquanto das sete amostras provenientes de 

supermercados, cinco foram consideradas carnes frescas, uma foi considerada 

carne de conservação média e uma carne suspeita. 

Das quatro amostras de patinho oriundas de casas de carne, todas foram 

consideradas carnes frescas, assim como as seis amostras provenientes de 

supermercados. 

Do total de vinte amostras coletadas, apenas duas apresentaram alteração, o 

que corresponde a 10% das amostras. Vale ressaltar que das duas amostras que 

apresentaram alteração, apenas uma foi considerada carne suspeita. 

A Figura 6 demostra a Prova de Filtração: 

 



 
 

 

 

Figura 6 - Prova de Filtração 

 

Fonte: Arquivo pessoal 2016 

 

6.6 PROVA DE COCÇÃO 
 

O quadro 6 apresenta o resultado da Prova de Cocção para as amostras 

coletadas: 

 

Quadro 5 - Valores encontrados na prova de cocção das amostras avaliadas 

 



 
 

 

Das três amostras de músculo oriundas de casas de carne, uma apresentou 

alteração no odor e textura e foi considerada normal para o teste de sabor, enquanto 

as outras duas foram consideradas normais em todos os testes. 

Das sete amostras de músculo provenientes de supermercados, uma 

apresentou alteração de odor, textura e sabor; duas apresentaram alteração apenas 

na textura e uma apenas no odor. As outras três foram consideradas normais no 

odor, textura e sabor. 

Das quatro amostras de patinho oriundas de casas de carne, uma apresentou 

alteração no odor, uma na textura e duas foram consideradas normais em todos os 

testes. 

Das seis amostras de patinho provenientes de supermercados, uma 

apresentou alteração de odor, uma para textura e as demais foram consideradas 

normais em todos os testes. 

No total, das vinte amostras coletadas, nove apresentaram pelo menos uma 

alteração na Prova de Cocção, correspondendo a 45% das amostras. 

A Figura 7 demonstra a realização da Prova de Cocção 

 

 

Figura 7 - Prova de Cocção 

 

Fonte: Arquivo pessoal 2016 

 



 
 

 

6.7 REDUÇÃO DE RESAZURINA 
 

 O quadro 7 apresenta o resultado da Redução de Resazurina para as 

amostras coletadas: 

 

Quadro 6 - Resultados encontrados para prova de redução da Resazurina das amostras avaliadas 

Quadro 7 - Resultados encontrados para prova de redução da Resazurina das amostras avaliadas 

 

Das três amostras de músculo oriundas de casas de carne, nenhuma 

apresentou resultado positivo para a Redução de Resazurina, enquanto das sete 

amostras provenientes de supermercados, apenas uma apresentou resultado 

positivo, correspondendo a 14% das amostras 

Das quatro amostras de patinho oriundas de casas de carne nenhuma 

apresentou resultado positivo para a Redução de Resazurina, e das 6 amostras 

provenientes de supermercados, apenas 1 apresentou resultado positivo 

correspondendo a 17% das amostras. 

Do total de amostras coletadas, duas apresentaram resultado positivo para 

Redução de Resazurina, o que corresponde a 10% das amostras.  

A Figura 8 demonstra a realização da Redução de Resazurina: 

 

  



 
 

 

 

Figura 8 - Redução de Resazurina 

 

Fonte: Arquivo pessoal 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7. DISCUSSÃO 

 

Do total de amostras coletadas, 13 apresentaram alteração de temperatura, o 

que corresponde a 65% das amostras, indicando inconformidade com MUJICA 

(2015), que estabelece que a moagem de carne deverá ocorrer em local próprio, 

com temperatura ambiente não superior a 10ºC. 

Para prova de pH foram observados que para as amostras de musculo 60% 

(6/10) apresentaram valores acima do normal que é de 5,8 e as amostras de patinho 

apresentaram valores 80% (8/10) com o mesmo valor, estes resultados são 

diferentes aos encontrados por MESQUITA et al., (2014) que foram de apenas 23 % 

(7/30) de não conformidade para pH, o presente estudo obteve resultado médio de 

70% (14/20) das amostras fora do padrão.   

O valor final do pH da carne influencia diretamente na conservação e 

propriedades tecnológicas da carne, pois para que seja possível uma acidificação 

adequada os valores do pH devem estar entre 5,4 e 5,8, tornando possível a inibição 

de inúmeros microrganismos, especialmente os proteolíticos. Valores superiores de 

pH podem comprometer tanto a conservação da carne como sua capacidade de 

retenção de água (LAWRIE, 2005). 

Do total de amostras coletadas, 25% apresentaram resultado positivo para 

Reação de Éber, o que de acordo com MORETTO et al (2008), indica a presença de 

gás sulfídrico proveniente da degradação da proteína. Diferentemente aos 

resultados encontrados por, MESQUITA et al (2014), onde nenhuma amostra 

apresentou resultado positivo para a Reação de Éber. 

A determinação do Gás Amoníaco é utilizada para verificar se a carne 

apresenta sinais de decomposição. (MORETTO et al, 2008). Do total de amostras 

coletadas, 14 apresentaram resultado positivo para a Determinação do Gás 

Amoníaco, o que corresponde a 70% das amostras. Diferentemente MESQUITA et 

al (2014), não realizou essa avaliação. 

Do total de amostras coletadas, 10% apresentaram resultado positivo para 

Redução de Resazurina, utilizada para mensurar a quantidade de bactérias 

presentes na amostra (TERRA; MILANI, 1992).  

Diferentemente, MESQUITA et al (2014) analisou 30 amostras, onde uma foi 

classificada como excelente (3,3%), 11 classificadas como boa (36,7%), 14 



 
 

 

classificadas como regular (46,7%), 4 classificadas como ruim (13,3 %) e 0 

classificadas como péssima (0%). 

A prova de filtração classifica a carne de acordo com o tempo necessário para 

sua filtração, sendo o tempo de filtração da carne fresca e sã de 5 minutos, da carne 

de média conservação entre 6 e 10 minutos e a carne considerada suspeita e 

provavelmente alterada o tempo de 10 minutos ou mais (MORETTO et al 2008) 

Das amostras coletadas, apenas 10% não foram consideradas como carne 

fresca. De forma contrária, das amostras analisadas por MESQUITA et al (2014), 

apenas 16% foram consideradas como carne fresca e sã. 

A prova de cocção auxilia na determinação das alterações das características 

sensoriais de aparência, odor, textura e sabor, sendo utilizada para carne fresca, 

carne cozida e produtos cárneos. Ao se aquecer a amostra facilita-se o 

desprendimento de vapores, bem como a percepção de odores impróprios ou 

alterados. Consiste em se observar as modificações de textura, odor e sabor que se 

fazem presentes em alimentos em início de decomposição e que são destacadas ao 

se aquecer a amostra (BRASIL, 1981). 

Do total de amostras coletadas, 45% apresentaram pelo menos uma 

alteração. De forma semelhante, MESQUITA et al (2014), obteve 46,7% de 

amostras com alterações. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8. CONCLUSÃO 
 

A partir dos resultados obtidos é possível concluir que todas as amostras 

coletadas e analisadas apresentaram alteração em pelo menos uma das análises, 

demonstrando assim, a necessidade de implantação de boas práticas de fabricação 

em toda a cadeia produtiva. 
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