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Apresentação e-Tec Brasil
Prezado estudante,
Bem-vindo a Rede e-Tec Brasil!

Revisão

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das
ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O
Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Proﬁssional e Tecnológica (EPT)
para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.
É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras de
ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos Estados, as
Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.
A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade
regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à edu-
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cação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores
de regiões distantes, geograﬁca ou economicamente, dos grandes centros.
A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação e atualização
contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação proﬁssional e o
atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas
unidades remotas, os polos.
Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação proﬁssional qualiﬁcada –
integradora do ensino médio e educação técnica, - que é capaz de promover o cidadão
com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes
dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.
Nós acreditamos em você!
Desejamos sucesso na sua formação proﬁssional!
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
e-Tec Brasil
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Indicação de ícones
Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de
linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Revisão

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto
ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.
Glossário: indica a deﬁnição de um termo, palavra ou expressão
utilizada no texto.
Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, ﬁlmes,
músicas, sites, programas de TV.
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Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes
níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e
conferir o seu domínio do tema estudado.
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Palavra do professor-autor

Revisão

Caro(a) aluno(a), por muito tempo a atividade ligada à manipulação a ao
processamento de carnes foi considerada um assunto menor entre o meio
acadêmico e da pesquisa: quem trabalhava com carnes era considerado
açougueiro. Atualmente isso mudou e a ciência da carne ganha cada vez
maior importância, não só no meio científico, como também pelas indústrias,
pelas imprensas e pela população em geral, que exigem preços adequados.
Podemos destacar, ainda, um perfil de consumidores diferenciados que visam
a qualidade do produto apresentado nos diferentes pontos de comercialização,
desde o simples açougue até as grandes “butiques da carne”.
A ciência da carne é uma área bastante abrangente que engloba o estudo de todos os aspectos de produção, desde a criação dos animais, passando pelo manejo
pré-abate, as condições de abate, manipulação e realização dos cortes cárneos,
até o seu processamento e transformação nos diferentes produtos cárneos.

VERSÃO DO PROFESSOR

O processamento de carnes e derivados é uma área da ciência da carne que
estuda e realiza as atividades ligadas à conservação, manipulação e transformação dos produtos cárneos, das diferentes espécies de açougue, como:
bovinos, búfalos, ovinos e caprinos, suínos e aves assim como peixes répteis e
demais espécies de animais silvestres aprovadas para consumo humano pelos
órgãos competentes.
Além do estudo das características inerentes aos produtos cárneos a ciência
da carne também envolve os equipamentos e instrumentos de manipulação e
conservação dos produtos, como câmaras de resfriamento e congelamento,
trituradores, embutidores, defumadores, etc. Também se dedica ao estudo e
desenvolvimento dos diferentes condimentos e ingredientes responsáveis pela
conservação e agregação de valor aos produtos, assim como ao estudo da
legislação pertinente a cada assunto abordado no decorrer de todas as aulas.
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Esperamos que você possa apreender os conceitos básicos da ciência da carne
e compreender os principais aspectos da manipulação e transformação dos
produtos e subprodutos cárneos, visando não só melhorar seus atributos, como
manter a higiene e sanidade dos produtos destinados ao consumo humano.
Neste livro você encontrará de forma resumida as informações necessárias para
compreender o funcionamento dos diferentes processos de transformação dos
produtos cárneos, esperamos que tenha uma boa leitura.

Apresentação da disciplina

Revisão

A disciplina Processamento de carne possui a carga horária de 100horas/aula.
Tem por objetivo abordar aspectos relacionados à produção e cuidados com
os animais sob obtenção e controle higiênico-sanitários, a transformação do
músculo em carne, os principais cortes cárneos nas diferentes espécies e o
aproveitamento dos subprodutos, além de demonstrar os princípios básicos
para elaboração de produtos processados, como também apresentar os principais fluxogramas dos produtos processados pela Indústria alimentícia e ou
artesanal. A disciplina se propõe também a focar a legislação pertinente a
cada assunto abordado através de apresentação das normativas e decretos
correlatos aos diferentes assuntos.
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Na Aula 1, você vai estudar os dados de produção das diversas espécies animal
produzida no Brasil e no mundo e os aspectos relacionados à produção de
carnes que interferem na qualidade do produto. Tudo isso é necessário porque
vários são os fatores que interferem na qualidade da carne, e se você não
estiver atento aos detalhes de sua obtenção e manipulação, não irá entender
como a qualidade final dos produtos cárneos pode ser comprometida, antes
e durante sua obtenção.
Na Aula 2, você vai estudar sobre a aquisição dos animais e os principais
cuidados no pré-abate, abate e pós-abate dos animais necessários para obtenção de boas carcaças. Irá estudar o fluxograma de abate e ver os principais
equipamentos destinados ao manuseio das carcaças e legislação pertinente ao
tema visando manter qualidade e higiene.
Você vai estudar, na Aula 3, a estrutura das fibras musculares e as principais
características dos músculos das espécies de açougue. Verá também as transformações ocorridas após o abate dos animais, do ponto de vista metabólico,
que irão influenciar nas características da carne. O assunto é importante para
entender os métodos de conservação da carne.
Depois de compreender a transformação do músculo em carne e as principais
características das carcaças dos animais, você vai estudar, na Aula 4, sobre a
composição nutritiva e as características qualitativas e organolépticas da carne.
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Na Aula 5, você compreenderá os componentes da carcaça dos animais e os
principais órgãos comestíveis. Verá ainda os sistemas de avaliação de carcaça
com suas particularidades, as técnicas de desossa, os principais cortes efetuados
nas carcaças das principais espécies animais e a legislação pertinente ao assunto.
Na Aula 6 serão abordados a classificação geral e os princípios básicos aplicados na elaboração dos produtos cárneos processados, como a “cura da
carne” e os ingredientes mais utilizados, com foco nos aspectos relacionados
ao processamento dos produtos emulsionados e reestruturados e as etapas
que envolvem o processo de emulsificação de cárneos. Além disso, você terá
acesso a informações sobre a utilização dos aditivos, de forma a atender às
normas estabelecidas pela legislação vigente.

Em seguida, serão apresentados, na Aula 9, os princípios que norteiam o
processo tecnológico da defumação, bastante utilizado em produtos cárneos
processados. Esse repasse de informações segue desde o resgate histórico até
os tipos de defumadores empregados de forma artesanal e industrial. Veremos
também as particularidades dos diferentes tipos de defumação aplicadas, como
a tradicional e, a mais recente, a defumação utilizando a fumaça líquida. Além
disso, também será dado um pequeno enfoque aos produtos marinados e a
legislação pertinente ao assunto abordado.
Por fim, na Aula 10, você irá retomar alguns conceitos adquiridos em aulas anteriores em relação aos principais componentes da carcaça dos animais; conhecerá
o aproveitamento dos órgãos, vísceras e sangue dos animais, empregados como
matéria-prima na elaboração de produtos embutidos, como as tripas naturais ou
no processamento de produtos cárneos utilizados em pratos regionais (como a
buchada, chouriço e outros), comercializados de forma artesanal e/ou industrial
e encontrados no mercado consumidor. Além disso, você conhecerá alguns
aspectos relacionados à legislação vigente quanto ao assunto abordado.

e-Tec Brasil
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Na Aula 8 você vai conhecer os princípios básicos para a elaboração de produtos cárneos salgados. Além disso, conhecerá as etapas do fluxograma de
fabricação de alguns produtos conhecidos e bastante consumidos, como a
carne-de-sol, o charque e o jerked beef.

VERSÃO DO PROFESSOR

Após o conhecimento, na aula anterior, dos princípios básicos aplicados ao
processamento de alguns produtos cárneos, a Aula 7 será o momento para
conhecer os diferentes fluxogramas de processamento dos produtos emulsionados e reestruturados e a legislação pertinente ao assunto abordado.

Projeto instrucional
Disciplina: Processamento de Carne

Revisão

Ementa: Fluxograma de abate dos animais, qualidade da carne, cortes comerciais, tecnologia de fabricação de produtos cárneos e derivados (linguiça
fresca, mortadela, salame, etc.), tecnologia de produtos defumados, legislação
vigente e desenvolvimento de produtos.
CARGA
HORÁRIA
(Horas)

VERSÃO DO PROFESSOR

AULA

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

1. O produto carne e seus
aspectos de produção

Conhecer o mercado de carnes no Brasil e no mundo.
Identiﬁcar os principais aspectos produtivos que inﬂuenciam nos
atributos quantitativos e qualitativos da carne de consumo.
Entender os fatores que atuam na produção de carne desde o animal
vivo dentro da porteira da fazenda até os currais no abatedouro.

05

2. Aquisição da carne:
cuidados no pré-abate,
abate e pós-abate

Identiﬁcar as estruturas necessárias para o abate.
Entender os processos tecnológicos de abate e manipulação dos
produtos cárneos.
Distinguir os principais métodos de controle de qualidade da carne
no processo de abate dos animais.

10

3. Transformação do músculo em carne

Identiﬁcar as principais características dos músculos dos animais.
Identiﬁcar as diferenças entre as ﬁbras musculares.
Descrever as consequências do colapso respiratório.
Descrever o metabolismo energético dos músculos.
Identiﬁcar as transformações post mortem da carne.

10

4. Aspectos ligados à
qualidade das carnes

Identiﬁcar os principais aspectos nutritivos da carne.
Entender as contribuições da carne para a saúde humana.
Distinguir as principais características qualitativas e organolépticas
da carne.

05

5. Características da carcaça e principais cortes
cárneos

Identiﬁcar os principais atributos qualitativos e quantitativos para
avaliação de carcaças dos animais de açougue.
Entender os sistemas de avaliação e tipiﬁcação de carcaças adotadas
no mundo e no Brasil.
Aplicar as técnicas de desossa.
Avaliar o rendimento comercial das carcaças.
Conhecer os principais cortes nas carcaças.

15

6.Classiﬁcação e princípios
básicos na elaboração
de produtos cárneos
processados

Classiﬁcar, de forma geral, os produtos cárneos processados.
Compreender os princípios básicos aplicados na elaboração dos
produtos cárneos processados.
Identiﬁcar os fatores que afetam a qualidade de produtos cárneos
processados.
Identiﬁcar a legislação pertinente ao tema abordado, para que possa
ser consultada.
Utilizar a tecnologia de processamento de alguns dos produtos
cárneos de grande consumo na indústria cárnea.

10
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8.Processamento e
conservação de produtos
cárneos: elaboração de
produtos salgados

Identiﬁcar as principais características do processamento de carnes
salgadas.
Entender os processos de produção e conservação dos produtos
salgados.
Distinguir os produtos processados salgados
Aplicar os ﬂuxogramas dos principais produtos salgados
Indicar fontes de aquisição de informações complementares ao
assunto abordado

10

Deﬁnir e demonstrar os objetivos do processo da defumação.
Apresentar os diferentes tipos de defumadores existentes, utilizados
de forma artesanal e industrial na aplicação dos produtos cárneos.
Demonstrar as diferenças existentes entre os diferentes tipos de
defumação tradicional (fria/quente ou fumaça líquida).

10

Identiﬁcar e caracterizar os principais tipos de subprodutos de
abatedouros.
Estabelecer as formas de aproveitamento e industrialização dos
subprodutos de abatedouros.
Citar os principais aspectos da legislação que envolve os subprodutos cárneos.
Indicar fontes de aquisição de informações complementares ao
assunto abordado.

15

9.Produtos cárneos
processados: defumados
e marinados

10. Subprodutos cárneos e
seus aproveitamentos
na indústria

e-Tec Brasil
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7.Produtos cárneos processados: emulsionados e
reestruturados

Deﬁnir os produtos emulsionados e reestruturados.
Classiﬁcar os produtos emulsionados.
Demonstrar o ﬂuxograma de processamento dos diferentes produtos
cárneos de grande consumo na indústria cárnea.
Citar a legislação pertinente ao tema abordado para que possa ser
consultada

Aula 1 – O produto carne e seus
aspectos de produção
Objetivos
Conhecer o mercado de carnes no Brasil e no mundo.
Identiﬁcar os principais aspectos produtivos que inﬂuenciam nos
atributos quantitativos e qualitativos da carne de consumo.
Entender os fatores que atuam na produção de carne desde o animal
vivo dentro da porteira da fazenda até os currais no abatedouro.

1.1 O mercado de carnes no Brasil e no
mundo
O Brasil é um importante país produtor e exportador de carnes, tendo em
vista o efetivo de animais e consequentemente o volume de carcaças produzidas, provenientes de abates realizados por cada região ao longo do
ano. Esse fato pode ser facilmente comprovado pela produção animal do
1º trimestre de 2009 divulgada pelo IBGE (2009), que registrou o abate
de 6.446.000 cabeças de bovinos, 1.122.000.000 unidades de frangos e
7.322.000 cabeças de suínos.
A produção brasileira de carnes vem crescendo signiﬁcativamente nos últimos anos, o que permite que nosso país se posicione como um importante
fornecedor de proteína de origem animal para a crescente demanda mundial. Dados da FAO estimam que a produção de carne no mundo deverá dobrar até o ano de 2050, a ﬁm de atender a demanda mundial. Nesse sentido,
o Brasil terá uma grande participação na oferta de carnes.
Tabela 1.1: Evolução da produção de carnes no Brasil (em 1.000 t).
Ano

Aves

Suínos

Bovinos

1999

4.681,3

1.237,8

3.806,7

2000

5.082,0

1.348,5

3.899,8

2001

5.566,7

1.588,1

4.330,3

Aula 1 – O produto carne e seus aspectos de produção
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2002

6.068,9

1.881,1

4.699,6

2003

6.226,4

1.917,5

4.977,2

2004

7.031,5

1.867,6

5.906,2

2005

7.865,8

2.156,5

6.345,8

2006

8.133,5

2.297,9

6.859,5

2007

10.305,2

2.997,6

8.117,8

2008

11.032,7

3.026,4

8.862,0

2009

11.021.0

3.190,0

8.474,1

2010

12.312,3

3.262,7

8.916,5

2011*

12.680,0

3.470,0

9.184,0

*Dados preliminares.
Fonte: IBGE, ABIPECS e ABIEC (2011).

A produção de carne suína está concentrada nos estados do sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, sendo que os estados do centro-oeste vêm aumentando sua
participação signiﬁcativamente, devido a maior disponibilidade de grãos para
alimentar os animais, conforme podemos veriﬁcar na tabela a seguir.
Tabela 1.2: Produção de carne suína no Brasil (mil toneladas).
Crescimento (%)
UF

2006

2007*

2008**
2006-7*

2007-8**

GO

115

121

129

5,2

6,4

MG

315

342

372

8,7

8,8

MS

69

69

71

1,3

2,2

MT

111

115

123

2,9

6,9

PR

431

432

444

0,3

2,8

RS

466

481

514

3,4

6,8

SC

733

760

777

3,7

2,2

SP

170

179

185

5,2

3,7

Outros

122

151

154

23,9

2,0

Total industrial

2.531

2.651

2.769

4,7

4,5

Subsistência

412

354

338

-14,1

-4,6

Total

2.943

3.005

3.107

2,1

3,4

* Estimativa.
**Previsão.
Fonte: EMBRAPA (2007).

Em 2009, a produção mundial de carne bovina e bubalina processada pela
indústria frigoríﬁca no mundo foi de 65.900.000 toneladas. Deste total,
9.200.000 toneladas (15%) foram processadas pelo Brasil, segundo dados

e-Tec Brasil
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da ABIEC (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne). Esse
volume deixa o país na terceira colocação do ranking global, que tem nas
duas primeiras colocações os EUA (21%) e a União Europeia, a qual reúne 27
países (14%). Também fazem parte desse ranking a China (11%), Argentina
(6%), Índia (5%), Rússia e México (3%), entre outros.
Segundo a ABIEC (2010), no ano de 2010 o Brasil exportou um total de
1.230.570 toneladas de carne bovina. Tais valores para a produção e exportação são obtidos pelos estabelecimentos industriais que trabalham sob
inspeção federal, sem considerar os abates sob inspeção estadual, municipal
e clandestina, esta última ainda faz parte da realidade brasileira. A carne bovina exportada pelo Brasil em sua maioria (com cerca de 77%) é in natura,
apenas 10% do volume exportado é industrializado, o restante é composto
por miúdos, tripas e salgados. Sendo assim, ainda existe um grande espaço
para o crescimento da industrialização de produtos cárneos.
Os principais países importadores da carne bovina brasileira são a Rússia,
com 38%, seguida pelo Irã, Hong Kong, EUA, Reino Unido, Venezuela, Egito, entre outros.
Tabela 1.3: Quantidade de animais abatidos no ano de 2010 em abatedouros
com Serviço de Inspeção.
Espécie
Estado da Federação
Bovinos

Suínos

Aves

Ovinos

Caprinos

Acre

290.427

0

0

0

0

Alagoas

0

0

0

0

0

Amazonas

63.862

0

0

0

0

Bahia

335.969

31.077

29.884.935

4.029

1.750

Distrito Federal

0

138.503

62.224.430

0

0

Espírito Santo

219.883

0

22.636.335

0

0

Goiás

2.292.659

1.785.635

261.081.643

5.743

0

Maranhão

370.216

0

0

0

0

Mato Grosso

3.793.330

1.759.358

181.785.285

0

0

Mato Grosso do Sul

3.090.885

891.520

143.400.916

16.878

0

Minas Gerais

1.646.138

3.070.560

349.412.001

1.957

125

Pará

1.604.600

0

22.706.440

0

0

13.451.403

568

0

1.313.252.441

733

0

Paraíba
Paraná

1.052.139

5.151.133
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Pernambuco

0

0

19.444.658

0

0

Rio de Janeiro

10.432

0

0

0

0

Rio Grande do Norte

0

0

0

0

0

Rio Grande do Sul

968.056

6.585.522

757.237.395

246.781

0

Rondônia

1.908.092

0

7.438.238

0

0

Roraima

57.000

1.295

0

0

Santa Catarina

94.254

8.037.508

899.373.049

166

0

São Paulo

3.037.023

1.638.182

672.828.169

30.273

203

Sergipe

45.774

7.543

258.990

2.727

321

Tocantins

781.574

0

8.031.643

0

0

Total

21.662.313

29.097.836

4.764.447.971

309.855

2.399

Fonte: ABIEC (2011). Disponível em: <http://www.abiec.com.br/2_abate.asp>. Acesso em: 12 mar. 2012.

A carne suína é uma das mais utilizadas na industrialização de produtos cárneos no Brasil. Juntamente com a carne de aves, é responsável por grande
fatia de consumo da população brasileira, sendo o excedente exportado.
Quanto ao volume exportado por destino, veriﬁca-se também que o maior
importador da carne suína brasileira é a Rússia, com mais de 45% do total
(Tabela 1.4). Veriﬁca-se, portanto, uma grande concentração das exportações para poucos países importadores, sendo que os três primeiros compradores respondem por cerca de 70% das exportações brasileiras.
Tabela 1.4: Principais destinos de exportação da carne suína
brasileira jan/dez 2010.
País

Toneladas

Participação (%)

Rússia

233.984

43,30

Hong Kong

99.737

18,46

Ucrânia

40.059

7,41

Argentina

35,382

6,55

Angola

33.341

6,17

Cingapura

26.309

4,87

Uruguai

128.612

2,33

Cazaquistão

7.669

1,42

Emirados Árabes

5.929

1,10

Moldávia

5.147

0,95

Outros

40.219

7,44

Total

540.417

100

Fonte: ABIPECS (2011).

e-Tec Brasil

18

Processamento de Carne e Derivados

Pelo que vimos até aqui, existe uma grande dependência da Rússia e de
outros poucos países em relação ao mercado produtor de carnes brasileiras.
Isso gera algumas distorções, pois caso ocorra qualquer restrição ou embargo comercial, acarretará uma crise no setor.
Com relação às exportações de carne de aves, observa-se uma predominância da participação de produtos in natura em relação aos produtos industrializados. Consequentemente, a agregação de valor ﬁca prejudicada ao
mesmo tempo em que o país perde divisas, além de diminuir a geração de
empregos na indústria brasileira.
As perspectivas são muito boas para o futuro, uma vez que nosso país é
privilegiado em condições de produção tanto em animais em pasto como
em conﬁnamento. Sabe-se que o consumo mundial vem aumentando e que
a FAO estima a necessidade de dobrar a produção de carnes até o ano de
2050, para atender a demanda.
Pesquise sobre os principais mercados consumidores da carne bovina no
mundo e veriﬁque para quais deles o Brasil exporta essa carne. Pesquise
também qual é o principal impedimento para o Brasil exportar carne bovina
para países europeus e para os Estados Unidos. Comente.

1.2 Características gerais da produção de
animais para abate
A produção e comercialização de um produto de qualidade não dependem
simplesmente da história genética ou da produção dos animais. A produção
de carne de qualidade envolve diversos fatores, dentro e fora da propriedade, passando pela boa alimentação, manejo sanitário, boas instalações,
além do controle do bem-estar e segurança alimentar. A mais importante
avaliação da qualidade da carne, no entanto, ocorre na boca do consumidor.
Você, ao ir a um supermercado ou à feira para comprar uma carne, avalia alguns elementos qualitativos que lhe indicarão se a carne é de boa qualidade
ou não. O consumidor faz julgamentos dos produtos cárneos baseados em
experiências obtidas na sua aquisição quando avalia a cor, o aspecto saudável e custos que irão inﬂuenciar em futuras compras desse tipo de carne
avaliada anteriormente.
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Em poucos segundos, o consumidor, ao degustar um pedaço de carne,
avalia todas as características de palatabilidade, como maciez, sabor, suculência, além de sentir o seu aroma. As características de palatabilidade
da carne que atendam as exigências dos consumidores, particularmente a
maciez, podem ser afetadas por uma amplitude de fatores que inicia com o
genótipo dos animais, cuidados pré e pós-abate e termina com o processo
ﬁnal de cocção da carne.

Marmoreio
Marmoreio ou marbling
do inglês é a característica
de presença de pontos de
gordura entremeados às ﬁbras
musculares dos animais. Esses
pontos de gordura, chamados
de adipócitos, são preenchidos
de acordo com o avanço da
idade do animal e caracterizam
o grau de acabamento,
atribuindo maior sabor e
maciez à carne. A gordura é
componente importante na
formação do sabor e aroma
(ﬂavor) característico da carne
de boa qualidade.

Recentes avanços nos sistemas de produção de carne demonstram a preocupação com diversos itens da cadeia produtiva. A qualidade da carne pode
ser afetada por vários fatores dentro da porteira da fazenda, como os determinados pela genética e crescimento, assim inﬂuindo na quantidade e tipo
do tecido conjuntivo, quantidade de gordura intramuscular (marmoreio) e
diferentes tipos de ﬁbras musculares. Alguns podem ser impostos sobre o
animal, como a periodicidade e a intensidade de manejo pré-abate, que leva
a estresse, podendo interagir com fatores intrínsecos do animal e diferencialmente afetar a qualidade ﬁnal da carne (assunto a ser estudado na Aula 4,
que abordará aspectos qualitativos da carne).
As propriedades intrínsecas do músculo e em menor extensão do tecido
adiposo de um animal inﬂuenciam nos atributos de qualidade da carne para
consumo. Algumas dessas propriedades são pouco alteradas pelos métodos
de processamento e cocção da carne, por exemplo, o tipo de ﬁbra muscular,
quantidade relativa das mioﬁbrilas (assunto a ser estudado na Aula 3, que
versa sobre a transformação do músculo em carne), tecido conjuntivo e gordura. Outras propriedades, como estrutura da matriz do tecido conjuntivo
e mioﬁbrilas, conteúdo de glicogênio e atividade proteolítica são mais afetadas pelo manejo pré e pós-abate (assunto a ser estudado na Aula 3, que
trata das consequências do colapso respiratório após o abate), que acabarão
inﬂuenciando nas características qualitativas de consumo da carne destes
animais (assunto a ser estudado na Aula 4, que tratará das características
da carne).
O processamento da carne, por qualquer tecnologia disponível, por mais
soﬁsticada que ela seja, mantém a qualidade do produto o mais próximo
possível da qualidade da matéria-prima. Por mais adequada que seja a manipulação do produto, esta somente manterá as características iniciais do
alimento. Portanto, para que se possa dispor de alimento de qualidade em
tempos futuros, é de suma importância manter a qualidade do produto em
qualquer etapa do processamento.
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Veja a seguir os principais aspectos produtivos que inﬂuenciam nos atributos
quantitativos e qualitativos da carne de consumo.

1.3 Fatores de produção de carnes
As principais metas da produção de carnes implicam diretamente em produzir animais eﬁcientemente, cujos produtos derivados tenham qualidade e
que sejam aceitos pelo mercado consumidor.
Existem diﬁculdades para produzir animais cada vez mais musculosos, uma
vez que quanto maior a quantidade de músculo, mais difícil é manter a
qualidade, porque os animais tornam-se mais exigentes e com propensão
a desenvolverem características indesejáveis, caso as condições de criação,
manejo e abate não sejam as ideais. Um exemplo são os animais de músculo
duplo que apresentam maior produção de carne, porém com probabilidade
de desenvolverem a característica PSE, ou carne ácida (você estudará melhor
esse assunto na Aula 3, sobre transformação do músculo em carne).
A maioria das descobertas cientíﬁcas e tecnológicas demora muito para atingir o maior objetivo, que é melhorar o sistema produtivo, porque os produtores não têm acesso a essas informações. As tecnologias deveriam ser
acessíveis e de fácil aplicação, o que atualmente ainda não acontece.

PSE
Do inglês Pale, Soft, Exudative,
quer dizer carne com aparência
Pálida, Mole e Exsudativa, característica adquirida pela carne
após o abate dos animais.

Apesar dos grandes investimentos em genética e seleção dos rebanhos, que
melhoram a velocidade de ganho de peso, existem diﬁculdades de encontrar
registros de índices de conversão em produtos cárneos, rendimento de carcaças dos progenitores, principalmente em bovinos e ovinos.
Outro fator importante é que os setores da produção devem atuar junto com
a indústria e o mercado consumidor. A maioria dos produtores desconhece
os objetivos da indústria e muitos não entendem quais são os mecanismos
de formação de preços e de remuneração praticados pelas empresas que
compram e vendem a carne.
Vale ressaltar que há necessidade de avaliação constante dos processos de
produção, com informações objetivas e de rápida assimilação por toda a
cadeia produtiva, pois as pesquisas que são geradas nas universidades e nos
centros de pesquisas demoram a chegar aos produtores. A rastreabilidade
da cadeia produtiva ainda é muito incipiente no Brasil e tem servido apenas
para habilitar alguns produtores de ponta que conseguem exportar carne.
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Rastreabilidade
Trata-se do acompanhamento
do produto, desde o nascimento do animal, por meio de
registros e anotações, passando
pelo controle de alimentação,
práticas de manejo e condições
sanitárias, até o abate dos
animais.
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Pesquise na internet o que é músculo duplo em bovinos de corte. Sugerimos
as seguintes páginas:
• <www.cppsul.embrapa.br/unidade/publicacoes:download/216>
• <docentes.esa.ipcb.pt/amrodrig/racas_bov_estran.pdf>

1.4 Composição da carcaça
O crescimento do animal é composto por dois fenômenos distintos denominados hiperplasia e hipertroﬁa do tecido muscular. A hiperplasia é responsável pela multiplicação do número de células musculares, ocorre durante o
desenvolvimento fetal na maioria das espécies e com raras exceções pode se
prolongar por alguns dias após o nascimento do animal. Já a hipertroﬁa é o
efeito do crescimento, em comprimento e espessura, das ﬁbras musculares
já formadas. Isso ocorre até o animal atingir a idade adulta.
É importante saber também que o crescimento dos animais não acontece de
maneira uniforme entre os diferentes tecidos; por exemplo, o tecido ósseo é
o primeiro a se desenvolver, pois serve de sustentação ao corpo, logo após,
vem a pele, seguida pelos músculos e, ﬁnalmente, pela gordura, que serve
como reserva de energia.
Por esse motivo, quando o animal começa a depositar gordura, é sinal de
que ele já atingiu o máximo do desenvolvimento muscular e começa o acabamento, ou seja, acumula gordura de cobertura sob a pele e em outras
regiões do corpo, como a gordura intramuscular ou marmoreio.

A comercialização da carne
no Brasil pode ser feita por
quilograma de peso total do
animal vivo ou por arroba de
peso abatido. Por exemplo: um
animal de 400 kg de Peso Vivo
(P.V.), tendo um rendimento de
52% de carcaça quente, terá
consequentemente 208 kg
de carcaça, o que equivalerá
a 13,9 arrobas de carcaça
(sabendo-se que uma arroba
corresponde a 15 kg). Sendo
assim, o produtor recebe pelo
número de arrobas de carcaça,
porém, pouco se sabe quanto
de carne, gordura ou ossos
esses quinze quilos apresentam.
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A indústria dos países desenvolvidos paga por rendimento de carne e por
grau de acabamento das carcaças, como o grau de marmoreio, ou gordura
intramuscular, e por parâmetros organolépticos (assunto a ser estudado na
Aula 4, que tratará dos aspectos qualitativos da carne).

1.5 Carnes preparadas ou manipuladas
O produto cárneo cada vez mais sofre manipulações pela indústria com a ﬁnalidade de agregar-lhe valor. Nesse contexto, as empresas têm investido na
produção das chamadas carnes especiais, que frequentemente encontramos
no mercado, como: carnes maturadas, carnes enriquecidas (ômega 3 e 6,
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vitamina E), carnes pré-cozidas, carne ecológica, carne light (baixo teor de
colesterol), defumados, embutidos e pré-elaborados.
Carne ecológica é uma deﬁnição genérica para caracterizar diferentes métodos de produção, os quais envolvem o bem-estar animal, a proteção ao
ambiente e o controle da alimentação. A consciência ecológica assume cada
vez maior importância, não somente como marketing, mas está embutida
no conceito de produção.

Resumo
Nesta aula, você estudou alguns aspectos da produção e do mercado de carnes, e viu que o Brasil tem alcançado um importante papel no mundo quanto à produção de proteína de origem animal. Viu também que a composição
da carcaça dos animais é decorrente de diversos fatores, como a quantidade
de músculos, quantidade e qualidade da gordura, assim como as manipulações efetuadas pela indústria, como a preparação de cortes especiais e os
diferentes processamentos tecnológicos.

Atividades de aprendizagem
1. Por que o Brasil se coloca como um dos principais países produtores e
exportadores de carnes?
2. Quais são os principais estados produtores de carnes de suínos no Brasil?
Por quê?
3. Quais são os principais importadores da carne bovina e suína brasileira?
4. Que riscos a concentração da exportação em poucos países pode trazer
para o mercado?
5. Com relação à carne de aves, qual é a predominância das importações e
que consequências acarretam?
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Aula 2 – Aquisição da carne: cuidados do
pré-abate, abate e pós-abate
Objetivos
Identiﬁcar as estruturas necessárias para o abate.
Entender os processos tecnológicos de abate e manipulação dos
produtos cárneos.
Distinguir os principais métodos de controle de qualidade da carne
no processo de abate dos animais.

2.1 Aspectos gerais sobre o abate
Entende-se por espécies de açougue todos aqueles animais destinados ao
consumo humano, como os mamíferos, bovídeos, equídeos, suínos, ovinos,
caprinos, coelhos, além das aves domésticas e os répteis, anfíbios e animais
silvestres, criados em cativeiro e autorizados pelos órgãos competentes.
O abate dos animais de açougue deve ser realizado sob as condições estabelecidas pela legislação vigente (esse assunto será abordado na Aula 9) e
consistem em se observar as normas de higiene, controle ambiental e bem-estar dos animais e dos operadores do sistema.
O Ministério da Agricultura ﬁxa normas para implantação e funcionamento
dos estabelecimentos de abate, de acordo com a competência e o tipo de comercialização a ser efetuada, ou seja, o Serviço de Inspeção Municipal (SIM),
vinculadas às Secretarias Municipais de Agricultura; o Serviço de Inspeção
Estadual (SIE) vinculados às Secretarias Estaduais de Agricultura e o Serviço
de Inspeção Federal (SIF) vinculados diretamente ao Ministério da Agricultura.
A diversidade de condições sociais e econômicas regionais se reﬂete na complexidade das infraestruturas dos estabelecimentos de carnes e derivados,
gerando muitas adaptações às normas preconizadas pelo Regulamento de
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RISPOA) que
regula a matéria, porém certos cuidados básicos na manipulação dos animais e nos procedimentos devem ser mantidos.
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Com base nesses parâmetros, você vai estudar a seguir as estruturas necessárias para o abate.

2.2 Estruturas necessárias para o abate
Os consumidores atuais não estão preocupados apenas com a qualidade e
o preço do produto. Sensibilizados por órgãos de proteção animal, os consumidores estão exigindo que os animais sejam tratados de uma forma ética
em todas as fases de criação e, principalmente, no momento de abate.
O não emprego dessas técnicas faz com que o animal se estresse ao ser abatido, comprometendo a qualidade da carne e, em conseqüência, há a perda de
mercado, principalmente externo, já que os países importadores de carnes estão dando preferência por abatedouros que empregam técnicas humanitárias.
O ﬂuxo de abate corresponde ao acompanhamento de todas as etapas envolvidas na obtenção do produto carne e difere de espécie para espécie devido
às suas particularidades, mas, em geral, as principais etapas são as seguintes:
A seguir, você vai estudar como deve ser cada um desses processos.

ETAPAS
PRÉ-ABATE

Embarque dos animais na propriedade.
Transporte dos animais para o abate.
Chegada dos animais na plataforma de recepção.
Período de descanso sob jejum e dieta hídrica.

ABATE

Insensibilização ou atordoamento.
Sangria.
Esfola (bovino/caprino), depilação ou depena (aves).
Evisceração.
Inspeção, toalete e resfriamento da carcaça (aves).

PÓS-ABATE

Divisão da carcaça (duas meias carcaças).
Carcaça-resfriamento (bovino).
Distribuição e armazenagem do produto.

-6oC
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2.2.1 Pré-abate
Pré-abate é toda atividade de manejo que envolve os animais que serão destinados ao abate, desde a propriedade até a chegada desses ao frigoríﬁco
ou abatedouro. Essas atividades são importantes pois podem inﬂuenciar a
qualidade ﬁnal do produto cárneo, como você verá a seguir.

2.2.1.1 Embarque dos animais da propriedade
Uma das etapas mais importantes na cadeia produtiva da carne é o manejo
pré-abate e, dentre essas técnicas, o embarque reveste-se de grande importância, pois é um manejo estressante por si só e muitos dos traumatismos e
rejeições de carcaças nos abatedouros são causados por essa etapa, quando
mal conduzida.
O estresse provocado no animal irá ocasionar uma série de reações em cadeia, advindas da liberação de hormônios, como a adrenalina, epinefrina e
norepinefrina, que, por sua vez, atuarão nos processos bioquímicos de alteração do equilíbrio endócrino e na qualidade da carne, principalmente na
queda de pH (esse assunto será abordado na Aula 3).
A técnica de carregamento dos animais depende da espécie, pois muitas
delas necessitam ser apanhadas, como no caso das aves, coelhos e outros
animais de pequeno porte. A captura deve ser realizada à noite ou nas horas
mais frescas do dia. A utilização de mão de obra não qualiﬁcada, com força
desproporcional, pode acarretar em aumento de contusões em pernas, asas
e aumento de mortalidade em até 17% na pega manual, quando comparada a pega mecânica em aves.
Em bovinos, o embarque na propriedade é precedido pela recolha dos animais e esses devem ser reunidos, pelo menos, duas horas antes do embarque, para que descansem e bebam água. Os embarcadouros devem ser
apropriados, de preferência reguláveis, de acordo com a altura dos caminhões, sem degraus, batentes ou excesso de inclinação.
Em aves, é comum, após o abate, observar na carcaça manchas decorrentes
de pancadas durante o manuseio e durante o transporte dos animais, o que
pode levar ao descarte de cortes (asa, peito, coxas etc.) ou até mesmo perdas
da carcaça completa.
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Bretes
Locais de condução dos
animais. Consistem em
corredores fechados com
cercas de arame liso, madeira
ou alvenaria, para que os
animais sejam conduzidos com
segurança.
Currais racionais
Locais cercados para contenção
dos animais para serem
manejados.

O ideal para o embarque de bovinos seria a construção de bretes ou currais racionais, com divisórias capazes de alojar cada lote de acordo com a
capacidade do transporte, de preferência, com bretes circulares para que o
animal de trás não veja o que acontece na frente. Dessa forma, o estresse do
embarque é minimizado, evitando lesões provocadas por excesso de força
no carregamento, como uso de bastões pontiagudos ou ferrões elétricos e
até mesmo cães, o que ainda é muito comum nas propriedades rurais.
No caso de embarque de caprinos e ovinos, o ideal é que os animais sejam
conduzidos aos currais com o mínimo de uma hora antes do embarque e
que seja permitida a ingestão de água. Semelhantemente aos currais de bovinos, é aconselhável que os bretes sejam circulares, permitindo a locomoção
dos animais sem atropelos e sem uso de força excessiva ou qualquer tipo de
artifício para empurrar os animais, conforme Figura 2.1.
Outro detalhe importante é a rampa de embarque ou embarcadouro que
deve ser móvel para alcançar os diferentes níveis de altura das carrocerias
dos caminhões.

Quem já não ouviu o
comentário que os animais
sabem o momento em que
vão morrer? Na realidade,
eles convivem em grupos na
propriedade, e no momento em
que são conduzidos ao abate,
sentem o cheiro de adrenalina
presente na respiração e os
ruídos dos seus companheiros
que estão sendo abatidos a
sua frente. Por esse motivo,
eles tentam retornar pelo brete,
o que resulta em estresse e
desconforto.
Figura 2.1: Currais de embarque circulares com paredes compactas
Fonte: <http://www.grandin.com>. Acesso em: 23 fev. 2012.

Em suínos, é comum a mistura de lotes antes do transporte com o objetivo
de formar lotes homogêneos por peso, para serem transportados no mesmo compartimento da carroceria. Esse procedimento promove alterações na
hierarquia social do grupo de animais, induzindo a um aumento nos níveis
de agressões, podendo resultar em lesões nas carcaças, prejuízos ao bem
estar, com reﬂexo na qualidade da carne (retome a Aula 3, especialmente o
tópico sobre a transformação do músculo em carne). Para evitar esses transtornos, deve-se evitar a mistura dos lotes no momento do embarque.
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2.2.1.2 Transporte de animais para o abate
A inﬂuência do estresse do transporte em animais para abate varia dependendo do tipo de animal e das condições que prevaleceram durante a viagem. O tempo de viagem parece ser mais importante do que a distância a
ser percorrida.
A duração do transporte até o abatedouro inﬂui diretamente sobre o bem
estar dos animais, porém existem outros aspectos a serem considerados,
como: a densidade da carga, a adequação do veículo, o treinamento do
motorista e pessoal de apoio, o tempo de restrição alimentar e água, as condições ambientais da viagem (chuva ou sol intenso) etc.
A densidade (quantidade de animal por metro quadrado) no transporte de
bovinos pode ser dividida em alta, com 600 Kg/m2; média, com 400 Kg/m2;
e baixa, com 200 Kg/m2. O espaçamento ideal é o médio, pois o alto provoca aumento de lesões e fraturas, enquanto o baixo tende a aumentar as
contusões por pisoteio.
No transporte de suínos, a densidade recomendada é de uma cabeça por
metro quadrado, o que equivale a 100 Kg/m2, sendo muito importante observar a alteração na hierarquia social. Por esse motivo, o ideal é manter o
agrupamento dos lotes por divisórias do caminhão, o que, segundo Costa et
al. (2005), pode reduzir o número de agressões e morte de animais. Segundo os mesmos autores, o transporte em carrocerias simples pode aumentar o
índice de lesões e alterar o pH da carne pós-abate em relação ao transporte
em carrocerias com dois andares.

Figura 2.2: Caminhão de transporte de suínos
Fonte: <www.grandim.com>. Acesso em: 23 fev. 2012.
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2.2.1.3 Recepção dos animais no local de abate
Os animais, antes de serem descarregados na plataforma de recepção, passam por avaliação das condições higiênico-sanitárias do lote pelo veterinário
responsável pela inspeção. Em seguida, os animais (bovinos) são separados
de acordo com seu estado ﬁsiológico ou sanitário. Por isso, após o período
de descanso, os animais aptos seguem para o abate enquanto os outros não
aptos para matança ﬁcam em observação, conforme ﬂuxograma a seguir:

ABATE
CHEGADA DOS BOVINOS
[rampa de desembarque]

SEPARAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS ANIMAIS
[inspeção sanitária 24 horas antes do abate]

[animais aptos para matança]

[animais não aptos para matança]

(descanso e jejum)

(observação e exame clínico)

[banho de aspersão]

[banho de aspersão]

ABATE EM SEPARADO
ABATE NORMAL

O desembarque pode ser tão ou mais estressante para os animais que o embarque na propriedade, devido ao esgotamento dos animais. Assim, deve-se
evitar, basicamente:
• O uso de equipamentos como bastões de choque ou ferrões para forçar
os animais a descer do caminhão.
• Cuidados com a inclinação da rampa de desembarque e perigos de escorregamento dos animais, o que poderá causar fraturas e torções e como
consequência o comprometimento da qualidade da carne.
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2.2.1.4 Período de descanso sob jejum e dieta hídrica
O período de descanso é necessário para que os animais possam se recuperar do estresse desenvolvido durante o transporte da fazenda ao abatedouro
(GIL; DURÃO, 2000).
De acordo com o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA), os animais devem permanecer em descanso, jejum e dieta hídrica nos currais por 24 horas, podendo esse período
ser reduzido em função de menor distância percorrida (BRASIL, 1997).
O período de descanso, jejum e dieta hídrica é variável entre as diferentes
espécies, seja nos currais de espera para o caso de caprinos, ovinos, bovinos
e suínos, seja na plataforma de desembarque, no caso de aves, conforme
descrito a seguir:
• Bovinos e pequenos ruminantes (ovinos e caprinos): são necessárias de
12 a 24 horas de descanso (dieta hídrica) quando submetidos a condições adversas durante um curto período de transporte para que possam
se recuperar. Por outro lado, em situações de logo período de transporte,
o gado vai exigir vários dias para restabelecer sua normalidade ﬁsiológica. (FERREIRA et al, 2006).
• Suínos: o período de descanso sob dieta hídrica deve ser, no mínimo, 8
e, no máximo, 24 horas (dependendo da distância transportada). Nessas
fases, visa-se identiﬁcar e separar os animais que apresentem sintomas
de doenças infectocontagiosas e outras alterações que comprometam a
sanidade da carne obtida, além de permitir uma recuperação do estresse
sofrido durante o transporte.
• Aves: no caso de aves, em virtude do maior volume de produção e transporte, quando comparados a bovinos e suínos, o tempo de jejum associado ao descanso deve estar vinculado à logística de transporte dos
animais entre a granja e o frigoríﬁco, além da capacidade de alojamento
e taxa de abate nos abatedouros. O jejum e a dieta hídrica devem ter o
tempo suﬁciente para que ocorra o esvaziamento do trato digestivo das
aves. Contudo, as aves não devem ser submetidas a longos períodos de
jejum (mais de 17 horas), considerando o tempo transcorrido entre o seu
início e a hora do abate, porque ocorre aumento acentuado nas perdas
quantitativas e qualitativas nas carcaças, originando perdas econômicas.
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RIISPOA
Regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos
de origem animal, editado
pelo Ministério da Agricultura
e Pecuária (aprovado pelo
Decreto nº 30.691, de 29-0352; alterado pelos Decretos nº
1.255, de 25-06-62; nº1.236,
de 02-09-94; nº 1.812, de
08-02-96 e nº 2.244 de 04-0697), engloba um conjunto de
Normas Técnicas, que regulam
o funcionamento dos estabelecimentos que trabalham com
produtos de origem animal.
Jejum
Consiste em deixar o animal
sem se alimentar (sólido) por
um período estabelecido para
que ocorra o esvaziamento
do trato gastrointestinal e, no
momento do abate, facilitar na
etapa de evisceração (retirada
das vísceras) do animal. Caso
contrário, qualquer manuseio
errado com a faca pode perfurar, por exemplo, o intestino
ou estômago do animal e vir a
contaminar a carcaça.
Dieta hídrica
Consiste em submeter os
animais a ingerirem apenas
água durante o período de
descanso com tempo determinado, de acordo com cada
espécie. Esse procedimento é
importante porque vai reidratar
o animal e tornar mais eﬁciente
a sangria após o atordoamento
do animal. No entanto, períodos
de descanso de uma hora, por
exemplo, são insuﬁcientes e
podem até ter efeitos negativos
sobre o bem-estar do animal.

e-Tec Brasil

As alterações sobre a qualidade da carne também estão relacionadas ao
período de descanso imprimido aos animais, seja nos currais de espera para
o caso de caprinos, ovinos, bovinos e suínos ou na plataforma de desembarque no caso de aves. Esse período é variável entre as diferentes espécies
e é caracterizado como o período necessário para que os animais possam
se recuperar do estresse desenvolvido durante o transporte da fazenda ao
abatedouro, recuperando seus níveis iniciais de glicogênio (o glicogênio é o
metabólito fundamental na ocorrência adequada do rigor mortis, indiferente
da espécie animal).
No sítio do Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAPA), no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA), Divisão de
Normas Técnicas, procure por RIISPOA, Decreto nº 30.691, de 29 de março
de 1952, modiﬁcado pelo Decreto nº 7.216/2010, de 17 de junho de 2010.
Pesquise, no Título 2, os capítulos I e III que tratam dos estabelecimentos
de carnes e derivados e estabelecimentos de pescado e derivados. Faça um
resumo das categorias de estabelecimentos considerando as novas redações.
Sugerimos a seguinte página da internet: <http://www.agricultura.gov.
br/animal/legislacao>

2.2.2 Abate
Agora veremos como ocorrem as principais etapas do abate dos animais,
desde a insensibilização até a retirada das vísceras, e alguns aspectos relacionados com a inspeção de órgãos e vísceras.

2.2.2.1 Insensibilização ou atordoamento
Insensibilização ou atordoamento é considerado a operação mais crítica durante o abate, tendo como objetivo colocar o animal em estado de inconsciência, que perdure até o ﬁm da sangria, que deve ser realizada o mais rápido
possível após o atordoamento, não causando sofrimento desnecessário e
promovendo uma sangria eﬁciente.
A insensibilização eﬁciente pode possibilitar um aumento transitório dos batimentos cardíacos e consequente incremento da pressão sanguínea, o que
favorece a sangria (CESAR; SOUSA, 2007), porém essa deve ser imediata
para evitar o rompimento de pequenos vasos, evitando o derrame muscular
notadamente em animais em predominem músculos de ﬁbra branca.
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Os métodos de atordoamento mais utilizados no Brasil são a concussão (abalo)
e a percussão (perfuração) cerebral e podem ser obtidas por meio da marreta
convencional, do martelo pneumático ou da pistola pneumática, há também
outro processo que utiliza a pistola de dardo cativo (MONDELLI, 2000).
Na Figura 2.3, você poderá observar os locais recomendados para a execução da insensibilização por concussão e ou percussão cerebral, nas diferentes espécies domésticas.

O abate humanitário no
Brasil é regulamentado pela
IN3, da Secretaria de Defesa
Agropecuária (BRASIL, 2000).
A Instrução Normativa número
3 (IN-3) trata do Regulamento
Técnico de Métodos de
Insensibilização para o Abate
Humanitário de Animais de
Açougue.
Figura 2.3: Locais de insensibilização por concussão cerebral nas diversas espécies
Fonte: Gomide et al (2006).

2.2.2.2 Sangria
O animal, após a insensibilização, é pendurado por uma das patas (Figura 2.4) e
segue na nória (trilho com roldanas) transportadora em direção à área de sangria.
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Figura 2.4: Suspensão após o atordoamento
Fonte: autoria própria.

Nesse local, o animal recebe jatos de água para a retirada de resíduos de vômito. É realizado o corte dos grandes vasos do pescoço como a artéria aorta
e a veia cava anterior.

Figura 2.5: Operação de sangria
Fonte: Embrapa-Caprinos.

A operação de sangria deve durar o tempo suﬁciente para o completo escoamento do sangue do animal e depende da espécie, mas nunca deve ser
inferior a três minutos.

2.2.2.3 Esfola
Após a sangria, o animal continua suspenso pela nória para realizar a esfola que consiste na retirada do couro. No entanto, na operação da esfola,
alguns processos são realizados como a serragem dos chifres; remoção das
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patas; cabeça desarticulada; logo em seguida risca-se a pele com a faca, entre os membros posteriores e anteriores e na linha média, conforme ﬁguras
a seguir, e procede-se ao descolamento do couro e sua remoção.

Figura 2.6: Detalhe de riscar a carcaça para esfola em ovinos

Figura 2.7: Operação de esfola manual em bovinos feita com auxílio de faca
Fonte: autoria própria.

Para aves e suínos, são utilizados outros métodos de retirada dos tecidos
de proteção do animal, como as penas e os pelos. Para isso, normalmente,
utiliza-se o vapor de água ou o escaldamento por imersão em água quente
a diferentes temperaturas, conforme Portaria 210/1998.
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Tempo e temperatura são os parâmetros a serem controlados na operação
de escaldamento. Geralmente, para isso, utilizam-se temperaturas de 52 a
54°C. O tempo varia entre um minuto e meio a dois minutos e meio, dependendo da temperatura do escaldamento (BERAQUET, 1994).
1. Explique o que é e como deve ser feita a depena mecânica.
2. Pesquise sobre o método de escaldagem para retirada do pelo em suínos.
Detalhe os tipos, as temperaturas e o tempo.

2.2.2.4 Evisceração
Evisceração é a operação de retirada das vísceras dos animais. Em bovinos
consiste em, primeiramente, riscar a musculatura abdominal na linha média,
com o animal suspenso pelos membros posteriores, retira-se o trato gastrointestinal, também chamado de vísceras brancas; em seguida, retiram-se
as vísceras vermelhas ou torácicas correspondendo ao coração, pulmão e
traqueia. Em caprinos e ovinos, a evisceração é feita também por meio de
um corte na musculatura da linha média do abdômen e tórax, consistindo na
retirada das vísceras brancas e vermelhas em uma única operação.

As vísceras brancas são as
vísceras da cavidade abdominal,
compreendidas pelo estômago,
intestinos grosso e delgado,
fígado, baço, rins e gordura
pélvica. As vísceras vermelhas
são provenientes da cavidade
torácica, compreendidas pelo
coração, pulmão, traqueia,
esôfago e adjacência.

Figura 2.8: Operação de retirada das vísceras abdominais (brancas) e torácicas (vermelhas) em ovinos
Fonte: autoria própria.
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Em aves, a eventração das vísceras pode ser feita por meio manual ou mecânico. No método manual, o operador segura a cloaca entre o dedo indicador e polegar e faz dois cortes transversais próximos a ela, de tal forma que
o intestino possa ser retirado. Após a retirada da cloaca, é feita nova incisão
para a abertura da cavidade abdominal, com a introdução da mão na cavidade para desprender a moela e o trato digestivo. Essa operação pode causar
rupturas das vísceras e consequentemente contaminação das carcaças.
Na evisceração mecânica, a retirada do intestino grosso é feita por um equipamento a vácuo e esse tipo de máquina ajuda a evitar a contaminação; a
retirada dos demais órgãos é feita por uma espécie de mão mecânica em
forma de concha.

Eventração
Operação de exposição e
retirada das vísceras das
aves, podendo ser manual ou
mecânica.
Sistema de Inspeção
O serviço de inspeção sanitária
é uma atribuição legal exigida
pelo sistema de controle
sanitário em âmbito federal,
estadual e municipal, sendo
regulado pelo Regulamento de
Inspeção Industrial e Sanitária
dos Produtos de Origem Animal
(RIISPOA), regulamentado
pelo Decreto nº 7.889, de
23/11/1989.

2.2.2.5 Inspeção dos órgãos e vísceras
A inspeção post mortem é efetuada rotineiramente nos animais abatidos, por
meio de exames macroscópicos, realizados por técnicos treinados pelo Sistema
de Inspeção, que podem ser Federal (SIF), Estadual (SIE) ou Municipal (SIM).
Após a inspeção das carcaças, são realizadas operações de toalete, ou seja,
uma limpeza das carcaças com água e retirada de resíduos de pelos e sangue; em suínos, também são retirados os cascinhos ou unhas dos dedos; e
em aves, a retiradas da pele das patas.
As vísceras são colocadas em bandejas em que seguem na mesma velocidade das respectivas carcaças. Quando alguma irregularidade é detectada, a
carcaça é desviada para a sala de sequestro, em que somente será liberada
quando o risco de contaminação não existir e sempre sob autorização do
serviço de inspeção.

Figura 2.9: Carimbo do serviço de inspeção federal em bovinos
Fonte: <http://www.tudosobrexanxere.com.br>. Acesso em: 23 fev. 2012.
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Chilling
Termo empregado em
abatedouro avícola, para
determinar a operação
de resfriamento rápido
das carcaças antes do
congelamento ou resfriamento
dos frangos de corte.

No abate de aves, é realizado o resfriamento das carcaças logo após a evisceração e toaletes, através da imersão em um tanque com água gelada,
chamada chilling, antes do resfriamento ou congelamento convencional.

Figura 2.10: Tanque de resfriamento tipo Chilling
Fonte: autoria própria.

Pesquise no Título V do Decreto nº 7.216/2010 sobre Higiene dos Estabelecimentos, do Artigo 77 ao Artigo 101. Faça uma separação entre a higiene
das instalações, dos equipamentos e dos funcionários em um frigoríﬁco.
Sugerimos a seguinte página da internet: <http://www.agricultura.gov.
br/animal/legislacao>

2.2.3 Pós-abate
O pós-abate é a operação realizada após liberação das carcaças pela inspeção ﬁnal. O processo é dividido em três etapas: divisão da carcaça, resfriamento e comercialização, distribuição e armazenamento do produto. Vejamos cada uma a seguir.

2.2.3.1 Divisão da carcaça
A carcaça consiste no corpo abatido do animal, após a sangria e a retirada
do couro, vísceras, cabeça e patas. Após a liberação pela inspeção, a carcaça
é serrada longitudinalmente, ao longo da coluna vertebral, em duas meias
carcaças. Após a serragem, a carcaça ainda passa por uma lavagem ﬁnal
com jatos de água tratada, com pressão de 3 atmosferas e temperatura de
38°C. A serragem da carcaça facilita a operação de resfriamento, e nessa
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operação também é removido o rabo, a medula e a retirada de coágulos,
gordura excedente e limpeza de contusões superﬁciais.
As meias carcaças liberadas para consumo são carimbadas pelo Serviço de
Inspeção, nas costelas, lombo, pernil e paleta, contendo também o carimbo
do estabelecimento de origem.

Figura 2.11: Operação de serragem da carcaça de bovinos
Fonte: autoria própria.

2.2.3.2 Resfriamento
Finalmente, as carcaças são conduzidas às câmaras de resfriamento com
ventilação forçada, onde são mantidas até atingirem temperaturas próximas
a 4°C, medidas com termômetro no centro da musculatura (ponto frio).
A temperatura das câmaras de resfriamento deve ser de 2 a 4°C e as carcaças devem permanecer por um período de 18 a 24 horas, com uma velocidade do ar entre 0,3 e 1,0 metro por segundo e umidade relativa do ar entre
88 e 92%.
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Figura 2.12: Carcaças de bovinos sendo dirigidas para a câmara de resfriamento
Fonte: autoria própria.

2.2.3.3 Comercialização, distribuição e armazenamento
do produto
A distribuição das carnes pode ser feita com as meias carcaças ou por cortes,
como o posterior, anterior, costilhar etc., devendo ser penduradas, tomando-se
o cuidado de evitar que as carcaças toquem o piso do caminhão transportador.
É importante e essencial que o veículo transportador seja refrigerado, com
temperatura entre 4 e 6°C.

Figura 2.13: Caminhão transportador das carcaças resfriadas
Fonte: autoria própria.
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Faça uma pesquisa sobre a operação de congelamento e descongelamento
de carnes. Veriﬁque quais são os cuidados e a importância dessas operações.
Sugerimos a seguinte página da internet: <http://www.atibaia.sp.gov.
br/vigilanciasanitaria/alimentos/ali_osdezmand.htm>

Resumo
Nesta aula, você estudou os principais aspectos ligados ao abate e os fatores
que contribuem para a obtenção do produto carne, desde a saída da propriedade, passando pela operação dos estabelecimentos de abate e a obtenção das carcaças das espécies de açougue. Você viu também a importância
do manejo adequado dos animais antes do abate, a importância do período
de jejum e descanso, assim como os métodos de insensibilização. Viu ainda
as etapas do abate e os cuidados higiênicos e sanitários para a obtenção das
carcaças e sua preparação para o armazenamento e distribuição.

Atividades de aprendizagem
1. Quais são as etapas do ﬂuxograma de abate de bovinos?
2. Qual a importância do manejo durante o embarque dos animais?
3. Quais são os cuidados que se deve tomar durante a recepção dos animais
nos locais de abate?
4. Por que deve se respeitar o período de descanso sob jejum e dieta hídrica
dos animais antes do abate?
5. Quais são os principais métodos de insensibilização aceitos pela comunidade internacional?
6. Qual a importância da sangria bem feita? Quanto tempo deve durar?
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Aula 3 – Transformação do músculo
em carne
Objetivos
Identiﬁcar as principais características dos músculos dos animais.
Identiﬁcar as diferenças entre as ﬁbras musculares.
Descrever as consequências do colapso respiratório.
Descrever o metabolismo energético dos músculos.
Identiﬁcar as transformações post mortem da carne.

3.1 Conhecendo o tecido muscular
O conhecimento da estrutura e composição do tecido muscular, no animal
vivo, serve para compreender as mudanças que ocorrem post mortem, e
que estão associados com a sua transformação em carne, bem como sua
propriedade e utilidade como tal.
Há três tipos de tecidos musculares encontrados nos mamíferos: músculo
esquelético, o músculo cardíaco e o músculo liso, os quais podem ser distinguidos por suas estruturas, inervação, controle e função.
O músculo esquelético é assim denominado porque se insere no esqueleto sendo o mais abundante, correspondendo aproximadamente a 40% do
peso corporal total dos mamíferos. Esse músculo é importante para o nosso
estudo, uma vez que é um dos maiores componentes da formação da carne
dos animais.
Algumas vezes, o músculo esquelético também é denominado músculo estriado, porque contém faixas claras e escuras alternadas, com o aspecto
transversal estriado ao microscópio ótico (Figura 3.1).
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Figura 3.1: Detalhe da ﬁbra muscular estriada, tirada por meio de microscopia eletrônica
Fonte: <http://users.hanson.net/karla/histo/tejidosymusculo.html>. Acesso em: 19 mar. 2012.

O músculo cardíaco, como o próprio nome diz, é encontrado apenas no
coração e semelhante, em alguns aspectos, ao músculo esquelético, quando observado no microscópio ótico (Figura 3.2), por apresentarem estrias
transversais. A diferença entre eles é que o esquelético está sob controle do
sistema nervoso simpático e o cardíaco é autônomo.

Figura 3.2: Músculo estriado cardíaco
Fonte: <http://users.hanson.net/karla/histo/tejidosymusculo.html>. Acesso em: 19 mar. 2012.
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Na prática, seria muito bom poder controlar os impulsos enviados aos nossos
corações, como ocorre com a estrutura do músculo esquelético ao comando
de caminhar, por exemplo.
O músculo liso, por sua vez, não contém estrias transversais e parece completamente diferente dos outros no microscópio ótico, embora contenha
proteínas contráteis muito semelhantes àquelas encontradas nos músculos
esqueléticos e cardíacos (Figura 3.3). Ele está presente em diversos locais do
organismo dos mamíferos, inclusive nas paredes dos vasos sanguíneos e linfáticos, do sistema digestivo, urinário, reprodutor e respiratório, nas paredes
musculares do útero e na camada dérmica da pele.

Figura 3.3: Músculo liso referente ao trato gastrointestinal
Fonte: <http://users.hanson.net/karla/histo/tejidosymusculo.html>. Acesso em: 19 mar. 2012.

A seguir, você vai estudar mais detalhadamente o músculo esquelético, por
ser o mais importante formador da carne dos animais.

3.1.1 Estrutura do músculo esquelético
O músculo esquelético é coberto por uma camada de tecido conjuntivo que
se ramiﬁca para seu interior chamado epimísio. Esse tecido costuma ser relativamente rígido e espesso, pois é através dele que os músculos se unem aos
ossos, sendo também conhecido como tendões ou nervos.
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Existem camadas menores de tecido conjuntivo, denominadas perimísio, as
quais atravessam o músculo, dividindo-os em feixes de ﬁbras musculares ou
fascículos. Mais internamente, existem camadas mais ﬁnas e delicadas denominadas endomísio, que se estendem a partir do perimísio, circundando
cada ﬁbra muscular individualmente. Para compreender melhor, observe a
Figura 3.4.

Figura 3.4: Estrutura dos mioﬁlamentos que formam as ﬁbras musculares
Fonte: Adaptado de <http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/doc/doc77/03nocoescarne.html>. Acesso em: 19 mar. 2012.

O diâmetro dos músculos
também depende da classe
de animal, tipo de músculo,
da localização dentro do
músculo, quantidade de
exercício, da maturidade
e do nível nutricional. Por
exemplo: o diâmetro das ﬁbras
obedece a seguinte ordem
mamíferos > aves > répteis
> anfíbios > peixes, por isso,
a digestibilidade da carne de
bovinos é mais lenta que a de
peixes, por exemplo.
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O tamanho dos feixes musculares determina a textura do músculo, o que chamamos de grãos da carne, quanto maiores os feixes musculares, mais ﬁbrosa
é a textura da carne. Isso varia com a espécie e o tipo de músculo, por exemplo, o músculo do ﬁlé mignon possui menos feixes que o músculo do lagarto,
sendo assim mais macio por possuir menor quantidade de tecido conjuntivo.
A ﬁbra muscular é relativamente longa, variando de 3 a 12 centímetros, até
um máximo de trinta centímetros nos músculos longos (PARDI et al, 1995).
O músculo é constituído por várias células que perderam os seus limites,
fundindo-se umas com as outras, conforme podemos observar na Figura
3.5. Dessa forma, podemos dizer que um músculo esquelético é um pacote
formado por longas ﬁbras, que percorrem o músculo de ponta a ponta.
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Figura 3.5: Detalhe da estrutura dos ﬁlamentos de actina e miosina que formam os
feixes de músculos

Em função do tipo de músculo, quais as principais diferenças entre músculo
cardíaco, esquelético e liso?
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3.1.2 Estrutura da ﬁbra muscular
Para você entender o funcionamento do sistema muscular, é preciso detalhar
os principais componentes que integram o tecido conhecido como músculo.
Vejamos a seguir.
Observe a Figura 3.6 a seguir, em que cada ﬁbra do músculo esquelético é
composta por um conjunto de ﬁbras menores chamadas mioﬁbrilas, que são
tiras alongadas de proteínas, com 1 a 3 μm (micron, ou micrômetro, equivale
à milésima parte do milímetro) de diâmetro, e são responsáveis pela contração propriamente dita do músculo.

Figura 3.6: Arranjo dos mioﬁlamentos no sarcômero entre duas linhas Z
Fonte: Adaptado de Swenson e Dukes (1988).

As mioﬁbrilas, por sua vez, são constituídas por ﬁlamentos mais ﬁnos compostos principalmente por dois tipos de proteínas: a actina e a miosina. Cada
mioﬁbrila muscular contém aproximadamente 1500 unidades de miosina e
3000 unidades de actina (JUDGE, 1994).
Os ﬁlamentos de actina e miosina dispostos linearmente originam um padrão bem deﬁnido de estrias (faixas) transversais alternadas, claras e escuras,
que denominamos sarcômero.
Um sarcômero corresponde ao espaço compreendido entre duas linhas Z
(Figura 3.6), dentro desse espaço é que ocorrem os fenômenos da contração
muscular, que vamos ver logo a seguir.
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A miosina é composta basicamente por proteínas com alto teor de ácido glutâmico e ácido aspártico, tendo aﬁnidade por íons cálcio e magnésio. Essa
proteína possui a capacidade de se ligar à actina, formando a actomiosina,
que é como o músculo executa sua função contrátil.

3.1.2.1 Tipos de ﬁbras musculares
Como você já viu, as ﬁbras musculares são estruturas que se localizam internamente nos músculos, vamos estudar agora como essas ﬁbras se diferenciam.
Do ponto de vista energético e funcional, as ﬁbras musculares são divididas
em três tipos: ﬁbras vermelhas, ﬁbras brancas e ﬁbras intermediárias. Vejamos cada uma delas.
As ﬁbras vermelhas possuem alto conteúdo de citocromos e mioglobina,
responsáveis pela sua cor avermelhada característica, utilizam como fonte
de energia principal os processos de fosforilação oxidativos, contendo muitas mitocôndrias, as ﬁbras vermelhas são ﬁbras de contração lenta, porém
contínua. São mais predominantes nos bovinos e ovinos, conhecidos como
animais produtores de carne vermelha.
As ﬁbras brancas contêm baixo teor de citocromos, mioglobina e mitocôndrias, por esse motivo essas ﬁbras não produzem grande quantidade de
energia, portanto, obtêm a energia diretamente do ATP (através da glicose).
São ﬁbras de contração rápida, porém não resistem ao trabalho prolongado.
As aves e os peixes são o exemplo mais característico de animais com grande
predominância de músculos contendo ﬁbras brancas.

citocromos
Proteínas localizadas dentro
do sarcoplasma, que contém
grupos heme (que têm
moléculas de ferro) e têm
função de transporte de
elétrons.
mioglobina
Proteína do músculo que se
liga ao ferro do grupo heme,
semelhante ao que acontece
com a hemoglobina, ela
serve como transportadora
de oxigênio e dá a cor
avermelhada à carne. Quanto
maior a concentração de
mioglobina, mais vermelha será
a carne.
oxidativos
Via metabólica que utiliza
energia libertada pela oxidação
de nutrientes de forma a
produzir trifosfato de adenosina
(ATP).
mitocôndrias
Organelas responsáveis pela
produção de energia das
células.
glicose
Glicose é uma das fontes
de energia para as células,
podendo ser obtida de
diferentes carboidratos, como o
amido, frutose etc.

As ﬁbras intermediárias possuem características intermediárias entre as ﬁbras vermelhas e brancas, e são em menor número.

3.1.3 Contração muscular
Após o conhecimento da estrutura e tipos de ﬁbras, você vai estudar agora
como se dá a contração desses músculos.
A contração do músculo esquelético envolve quatro proteínas mioﬁbrilares:
actina, miosina, tropomiosina e troponina. A tropomiosina e a troponina
funcionam como proteínas regulatórias e atuam ligando e desligando o processo de contração.
O processo de contração e relaxamento do músculo consome energia na forma de ATP (adenosina trifosfato), esta, por sua vez, é produzida por diferen-
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Apesar de aves e suínos serem
espécies consideradas como
produtoras de carne branca, são
animais que se caracterizam
como possuidores de ﬁbras
intermediárias. Dependendo da
região do corpo do animal, a
carne pode ser mais vermelha
ou mais clara, como exemplo
temos o pernil suíno e a coxa de
frango que são mais vermelhas
que o lombo e o peito
respectivamente. Isto ocorre
devido a uma maior atividade
muscular e concentração de
mioglobina.
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tes fontes e em diferentes velocidades, porém, a fonte básica para produção
de ATP é a glicose.
Como você já viu anteriormente, a contração muscular ocorre pelo encurtamento do sarcômero. Nesse espaço, ocorrem os fenômenos do deslizamento dos ﬁlamentos da actina sobre os ﬁlamentos da miosina. O sarcômero
diminui devido à aproximação das duas linhas Z, e a zona H chega a desaparecer conforme Figura 3.6.
A contração do músculo esquelético é voluntária e ocorre através de um estímulo, geralmente um impulso nervoso, que chega à ﬁbra muscular através de
um nervo (sinapse). O impulso nervoso propaga-se pela membrana das ﬁbras
musculares (sarcolema) e atinge o retículo sarcoplasmático, fazendo com que
o cálcio ali armazenado seja liberado para o interior do sarcoplasma.
Para que ocorra a contração muscular, existe a necessidade de entendermos
a importância da química da contração, representada pelos minerais cálcio e
magnésio, como vamos ver a seguir.

3.1.3.1 Química da contração
O que desencadeia o processo de contração muscular é a capacidade de
liberação de Ca++ pelo retículo sarcoplasmático e a presença de energia na
forma de ATP. O aumento da concentração de Ca++ no interior do sarcoplasma é o ponto de partida do mecanismo de contração. O cálcio então se
liga à troponina, fazendo com que esta gire e exponha a tropomiosina para
facilitar a ligação com a actina, formando a actomiosina, o que determina a
contração do músculo.

Figura 3.7: Mecanismo da contração na presença do cálcio
Fonte: Adaptado de Murray et al (1994).
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Além do Ca++, o processo exige também magnésio, através da ligação do
ATP com o Mg++, pois isso promove o desligamento da actina com a miosina, o que leva ao relaxamento do músculo.
Outra condição para o relaxamento do músculo é o desprendimento do cálcio
da troponina. Assim que cessa o estímulo nervoso, o cálcio é imediatamente
rebombeado, com gasto de energia (ATP), para o interior do retículo sarcoplasmático, o que faz cessar a contração, retornando para a condição inicial.
O processo de contração muscular ocorre com o encurtamento do sarcômero, conforme demonstrado na Figura 3.8 a seguir. Este processo faz com que
haja uma aproximação das duas linhas Z, provocando a contração do músculo. Em condições normais esse processo ocorre continuamente, sempre que
houver estímulo nervoso.

Todo processo de contração e
relaxamento consome energia
na forma de ATP e a enzima
que promove a quebra do ATP
está presente na cabeça de
miosina, sendo denominada
miosina ATPase. A energia
para a contração muscular é
suprida por moléculas de ATP
produzidas durante a respiração
celular. O ATP atua tanto na
ligação da miosina à actina
quanto em sua separação, que
ocorre durante o relaxamento
muscular.

Aeróbica
Ocorre no animal vivo
preferencialmente, é mais
eﬁciente e cada molécula de
glicose gera 36 moléculas
de ATP, através do ciclo de
Krebs, da cadeia respiratória,
fosforilando o ADP para formar
ATP.
Anaeróbica
A glicólise produz ATP a partir
da quebra do ácido pirúvico,
porém é menos eﬁciente, pois
uma molécula de glicose produz
apenas três moléculas de ATP,
gerando como consequência a
formação de duas moléculas de
ácido láctico.

Figura 3.8: Esquema da contração e relaxamento da ﬁbra muscular
Fonte: Adaptado de <http://vanessa-ps.blogspot.com/2010/09/contracao-muscular.html>. Acesso em: 19 mar. 2012.

Por ocasião da morte do animal, falta ATP, desta forma, a miosina mantém-se unida à actina, causando o enrijecimento muscular, é o que na prática
acontece com o estado de rigidez cadavérica ou rigor mortis. Para produzir
o ATP existem basicamente duas vias: a aeróbica (presença de oxigênio) e a
anaeróbica (ausência de oxigênio).
Para que possa ser denominada carne, o músculo precisa passar por uma
série de processos químicos, físicos e estruturais de transformação, para que
ﬁque apropriado para o consumo. Estes processos serão detalhados a seguir.

Como o processo de contração
do músculo é igual no homem
e no animal, observa-se que
quando o homem realiza
um esforço físico extremo
acontecem as câimbras, é
sinal de que se atingiu o
esgotamento das reservas de
energia e o músculo possui
muito ácido láctico acumulado.

Pesquise sobre a relação existente entre o mineral cálcio e o amaciamento das
carnes. A deﬁciência de cálcio pode contribuir para uma carne mais dura?
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3.2 Transformação do músculo em carne
Com a morte do animal ocorrem transformações importantes como a falência sanguínea, queda do aporte de oxigênio e o controle nervoso deixam de
chegar à musculatura. O músculo passa a utilizar a via anaeróbica para obter
energia, porém, devido à falta de coordenação nervosa, o processo contrátil
é desorganizado e em graus de intensidade diversos, dependendo da região
do corpo e do tipo de músculo do animal.

Glicogênio
Trata-se de um polissacarídeo,
ou seja, é a forma de armazenamento de açúcares na célula
animal, encontra-se distribuído
em todos os tecidos, mas
principalmente no fígado e no
músculo estriado, no qual seu
metabolismo assume maior
signiﬁcado na transformação do
músculo em carne.

Quando o animal é abatido o músculo não cessa instantaneamente suas
funções vitais. Após o atordoamento e sangria do animal, cessa o aporte
de oxigênio. Com essa interrupção, o metabolismo passa a produzir ATP,
exclusivamente pela via anaeróbica, ocorrendo um aumento da produção de
ácido láctico e como este não é mais reciclado nem eliminado, vai se acumulando fazendo com que o pH do músculo diminua. Quanto maior a reserva
de glicogênio no músculo e maior o metabolismo muscular, maior será a
queda do pH do músculo.
Um dos pontos básicos na transformação do músculo (células vivas) em carne (alimento) é a questão das reservas e da utilização da energia contida no
organismo do animal antes durante e após o abate. Tanto o glicogênio como
as outras fontes de energia, apresentam grande importância no estudo das
alterações post mortem, tendo em vista que a sua concentração em nível
muscular, momentos antes do abate, deﬁnirá de maneira signiﬁcativa a formação de ácido láctico e a consequente queda do pH.

3.2.1 Fatores ante mortem que afetam a queda
do pH
Alguns fatores interferem no equilíbrio do pH, mesmo nos animais vivos.
Dentre os fatores ante mortem (ou seja, antes do abate dos animais), que
atuam sobre a transformação do músculo em carne, podemos citar: o tipo
de alimentação, o manejo pré-abate, a raça ou genótipo, a idade, o sexo,
aplicação de promotores de crescimento etc.
As principais causas que prejudicam a qualidade da carne referem-se àquelas
que esgotam as reservas energéticas do músculo e isto pode ocorrer, principalmente, pelo estresse excessivo a que os animais são submetidos, desde o
transporte do animal para o abate até o seu sacrifício.
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Em geral, os animais susceptíveis ao estresse são acometidos por taquicardia,
elevação da temperatura corporal, glicólise acelerada, redução do pH, devido ao acúmulo de ácido láctico. Em condições de estresse, a síntese de ATP,
pela via aeróbica, através da degradação das gorduras e proteínas, não atende à demanda e, então, o animal lança mão das suas reservas de glicogênio
muscular, que se esgotam rapidamente, fazendo com que o músculo passe
a produzir energia pela via anaeróbica, o que resulta como substrato o ácido
láctico. Em condições normais, o ácido láctico é transportado ao fígado, no
qual será reconvertido em energia, na forma de glicose e glicogênio.
Geralmente, a deﬁciência de glicogênio ocorre devido à estafa, trabalho intenso, jejum prolongado, excitação por brigas, transporte inadequado, choque elétrico, sofridos pelos animais que são sacriﬁcados antes da recuperação das reservas de glicogênio.
Após o abate do animal, com a obtenção da carcaça e seu resfriamento,
ocorrem alterações que levam à queda do pH e contribuem para a transformação do músculo em carne, o que irá inﬂuir na qualidade da matéria- prima e no produto ﬁnal, como veremos a seguir.

3.2.2 Queda do pH post mortem
Geralmente, o pH inicial do animal situa-se na faixa de 7,0 no momento do
abate, podendo estar um pouco abaixo, dependendo da espécie e das condições de manejo e estresse pré-abate. A diminuição do pH muscular devido
à acumulação de ácido láctico é uma das alterações pós-morte mais signiﬁcativas que acontecem no músculo durante a conversão em carne.
A velocidade com que ocorre essa queda é muito variável, em alguns animais o pH só diminui uns poucos décimos durante a primeira hora depois do
abate, permanecendo estável com valores relativamente altos e chegando
ﬁnalmente a um pH que varia de 6,5 a 6,8, porém em outros animais o pH
diminui rapidamente até 5,4 – 5,5 na primeira hora após sangria e a carne
desses animais apresenta um pH ﬁnal abaixo de 5,3.
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Figura 3.9: Curvas de queda do pH da carne
Fonte: autoria própria.

As diferentes curvas de queda do pH da carne são apresentadas na Figura
3.9, em que a primeira curva de coloração laranja representa a carne com
característica DFD (Dark, Firm, Dried), que corresponde a carne escura, ﬁrme
e seca, neste caso, o pH não cai, ﬁcando superior a 6,0. Isso ocorre porque
o músculo apresenta pouca reserva de glicogênio, não sendo suﬁciente para
a produção de ácido láctico.
A curva seguinte na cor vermelha demonstra uma queda gradual do pH nas
primeiras três horas, estabilizando-se após 24 horas. Na faixa entre 5,5 e 6,0,
a carne terá coloração normal, consistência ﬁrme e capacidade de retenção
de água normal entre 2% e 4%.

Exsudativa
Vem de exsudato, ou seja, ﬂuído
que passa através da parede
dos vasos e tecidos, causado
por maior permeabilidade, ou
por alterações osmóticas.
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A curva em azul representa a carne PSE (Pale, Soft, Exudative), ou seja, pálida, mole e exsudativa. Isso ocorre porque o pH cai rapidamente e, na
primeira hora após o abate, já se encontra na faixa de 5,5 e, após 24 horas,
o pH se estabiliza entre 5,3 e 5,5.
No PSE, os animais sofrem estresse antes do abate, fazendo com que as descargas de adrenalina, liberem cortisol e outros compostos, que estimulam o
metabolismo, apressando a produção de ácido láctico. Observem que no mo-
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mento do abate, hora zero, o animal já está com o pH na faixa de 6,5, indicando que o animal sofreu estresse devido ao manejo incorreto no pré-abate.
Na Tabela 3.3, são apresentadas as principais características das carnes, em
função da queda do pH após a morte do animal. Nas condições de DFD, a
carne terá textura seca, com aparência escura e não se conserva por muito
tempo devido ao seu pH alto, pois as contaminações microbianas ocorrem
com maior facilidade, característica considerada problema tecnológico.
A carne PSE apresenta aparência pálida, textura ﬂácida, perde água rapidamente devido ao seu pH ser relativamente baixo, característica considerada
problema tecnológico, também causado durante as operações de manejo
ou abate. A incidência de PSE é mais comum em suínos, mas podem ocorrer
também em aves, peixes e, em menor escala, em bovinos, ovinos e caprinos.
Existem variações intermediárias, como a carne RSE (Red, Soft, Exudative),
ou seja, avermelhada mole e exsudativa, com pH na faixa de 5,5, porém
apresenta baixa capacidade de concentração de água.
A carne normal também conhecida de carne RFN (Red, Firm e Not Exudative
ou Normal), apresenta cor vermelha intensa, de textura ﬁrme e de aparência
normal, com pH situado entre 5,5 e 6,0 e com capacidade de reter água
dentro da normalidade, proporcionando suculência a carne.
Tabela 3.1: Características da carne e suas alterações
Característica

PSE

RSE

RFN

DFD

pH 24 h

5,3 – 5,5

5,5

5,7

³ 6,0

P. H2O %

7 - 10

7 - 10

2-4

Menor 2,0

Cor

Pálida

Normal

Normal

Escura

Textura

Mole

Mole

Firme

Firme

Ret. H2O

Baixa

Baixa

Normal

Alta

Fonte: Adaptado de Van Heugten (2001).
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Figura 3.10: Características das carnes em função do manejo do abate
Fonte: Adaptado de <http://franmess.blogspot.com/2009/09/o-gene-da-carne-magra.html>. Acesso em: 19 mar. 2012.

Como o pH é um indicativo
importante na qualidade
da carne, após obtenção da
carcaça, podemos medir o pH
com auxílio de um pHmetro,
após 1 hora, 3 horas e 24 horas
de resfriamento.

Como podemos observar na Figura 3.10, os músculos cujo pH diminui muito
rapidamente apresentam cor pálida e têm baixa capacidade de retenção de
água, pela qual a superfície ao corte tem um aspecto muito aquoso, assim,
chamamos de carne PSE. Em casos extremos, a superfície do músculo mostra gotejamento. Por outro lado, os músculos que se conservam em pH alto
durante a conversão em carne são de cor muito escura e a superfície do
corte é muito seca devido à água naturalmente presente no músculo estar
juntamente ligada às proteínas e não ser liberada, é o que se chama característica DFD.
No estado DFD, o músculo passa a reter mais água, adquire aspecto seco,
consistência ﬁrme e coloração escura, tanto pela menor refração da luz
quanto pela maior ação enzimática, com gasto periférico do oxigênio.
Algumas indústrias, objetivando otimizar a queda do pH muscular e visando
acelerar o processo de industrialização (desossa a quente) e/ou congelamento, utilizam o choque elétrico com altas voltagens (média de 600 Volts) e
tempo controlado nas carcaças. Pesquise na internet, quais as vantagens e
desvantagens de se utilizar o choque elétrico nas carcaças de animais.
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3.2.3 Estabelecimento do rigor mortis
O rigor mortis é um fenômeno que acontece em decorrência da transformação do músculo em carne, sendo subdividido em três fases distintas, que
são: fase pré-rigor, fase do rigor e fase do pós-rigor mortis.
• Fase do pré-rigor mortis: os tecidos musculares ainda estão brandos e
ﬂexíveis, ocorre uma redução de ATP e fosfato de creatina, o pH na fase
pré-rigor encontra-se entre 7,0 e 7,2.
• Fase do rigor mortis: cessa o aporte de oxigênio; ocorre a glicólise
intensa por meio da transformação do glicogênio em ATP pela via anaeróbica; ocorre produção intensa de ácido láctico, enlace de actina e
miosina, formando a actomiosina. Dessa forma, o músculo ﬁca rígido,
iniciando assim o período de rigor, que ocorre em média 8 horas pós-abate. Nessa fase, o pH deve ﬁcar entre 6,0 e 6,2.
• Fase de pós-rigor mortis ou maturação da carne: após o término das
reservas de glicogênio e a estabilização do pH, na faixa entre 5,3 e 5,5,
ocorre o relaxamento das ligações actina miosina. Com a queda do pH,
ocorrerá a liberação de enzimas que irão auxiliar a maturação da carne,
denominadas calpaínas e catepsinas. Com a liberação dessas enzimas
ocorrerá o amaciamento da carne, processo conhecido como maturação,
que se deve em parte pela degradação das proteínas e tecidos conectivos
de colágeno sobre a ação das catepsinas.
• Carnes PSE geralmente ocorrem devido a problemas de estresse no momento do abate, em que o animal já entra na sala abate com acúmulo de
lactato e, consequentemente, com pH abaixo do normal.
• Carnes DFD geralmente ocorrem devido ao estresse prolongado durante
o transporte e antes do abate, em que os animais não descançam, podendo esgotar as reservas de glicogênio, impedindo que o pH do músculo caia.

Calpaínas
São enzimas presentes no
músculo, que são ativadas pela
queda do pH e pela presença
de cálcio. Elas são responsáveis
pela degradação ou hidrólise
das proteínas mioﬁbrilares,
principalmente, na linha Z
e, consequentemente, pelo amaciamento da carne.
Catepsinas
São proteínas capazes de degradar além das ﬁbras musculares,
também as ﬁbras de colágeno.

A picanha maturada que
compramos no supermercado é
um bom exemplo do processo
de maturação sob condições
controladas, nas quais a carne
é embalada a vacuo e resfriada
por um período de 7 a 14 dias,
tornando a peça mais macia.
CARNE + CONDIÇÃO
ANAERÓBICA +
RESFRIAMENTO =
AMACIAMENTO.

Agora que você já sabe que existem enzimas responsáveis pelo amaciamento das carnes, pesquise a função das calpastatinas e investigue por que elas
interferem no processo de amaciamento em algumas espécies animais.
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Resumo
Nesta aula, você estudou os principais tipos de músculos e suas características. Viu que o músculo consome energia e que após o abate ocorrem
transformações como a queda do pH. Posteriormente, observou também
que muitas das alterações qualitativas da carne decorrem dessas alterações
pós-abate.

Atividades de aprendizagem
1. Quais são as características do músculo estriado esquelético?
2. Como ocorre o rigor mortis e que importância tem o pH, nesse contexto,
visando a qualidade da carne?
3. Como o manejo pré-abate pode afetar a qualidade das carnes?
4. Por que ocorre a característica PSE e DFD nas carnes?
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Aula 4 – Aspectos ligados a qualidade
das carnes
Objetivos
Identiﬁcar os principais aspectos nutritivos da carne.
Entender as contribuições da carne para a saúde humana.
Distinguir as principais características qualitativas e organolépticas
da carne.

4.1 A carne: aspectos gerais
Existem muitas deﬁnições para a carne, mas uma que representa de forma
bem abrangente e atualizada é a descrita por Pardi (2001): “Carne é a parte
muscular comestível dos animais de açougue, com os respectivos ossos, manipulada em condições higiênicas, proveniente de animais de boa qualidade
em condições de saúde e abatidos corretamente”.
A carne constitui um dos principais alimentos da dieta humana e é comumente deﬁnida como sendo o conjunto de tecidos musculares utilizados tanto como alimento direto como componente de diversos produtos alimentares. Uma deﬁnição mais abrangente diz que carne é todo e qualquer tecido
animal propício ao consumo humano. Nesta deﬁnição se inclui, desde que
sadios e obtidos em condições higiênico-sanitárias satisfatórias:
• Peles: confecção de pururucas, enchimento em embutidos – especialmente os emulsionados, produção de gelatinas.
• Ossos: fabricação de gelatinas e geleias de mocotó, obtenção da carne
mecanicamente separada (CMS).
• Intestinos: tripas utilizadas como envoltórios de embutidos, linguiças, salames etc. ou como enchimento em produtos emulsionados.
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• Órgãos: coração, fígado, língua, rins etc.
• Rabo, orelha e pés: muito utilizados como enchimento ou na elaboração
de produtos como feijoada, rabada etc.
Apesar de o músculo ser o tecido principal e mais conhecido como carne, o
tecido em si só se transforma em carne após uma série de reações químicas
e bioquímicas que ocorrem com e após a morte do animal, como será visto
mais adiante.
Em termos gerais, as carnes podem ser subdivididas em carnes vermelhas
e em carnes brancas. As carnes vermelhas são provenientes das espécies
mamíferas domésticas, como de bovinos, búfalos, suínos, ovinos e caprinos.
As carnes brancas são as provenientes das aves domésticas, com mais frequência as de galinhas e de perus, assim como o pescado. Outro tipo de carne
branca é a carne de rã (gia), que constitui também discreta fonte de proteína
animal em nosso meio.
Os especialistas distinguem nas aves dois tipos de músculos: os do peito,
efetivamente brancos, e os da coxa, com predominância de ﬁbras vermelhas.
A caça, por sua vez é classiﬁcada como vermelha, porém, dispõe de menor
expressão.
Veja a seguir os aspectos nutritivos da carne de um modo geral.

4.1.1 A carne de qualidade
Atributos sensoriais
Características que podem
ser identiﬁcadas pelos cinco
sentidos.

Como veremos mais detalhadamente na seção 4.1.3, a qualidade da carne
é uma combinação dos atributos sensoriais, como o sabor, odor, suculência, textura, maciez e aparência, associados a carcaças com pouca gordura
e muito músculo.
Outra categoria de características é denominada qualidade atrativa. Por deﬁnição, a qualidade atrativa inclui os atributos que podem surpreender o consumidor oferecendo um “algo mais” que os concorrentes ainda não tenham
condições de oferecer.
Atualmente no Brasil a qualidade atrativa pode ser deﬁnida como aquela
carne que é apresentada nos displays pré-cortada, corretamente embalada,
com certiﬁcado de origem e indicações de preparo culinário.
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Como sabemos, o valor nutritivo dos alimentos é dado por sua composição
em proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, sais minerais e água. Vamos
ver a partir de agora os principais componentes nutricionais da carne em
geral, assim como algumas particularidades de acordo com a espécie.

4.1.2 Composição nutritiva da carne
As vitaminas são substâncias não energéticas, fazem parte de coenzimas e
outras funções biológicas. A carne e os miúdos constituem fontes inigualáveis de algumas vitaminas, como as vitaminas do complexo B, presentes na
carne, e da vitamina A, presente no fígado. A vitamina B12 (cobalamina)
só é encontrada nos produtos de origem animal, principalmente nas carnes
bovina e ovina. Outras, como a vitamina B2 (riboﬂavina), a B6 (piridoxina), a
niacina, a folacina e o ácido pantotênico, também estão presentes na carne
em quantidades signiﬁcativas.
A carne fornece muitos minerais, conforme demonstrado na Tabela 4.1. A
carne vermelha principalmente possui grandes quantidades de ferro, e as
carnes em geral são grandes fornecedoras de proteína de alto valor biológico, o que ajuda na manutenção e melhoria na saúde geral e mental de um
povo, inﬂuenciando sua capacidade de produzir trabalho físico e intelectual.
Além disso, a carne é um dos poucos alimentos capazes de satisfazer o consumidor, saciando-lhe a fome e dando-lhe prazer.
Tabela 4.1: Composição nutricional para cada 100 g de carne em diferentes tipos
de cocção
Frango2
Nutrientes

Bovina1

Suína1

c/ pele

s/ pele

Peru1

57,46

58,97

49,39

57,53

56,00

225

233

289

219

214

Proteína (g)

30,42

27,04

22,54

30,57

33,50

Gordura (g)

10,59

13,04

17,35

7,41

7,44

Monossaturadas

4,61

5,86

7,09

Poli-insaturadas

0,39

1,58

Saturadas

4,13

Colesterol (mg)

Água (g)
Kcal

Peixes1

Rã3
83,68

176

69
16,52

7,65

0,31

3,35

2,85

0,11

4,10

2,15

2,54

0,10

4,49

4,61

2,46

2,26

1,36

0,08

90

93

87

94

81

69

40

Cálcio (mg)

8

8

21

17

75,58

Ferro (mg)

3,20

1,25

1,37

1,35

0,79

Sódio (mg)

65,00

69,0

292,0

91,0

93,28
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Potássio (mg)

230,0

278,0

230,0

192,0

Zinco (mg)

7,07

3,47

1,67

2,24

Riboﬂavina (B2)

0,26

0,36

0,19

0,20

Tiamina (B1)

0,10

0,69

0,12

0,09

Vitamina B6

0,38

0,42

0,31

0,48

Vitamina B12

2,68

0,83

0,28

0,34

307,0

234,0

242,10

1 Carne cozida.
2 Carne frita.
3 Carne crua (carcaça inicialmente congelada).
Fonte: Adaptado de Lindau e Noll (1988) e Pardi et al (1995).

Do ponto de vista nutricional,
a carne é uma das poucas
boas fontes de vitaminas do
complexo B. Sabe-se que a
carne bovina possui em torno
de 8 vezes mais vitamina B12
que a carne de aves e peixes.

Os minerais estão presentes na estrutura do corpo fazendo parte do esqueleto e músculos, além de servirem de transporte celular e também como
manutenção do equilíbrio osmótico. Os minerais mais importantes contidos
nas carnes, especialmente na bovina, são o ferro e o zinco. A carne é considerada a melhor fonte desses minerais, tanto pela quantidade como pela
forma altamente assimilável.
O ferro é necessário para a síntese de hemoglobina do sangue, de mioglobina do tecido muscular e de certas enzimas. As necessidades diárias de ferro
são de 10 mg para homens e de 18 mg para mulheres. O zinco é essencial
para o crescimento, para a imunidade e para a síntese do material genético
das células. A necessidade diária desse mineral é de 15 mg. O consumo diário de uma porção de 100 g de carne supre entre 20% e 35% das necessidades de ferro e entre 35% e 45% das necessidades de zinco do organismo.
Outros minerais presentes em quantidades apreciáveis nas carnes são o fósforo, o potássio, o magnésio, o selênio e o cobre. O potássio é um mineral
extremamente importante na nutrição humana porque está relacionado com
a eliminação e manutenção dos níveis de sódio, que em excesso é prejudicial
à saúde, pois pode aumentar a pressão sanguínea e agravar os problemas
cardíacos, como a pressão alta e os riscos de infarto do miocárdio.
É necessário assinalar, todavia, que as carnes, embora apresentem de 5 a 6
mg de cálcio por 100 g, não constituem fontes signiﬁcativas de potássio, se
consideradas as elevadas necessidades diárias do organismo. A presença da
carne nas refeições também contribui para aumentar a disponibilidade e a
assimilação de ferro e de zinco e, possivelmente, de cálcio e de magnésio
dos outros alimentos.
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• Apesar de a carne ser um ótimo alimento, ela é deﬁciente em alguns
nutrientes, tais como: carboidratos (exceto fígado e carnes processadas),
vitamina C (exceto carnes processadas), vitaminas lipossolúveis (exceto
na fração gordurosa), cálcio (exceto CMS) e ﬁbras.
• No que tange às vitaminas do complexo B, 100 g de carne cozida fornecem de 25 a 60% das necessidades diárias de um adulto.
• Quanto às proteínas, 100 g de carne cozida (25 a 30% de proteína) fornecem cerca de 50% das necessidades (56 g/dia) diárias de um adulto.
Além disso, as proteínas da carne são de alto valor biológico, pois possuem todos os aminoácidos essenciais, distribuídos de forma balanceada
e apresentando alta digestibilidade.
• A carne é uma excelente fonte de ferro, pois 100 g de carne cozida
fornecem 35% da necessidade diária de ferro de um adulto, se for o fígado, fornece 100% das exigências, tendo excelente biodisponibilidade,
devido à sua complexação com o grupo orgânico heme (da hemoglobina
e mioglobina) e por não apresentar nenhum inibidor de sua absorção
(como os ﬁtatos nos vegetais).
Pesquise na internet sobre a importância do consumo da carne suína como
fonte de potássio. Veja qual é a relação desse mineral com os problemas
cardíacos. Sugerimos a seguinte página: <http://www.zoonews.com.br/
noticias2/noticia.php?idnoticia=364>

4.1.2.1 Composição proteica da carne [[SUBTÍTULO2]]
As proteínas correspondem à principal fonte nutricional da carne e representam de 16 a 22% da massa corporal dos animais, dependendo da espécie,
raça, sexo, idade, entre outros fatores de produção.
Como sabemos, as proteínas são constituídas por cadeias de aminoácidos, e
as proteínas da carne não são diferentes. Sabe-se que a composição proteica
das carnes é dependente do tipo de proteína. Existem três tipos de proteínas da carne, sendo as primeiras compostas pelas proteínas contráteis, as
segundas pelas proteínas do tecido conjuntivo e, ﬁnalmente, as proteínas
sarcoplasmáticas.
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As proteínas contráteis são solúveis em sal, ou seja, se dissolvem em soluções
salinas, como a salmoura. São as proteínas mais importantes do ponto de
vista culinário, visto que são responsáveis pela ligação com as gorduras e a
água durante o processo de cocção, o que se denomina emulsão. (você verá
isso mais detalhadamente na Aula 6 sobre princípios básicos da elaboração
de produtos cárneos).
A miosina e a actina são as principais proteínas contráteis, correspondendo
a cerca de 45% e 20%, respectivamente, das proteínas totais da carne. São
responsáveis pela formação da emulsão nos produtos emulsionados (aquecidos) e isso se dá devido à capacidade de se hidrolisarem, formando a liga
necessária para esses produtos, como a mortadela, presunto e salsichas.
Por sua vez, as proteínas do estroma são insolúveis, também são chamadas
de tecido conjuntivo ou conectivo, sendo o colágeno e a elastina as principais, que correspondem entre 2 a 10% das proteínas totais da carne.
As proteínas sarcoplasmáticas, constituídas pelo miogênio e a mioglobulina, correspondem a cerca de 25% das proteínas totais. Essas proteínas são
solúveis em água e com frequência são chamadas de proteínas do plasma.
As proteínas sarcoplasmáticas são responsáveis pelo gotejamento ou purga,
que se observa no fundo dos recipientes ou dos tanques de descongelamento da carne, reﬂetindo-se na característica chamada de capacidade de
retenção de água (CRA).
O tecido muscular varia de espécie para espécie, porém, a distribuição de
aminoácidos pouco varia dentro de uma mesma espécie, assim é possível
classiﬁcarmos as carnes em geral por valores médios encontrados para os
aminoácidos essenciais, de acordo com o tecido avaliado. Na Tabela 4.2,
você pode observar a composição média em aminoácidos dos diferentes
tecidos musculares, salientando-se a maior composição de lisina e leucina no
tecido muscular, ou das proteínas contráteis, assim como em contrapartida à
grande concentração de hidroxiprolina nos tecidos conjuntivos, cuja proteína é inexistente nos demais tecidos; por isso esse aminoácido pode ser utilizado como indicador da quantidade de tecido conjuntivo presente na carne.
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Tabela 4.2: Teores médios de aminoácidos encontrados nas proteínas do tecido
conjuntivo e na carne muscular.
Proteínas do estroma

Tecido muscular

Proteína
sarcoplasmática

AMINOÁCIDOS
Colágeno

Elastina

Miosina

Miogênio

Fenilalanina

2,4

5,7

4,3

3,1

Isoleucina

2,1

4,3

-

7,9

Leucina

3,5

8,4

15,6

11,5

Lisina

4,9

0,4

11,9

9,5

Metionina

0,8

0,03

3,4

1,2

Treonina

2,3

1,2

5,1

6,5

Triptofano

0,01

0,01

0,8

2,3

Valina

2,8

18,4

2,6

7,4

Hidroxiprolina

13,4

1,8

0

0

Essenciais

Não essenciais

Fonte: Adaptado de Pardi et al (1995).

4.1.2.2 Gordura e colesterol
As carnes em geral possuem quantidades variáveis de gordura. Dependendo
da espécie animal podem conter mais ou menos colesterol e serem ricas em
gorduras saturadas, as quais têm sido relacionadas com problemas vasculares e cardíacos, porém, existem muitas controvérsias quanto ao papel das
carnes nessa problemática, pois se sabe que altas taxas de colesterol e doenças cardiovasculares são reais em 20 a 25% da população.

A carne é uma excelente fonte
de aminoácidos essenciais,
suprindo praticamente todas
as exigências diárias do ser
humano, além de possuir alta
digestibilidade.

Do ponto de vista da dieta, uma vez que o colesterol e os lipídeos são sintetizados a partir de qualquer fonte de carbono, qualquer dieta rica em calorias
tende a levar ao acúmulo de gorduras e colesterol, ou seja, independente
da ingestão ou não de alimentos gordurosos, a presença da gordura e do
colesterol vai depender do nível de ingestão calórica.
Vale também observar se dietas ricas em produtos de origem animal contribuem para o problema por introduzirem elementos de risco ou por serem
naturalmente pobres em ﬁbras, pois a partir delas se diminui a taxa de excreção dos excedentes não metabolizados no organismo, permitindo a sua
absorção e acúmulo sob a forma de gordura e colesterol.
Diversos estudos realizados recentemente demonstram que independentemente da quantidade diária de colesterol ingerido, os níveis de colesterol no
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soro sanguíneo não variam. Estes mesmos estudos também evidenciam que
para se atingir níveis de risco de colesterol sérico pela ingestão de alimentos
de origem animal, o consumo deveria ser de 200 a 300 g/dia, admitindo-se
que todo o colesterol ingerido seria absorvido pela corrente sanguínea. Dessa forma, conforme demonstrado na Tabela 4.3, as concentrações médias
de colesterol nas diferentes carnes estão muito abaixo dos níveis máximos
de tolerância.
Tabela 4.3: Variação no conteúdo de colesterol de alguns
alimentos de origem animal.
Alimento

Colesterol (mg/l00 g)

Carne bovina magra

42-78

Carne suína

66-98

Carne de carneiro

52-77

Peito de frango

58-67

Coxa de frango

83-148

Pele de frango

109-130

Carne branca assada de peru

68-94

Carne escura assada de peru

74-130

Bacalhau

43-61

Camarão

97-164

Carne de rã

40

Fonte: Adaptado de Bragagnolo (2007).

As gorduras animais têm
recebido muitas críticas
e publicidade negativas,
porém, as gorduras animais
possuem muita importância,
principalmente pelo
fornecimento de ácidos graxos
essenciais, como os ácidos
graxos palmítico, esteárico,
oleico e linoleico.
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Alguns estudos demonstram também que a ingestão de colesterol, gorduras
saturadas e total de calorias não apresentaram efeitos na taxa sanguínea de
colesterol e, portanto, doenças cardiovasculares. O corpo sintetiza e circula
quantidades tão elevadas de colesterol que o efeito da dieta é insigniﬁcante,
a não ser que ingestões maciças sejam consideradas. Há indícios cientíﬁcos
de que baixos níveis sanguíneos de colesterol também podem estar correlacionados à ocorrência de câncer e derrame cerebral, e que dietas ricas em
gorduras poli-insaturadas também podem levar a uma maior ocorrência de
câncer. Isso pode ser explicado pelo fato de que a queda de colesterol no
tempo poderia estar enfraquecendo as diversas células do organismo através
do enfraquecimento de suas membranas, permitindo o desenvolvimento de
carcinomas.
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Tabela 4.4: Composição percentual em ácidos graxos de algumas espécies.
Ácido graxo

Bovinos

Ovinos

Suínos

Aves

Palmítico

29

25

28

30

Esteárico

20

25

13

7

Oleico

42

39

46

39

Linoleico

2

5

12

16

% Saturados

50

47

39

30

% Insaturados

42

41

45

45

% Poli-insaturados

4

8

1

21

Fonte: Adaptado de PARDI (1995).

Os ácidos graxos saturados representam aproximadamente 50% do total da
gordura dos cortes de carne bovina e ovina; os 50% restantes são insaturados, sendo 46% monoinsaturados e 4% poli-insaturados; no caso de suínos
e aves, os ácidos graxos saturados correspondem a cerca de 40 e 30%, respectivamente. Dessa forma, pode-se perceber que as carnes de forma geral
não possuem altas concentrações de gordura saturada, porém, infelizmente,
essa informação equivocada passou a ser repetida por proﬁssionais da saúde
e da imprensa, o que continua ocorrendo até o presente momento.

Por tudo o que vimos e com os
conhecimentos atuais, pode-se
dizer que os ácidos graxos
da carne se encontram em
proporções adequadas para as
necessidades humanas, para o
crescimento, a manutenção da
integridade dos tecidos e para
o suprimento energético para
a manutenção da saúde e das
atividades físicas.

Pesquise sobre a relação existente entre a taxa de colesterol e o consumo de
carnes em geral. Responda à seguinte questão: Uma pessoa que não consome carne, porém, a substitui por massas e gorduras vegetais, terá menos
colesterol? Justiﬁque.

4.1.3 Aspectos qualitativos e organolépticos da
carne
Os atributos de qualidade da carne, segundo Feijó (2003), podem ser classiﬁcados em:
a) Qualidade visual: aspectos que atraem ou repelem o consumidor que vai
às compras.
b) Qualidade gustativa: atributos que fazem com que o consumidor volte
ou não a adquirir o produto.
c) Qualidade nutricional: nutrientes que fazem com que o consumidor crie
uma imagem favorável ou desfavorável da carne, como alimento compatível com suas exigências para uma vida saudável.
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d) Segurança: aspectos higiênico-sanitários e a presença ou não de contaminantes químicos, como resíduos de pesticidas.
A indústria e os pesquisadores utilizam as características qualitativas e organolépticas da carne para estabelecer padrões que garantam a conservação,
a apresentação e as características atrativas ao consumidor.
Os parâmetros qualitativos podem ser avaliados por métodos de análise para
cor, textura, tipos de ﬁbras, índice de marmoreio, potencial hidrogeniônico
e capacidade de retenção de água. Já as características organolépticas podem ser avaliadas por pessoas treinadas para esse ﬁm utilizando-se testes de
painéis. Essas pessoas irão experimentar pedaços de carne, atribuindo-lhe
valores para as características de sabor, odor, suculência, maciez, textura,
coloração e aparência geral.

4.1.3.1 Cor da carne
A avaliação da coloração da carne é muito importante quando se fala da qualidade do produto e de sua aceitabilidade perante o consumidor. A medição
da cor da carne pode ser feita objetiva ou subjetivamente. No momento da escolha da carne pelo consumidor, a cor é o fator determinante, exceto quando
odores estranhos se ﬁzerem presentes. As diferenças de coloração são imediatamente relacionadas pelo consumidor com a qualidade do produto. Isso está
diretamente relacionado com sua experiência prévia, ao saborear uma carne
e correlacionar com sua coloração no momento da escolha. Portanto, é um
fator subjetivo, mas altamente inﬂuenciável na decisão de compra.
A cor da carne é afetada por vários fatores, dentre os quais destacamos a
falta de higiene no abate, que pode levar a um aumento da probabilidade
de crescimento bacteriano, que tem relação positiva com a formação da
metamioglobina. Esta é a oxidação ou união da globina com uma molécula
de Fe3, de coloração marrom, experimentada pela carne após o abate e/ou
conservação em condições inadequadas (retome a Aula 3, sobre transformação do músculo em carne).
Caso os processos de decomposição da carne continuem, ocorrerá a formação da desoximioglobina, que apresentará uma coloração arroxeada e com
alta probabilidade de putrefação.
A cor da carne vermelha brilhante, de aspecto fresco, com pouca água, sem
ser seca, magra, de textura macia, tende a ser a preferida pelo consumidor.
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Já as carnes brancas devem ser levemente acinzentadas, de textura macia e
com boa umidade.

Figura 4.1: Alteração da cor da carne ligada à molécula de globina e o ferro
Fonte: Adaptado de Ramos e Gomide (2007).

4.1.3.2 Textura
A palavra textura vem do latim, signiﬁca tecer, e foi utilizada inicialmente
pela indústria têxtil para evidenciar as características visuais e táteis dos tecidos. A textura da carne é de fundamental importância para a aceitabilidade
ou rejeição do produto, pois indica o seu grau de maciez.
As propriedades de textura da carne estão relacionadas com a viscosidade,
elasticidade, tensão superﬁcial e outras propriedades físicas, que podem ser
avaliadas por métodos objetivos e subjetivos.
Dentre os métodos objetivos, o mais utilizado é o equipamento denominado
texturômetro, que mede a força necessária para o cisalhamento de uma seção transversal de carne. Quanto maior a força dispensada, menor a maciez
apresentada pelo corte de carne.
Um dos equipamentos de medição da textura é denominado Warner-Bratzler Shear Force (WBS) e consiste de uma lâmina de 1 mm de espessura onde
a amostra de carne é colocada. A força necessária para cisalhar (cortar) a
amostra é lida num dinamômetro, e os valores são dados em quilograma-
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-força (Kgf). Quanto menor for o valor expresso, menor a força necessária
para cortar a carne e maior a maciez.

Figura 4.2: Aparelho Warner Bratzler para determinação da maciez da carne
Fonte: Ramos e Gomide (2007).

4.1.3.3 Índice de marmoreio [[SUBTÍTULO2]]
Uma das classiﬁcações que tem relação direta com o valor da carne bovina é
o índice de gordura intramuscular, também conhecido como marmoreio. Este
nome é dado em referência à distribuição da gordura intramuscular da carne,
que remete a uma placa de mármore (SANTOS et al., 2008). O índice de marmoreio está relacionado positivamente com a maciez e suculência da carne.
A medida do índice de marmoreio pode ser feita a olho nu por um avaliador
treinado, ou seja, a análise é feita de forma subjetiva através da observação
em placas acrílicas subdivididas ou conforme metodologia descrita por Müller (1987).
As pontuações dos graus de marmoreio variam de 1 a 5, conforme a Figura
4.3 a seguir.
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Figura 4.3: Aspectos de marmoreio no músculo do lombo de bovinos (1 = leve; 2 =
pequeno; 3 = moderado; 4 = levemente abundante; 5 = abundante)
Fonte: Ramos e Gomide (2007).

4.1.3.4 Capacidade de retenção de água
A capacidade de retenção de água (CRA) é uma propriedade de importância
fundamental em termos de qualidade tanto para a carne destinada ao consumo direto como para a carne destinada à industrialização. A menor CRA
da carne implica perdas do valor nutritivo pelo exsudato liberado, resultando
em carne mais seca e com menor maciez.
Características de maciez, assim como ﬁrmeza e sensações tácteis, estão
intimamente relacionadas com a capacidade de retenção de água, pH, grau
de gordura de cobertura e características do tecido conjuntivo e da ﬁbra
muscular (Pardi et al., 2001).
A água presente no músculo esquelético está distribuída de três formas:
a água ligada às ﬁbras musculares, através de um grupo hidrofílico e fortemente aderido às proteínas do músculo, raramente é perdida antes do
cozimento; a água imobilizada está presente entre as ﬁbras e pode ser perdida pelas alterações de membrana; e ﬁnalmente a água livre, que é aquela
perdida facilmente pelo gotejamento após o abate.
A CRA pode ser afetada pelas alterações de pH, de modo que o pH ﬁnal
alto aumenta a capacidade de retenção de água e o pH ﬁnal baixo tende a
diminuir a capacidade de retenção de água, devido ao comprometimento da
integridade das membranas musculares.
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4.1.3.5 Sabor e aroma da carne
O sabor de um alimento corresponde ao conjunto de impressões olfativas
e gustativas (denominado de “ﬂavour” ou ﬂavor do alimento) provocadas
no momento da mastigação antes da deglutição. A terminologia “ﬂavor”
engloba o odor do alimento, que está ligado à existência de compostos
voláteis aliados a substâncias solúveis, como os açúcares, sais e as gorduras.
A correlação entre essas características atribuem os sabores especíﬁcos para
cada tipo de carne.
A exata causa para o chamado “ﬂavour” indesejável ainda não está bem deﬁnida, mas se acredita que a alta proporção de ácidos graxos saturados e a
degradação e reações de compostos solúveis em água durante o cozimento
sejam os principais responsáveis.
Muitas vezes o sabor da carne está relacionado com o seu grau de marmoreio, que é relação inversa com a força de cisalhamento e é diretamente
proporcional às melhores avaliações de sabor, aroma e suculência.
Müller (1980) também propôs uma avaliação por pontos, em escala de 1 a 9
para essas características, de modo que:
1 = sem sabor;
2 = muito pouco saborosa;
3 = pouco saborosa;
4 = levemente abaixo da média;
5 = sabor médio;
6 = sabor levemente acima da média;
7 = saborosa;
8 = muito saborosa;
9 = extremamente saborosa.
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4.1.3.6 Suculência
A suculência tem importância primordial na hora do consumo, pois essa
característica está relacionada com a quantidade de saliva liberada pelo indivíduo, a qual determinará a maior ou menor aceitação pelo consumidor. A
suculência depende da quantidade de água retida no produto ﬁnal. Relaciona-se também com a quantidade e qualidade dos ácidos graxos presentes na
carne e com a percepção do sabor, maciez da carne, tornando-a fácil de ser
mastigada, além de estimular a produção de saliva, facilitando a deglutição
e a consequente satisfação do consumidor.
A suculência é avaliada de forma subjetiva, mediante uma amostra de 2,5
cm de espessura do Longissimus dorsi, extraída da porção compreendida
entre a 11ª e a 13ª costelas ou de porções de mesma espessura do músculo
Semimembranosus.
A suculência é uma medida empírica, como as demais características organolépticas, e está relacionada com a quantidade de saliva liberada pelo
indivíduo, no momento da mastigação.

4.1.4 A carne e sua contribuição para a saúde
A carne não contém ﬁbras dietéticas como aquelas encontradas nos grãos,
nas frutas e nas hortaliças e é praticamente desprovida de carboidratos. Entretanto, como você já viu nesta aula, é um alimento nutricionalmente denso
devido à quantidade de proteínas associada a um baixo conteúdo calórico,
ou seja, 15 a 20 gramas de proteína por 100 kcal em carne magra grelhada.
Também constitui uma excelente fonte de lipídios essenciais, de vitaminas do
complexo B (principalmente a B12), nas carnes vermelhas e de suínos, e dos
minerais ferro e zinco numa forma altamente assimilável pelo organismo.
Apesar de a carne ser um alimento indispensável do ponto de vista nutricional, os especialistas recomendam consumir equilibradamente todas as carnes (bovina, suína, frango e pescados) em quantidades variáveis entre 150
e 200 gramas por dia da porção muscular, cozida ou grelhada, depois de
remover a gordura aparente.
Nos anos 1950, foi desencadeada uma campanha nos Estados Unidos da
América, por motivos não muito esclarecidos, contra o consumo das gorduras saturadas, com base na crença de que elas favoreceriam o aumento do
colesterol sanguíneo e as doenças cardiovasculares.
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Atualmente, se sabe que dos ácidos graxos saturados, apenas o palmítico e
o mirístico que, na gordura bovina, somam 30% do total, podem causar elevação do nível de colesterol. O esteárico, que corresponde a 19% do total, é
neutro, ou seja, nem aumenta nem diminui o colesterol. E os monoinsaturados, mais bem representados pelo oleico e linoleico, que representam mais
de 40% do total, nas gorduras animais reduzem o colesterol.
Sabe-se que a questão do acúmulo de colesterol no ser humano está frequentemente ligada a alguns fatores de risco como: fumo, estresse (hormônios do estresse elevam a pressão sanguínea e o nível de gordura no
sangue), hereditariedade, obesidade e a falta de atividade física.
Sabe-se também que a personalidade inﬂui, pois pessoas com propensão
ao estresse tendem a acumular mais colesterol. E, por ﬁm, a dieta também
colabora para esse acúmulo, pois se acredita que alimentos ricos em carboidratos e gordura saturada sejam responsáveis pela maior produção de colesterol. Sendo assim, não é somente a carne a única responsável pelo acúmulo
de colesterol no ser humano.
Pesquise na internet o signiﬁcado dos alimentos funcionais. Veriﬁque como
a carne se enquadra nessa categoria de alimento.

Resumo
Nesta aula, você estudou a carne e seus aspectos nutricionais, assim como
suas principais características qualitativas. Viu que há necessidade de buscar
métodos de análise cada vez mais precisos e protocolos que possam identiﬁcar as principais características qualitativas da carne. Viu ainda que as
análises organolépticas são todas subjetivas, sendo necessários cuidados na
escolha do painel para que seja representativo, uma vez que a escolha do
consumidor por um determinado produto pode estar relacionada também
com o regionalismo e características individuais.
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Atividades de aprendizagem
1. Qual a relação existente entre marmoreio e maciez da carne?
2. Como a coloração pode indicar o estado de conservação das carnes?
3. Qual a relação existente entre ter colesterol e a presença de ácidos graxos
saturados nos alimentos?
4. Quais as carnes que apresentam as maiores concentrações de vitaminas
do complexo B?
5. Por que o potássio é importante na dieta humana? Quais carnes têm as
maiores concentrações desse mineral?
6. Dentre as características qualitativas da carne, quais são aquelas que podem ser medidas por meio de aparelhos?
7. Quais são as principais características organolépticas das carnes?
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Aula 5 – Características de carcaça e
principais cortes cárneos
Objetivos

Revisão

Identiﬁcar os principais atributos qualitativos e quantitativos para
avaliação de carcaças dos animais de açougue.
Entender os sistemas de avaliação e tipiﬁcação de carcaças adotadas
no mundo e no Brasil.
Aplicar as técnicas de desossa.
Avaliar o rendimento comercial das carcaças.
Conhecer os principais cortes nas carcaças.

VERSÃO DO PROFESSOR

5.1 Carcaça bovina
Entende-se por carcaça bovina o animal abatido, sangrado, esfolado, eviscerado, desprovido de cabeça, patas, rabada, glândula mamária (fêmeas),
genitália (machos) (RIISPOA, 1996). Após sua divisão em meias-carcaças,
retiram-se ainda os rins, gorduras perirrenal e inguinal, ferida da sangria,
medula espinhal, diafragma e seus pilares.
Veja a seguir, de forma esquemática, um ﬂuxograma da obtenção dos componentes carcaça e não carcaça.
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Animal vivo
CGI
(Conteúdo Gastro Intestinal)
urina e suco biliar
Corpo vazio

Carcaça componetes de não carcaça
Carcaça
Vísceras
Outros subprodutos

Sangue

Pele, cabeça,
extremidades

Depósitos
adiposos

Nas aves e suínos, são retiradas
as penas e as cerdas ou pelos,
por processo de escaldagem.
Esses subprodutos podem ser
utilizados para a fabricação de
farinhas, após autoclavagem e
são incorporados nos resíduos
de abatedouro.

Como podemos observar na Figura 5.1, o animal, ao chegar no abatedouro,
será abatido e, logo após, será realizada a retirada do conteúdo gástrico e
intestinal (CGI), a bexiga e a vesícula biliar para não contaminar as carnes. O
corpo vazio do animal é dividido em carcaça e componentes não carcaça. A
carcaça é a parte comercializável dos animais. Dentre os componentes não
carcaça, temos as vísceras comestíveis, como o coração, fígado, rins etc., e outros subprodutos não comestíveis, como o sangue, cabeça, patas, pele e depósitos de gordura que podem ser transformados em farinhas para uso animal.

5.2 Sistemas de avaliação de carcaças
Na avaliação de carcaça, pode-se diferenciar de forma mais clara dois pontos
que são de vital importância: a classiﬁcação e a tipiﬁcação de carcaça.
• Classiﬁcação: consiste em agrupar os animais em diferentes classes, ou
grupos, segundo um determinado sistema ou método de classiﬁcação.
Exemplos: por idade, sexo, etc. Segundo Osório e Osório (2001), consiste
em atribuir ou agrupar, sem qualquer prejuízo, um conjunto heterogêneo de carcaças em subconjuntos homogêneos denominado classes, de
características análogas, constantes no espaço e no tempo. Estabelecidas
as classes e os tipos, em função da analogia entre as características.

e-Tec Brasil

78

Processamento de carne e derivados

Revisão

Fonte: Adaptado de Silva Sobrinho e Gonzaga Neto (2001).
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Figura 5.1: Distribuição dos componentes do corpo do animal

• Tipiﬁcação: consiste em diferenciar as carcaças de acordo com critérios
especíﬁcos. Exemplos: maturidade, peso da carcaça, conformação, rendimento, de gordura de cobertura, dentre outras características que se
pode tipiﬁcar, estando de acordo com a qualidade.

Revisão

Os sistemas de tipiﬁcação de carcaças têm sido utilizados desde o século
XIX pelos países americanos produtores de carne, como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguai e mais recentemente o Brasil, como instrumento
para auxiliar a comercialização de carnes.
Já a classiﬁcação de carcaças foi o esquema desenvolvido no Reino Unido e
na França, no ﬁnal das décadas de 1960 e início da década de 1970, servindo
como base para os sistemas da União Europeia, Nova Zelândia e Austrália.
Outro aspecto no sistema de avaliação de carcaças diz respeito aos cortes
que são efetuados nas carcaças, uma vez que existem variações de país para
país e mesmo dentro de um mesmo país. Portanto, quando se fala em padronização de cortes de carne, objetiva-se fazer uma diferenciação qualitativa entre os vários segmentos da carcaça, porém estes não determinam decisivamente a qualidade se não andar junto com a padronização do animal
vivo, seguido de sua classiﬁcação e tipiﬁcação.
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Os sistemas de avaliação poderão funcionar como elemento de harmonização da linguagem entre os elos da cadeia, servindo como orientação para
os pecuaristas e constituindo a base para a conversão das demandas do
consumidor ﬁnal.

5.2.1 Sistema brasileiro de avaliação de carcaças
O Sistema Nacional de Classiﬁcação de Carcaças de Bovinos foi instituído
pela Portaria Ministerial nº 612, de 05.10.1989, publicado no Diário Oﬁcial
da União de 10.10.1989 e regulamentado pelo MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) através da normativa nº 9 de 4 de maio de
2004. Em suínos a tipiﬁcação de carcaças foi regulamentada pela Portaria nº
821 de 22 set. 1981 (BRASIL, 1981).
Os parâmetros adotados pelo sistema brasileiro para avaliar as carcaças consistem em um misto de agrupamento em classes (como o sexo e a maturidade) e, também pela tipiﬁcação (como ordenar as carcaças pela conformação,
grau de acabamento e o peso da carcaça).
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A gordura de cobertura das
carcaças tem importância na
conservação e proteção contra
a “queima” pelo frio, uma
vez que esse tecido tem uma
capacidade de isolamento da
carcaça.

Acabamento
Refere-se a quantidade de gordura de cobertura das carcaças.
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5.3 Técnicas de desossa e principais cortes
cárneos
De acordo com Swatland (1999), há algumas décadas, o abate de animais
era considerado uma operação de baixo nível cientíﬁco, não sendo considerado um tema a ser estudado com seriedade por universidades, institutos
de pesquisa e, também, por indústrias. Hoje, sabemos que não só o abate é
devidamente e exaustivamente estudado nesses centros de excelência, mas
também as técnicas de desossa, nos últimos tempos, vêm ganhando muitas
alternativas resultantes dos avanços tecnológicos na área.

5.3.1 Desossa
A desossa é deﬁnida como a descarnadura de quartos e pontas de agulha. Essa prática vem nos últimos anos ganhando alternativas ditadas pelos
avanços tecnológicos. Além do processo convencional, realizado em carnes
previamente frigoriﬁcadas (resfriadas), vem-se utilizando a desossa da carne
ainda quente ou recém-obtida. Para ambos os tipos, a melhor técnica é separar as carcaças em meias-carcaças suspensas e, a seguir, realizar os cortes
e as aparas em uma mesa de desossa (PARDI et al, 1993). Swatland (2003)
aﬁrma que é um tipo de desmonte do animal, distribuindo seus componentes como cortes da carne.
Ainda de acordo com os autores citados, como regra geral, são levados para
desossa quartos dianteiros, quartos traseiros e pontas de agulha, no caso de
bovinos. Porém para outras espécies, como a suína, os cortes são provenientes da separação das bandas, sendo posteriormente, realizado o esquartejamento da carcaça em pernil, bisteca, lombo, copa, entre outros cortes.
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A desossa consiste em separar as carnes e demais tecidos dos ossos e cartilagens, visando o aproveitamento comercial dos produtos cárneos e a separação dos diferentes cortes comerciais, como veremos a seguir.
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Nas últimas décadas, a comercialização de partes e cortes de frangos teve
um grande crescimento no país, motivado principalmente pelas exportações
de cortes especiais, pela criação e desenvolvimento do mercado interno e,
ﬁnalmente, pelo início da industrialização da carne de frango. As exportações impulsionaram o Brasil a buscar técnicas mais aperfeiçoadas de desossa, principalmente a manual.

Figura 5.2: Separação da paleta de ovinos

Revisão

Fonte: Autoria própria

Figura 5.3: Paleta de bovino desossada
Fonte: autoria própria
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5.3.2 Carne mecanicamente separada (CMS)
Entende-se por CMS, a carne retirada a partir de ossos, carcaças ou partes de
carcaças, com exceção dos ossos da cabeça, submetida à separação mecânica em equipamentos especiais – máquinas de separação mecânica (MSM) –
e imediatamente congelada por processos rápidos ou ultrarrápidos, quando
não utilizada imediatamente. Essa carne representa de 15 a 25% do peso
da carcaça. A recuperação mecânica de certas partes da carcaça é o único
processo racional e rentável, como é o caso do dorso das aves.
A CMS é uma forma de aproveitamento de partes da carcaça do animal de
difícil comercialização, agregando-lhe valor por meio de um beneﬁciamento
posterior. A CMS é a base para a produção de muitos produtos, como a pasta base para hambúrguer, croquetes, produtos marinados e outros produtos
processados, como você verá em maiores detalhes na Aula 7 sobre Processamento e Conservação de Produtos Cárneos.

5.3.3 Principais cortes cárneos na espécie bovina
Após obtenção da carcaça, ela é dividida em duas meias-carcaças que resulta
do corte longitudinal da carcaça, abrangendo a sínﬁse isquiopubiana, a coluna vertebral e o esterno, conforme demonstrado na ﬁgura a seguir.
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Figura 5.4: Divisão da carcaça em duas meias-carcaças

De posse da meia-carcaça são obtidos os quartos dianteiro e traseiro, através
da incisão entre a 5a e a 6a costela na meia-carcaça, conforme demonstrado
a ﬁgura a seguir.

Quarto traseiro

Quarto dianteiro

Figura 5.5: Divisão da meia-carcaça bovina em quartos
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Fonte: Autoria própria.

Observe, no infográﬁco a seguir, os cortes cárneos obtidos a partir da divisão
da carcaça em quartos dianteiro e traseiro.
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Fonte: EMBRAPA (2012).
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Musculo do dianteiro
(ou braço)

Dianteiro sem
paleta
Pescoço 2
Cupim (raças indianas) 3
Acém 4
Costela do dianteiro
Peito 5

Quartos traseiro
Traseiro serrote
Lombo

Contrafilé 1
Filé Filé de costela 2
Filé de lombo
Capa de filé 3
Bisteca
t-bone

Alcatra

4

Maminha de alcatra 5
Picanha 6
Coração de Alcatra

Coxão

Coxão mole
Coxão duro
Lagarto 7
Patinho 8
Músculo do traseiro 9

Ponta de
agulha

10

Figura 5.6: Cortes cárneos obtidos a partir da divisão da carcaça em quartos dianteiro
e traseiro.

No quarto dianteiro estão incluídos o pescoço, o acém, o peito, a paleta e o
cupim. Vejamos cada um deles:
• Pescoço: o pescoço tem por bases ósseas as vértebras cervicais já seccionadas longitudinalmente, conforme ﬁgura a seguir. É considerado um
corte comercialmente de preço acessível, porém com pouca maciez.
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Figura 5.7: Localização do corte do pescoço e sua base muscular
Fonte: EMBRAPA (2012); <brazilianbeef.org.br>. Acesso em: 15 mar. 2012.

Figura 5.8: Localização do acém no animal, na meia-carcaça e o próprio corte cárneo (peça)
Fonte: EMBRAPA (2012); <brazilianbeef.org.br>. Acesso em: 15 mar. 2012.

• Peito: parte dianteira constituída de músculos e ﬁbras duras, considerada excelente carne de segunda e apresenta as bases ósseas localizadas
nas seis primeiras vértebras já seccionadas longitudinalmente, cartilagens
costais correspondentes e extremidades das 6ª e 7ª costelas, conforme
ﬁgura a seguir.
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• Acém: o acém está localizado na região das primeiras vértebras torácicas
e acima das cinco primeiras costelas, conforme a ﬁgura a seguir. Também
identiﬁcado com os seguintes nomes: agulha, lombo de agulha, alcatrinha, lombo d’acém, tirante e lombinho do acém. Dentre os cortes do
dianteiro, o do bovino é considerado o maior e mais macio.

Revisão

Figura 5.9: Peito localizado no animal e na meia-carcaça
Fonte: EMBRAPA (2012).

• Paleta: parte dianteira constituída de mais músculo que o acém, considerada de segunda e saborosa pela presença de gordura interna. Apresenta
bases ósseas: seis primeiras estérnebras já seccionadas longitudinalmente, cartilagens costais correspondentes e extremidades das 6ª e 7ª costelas. No comércio retalhista, a paleta é subdividida em pá e músculo do
dianteiro.
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Figura 5.10: Corte paleta expressa no animal e na meia-carcaça
Fonte: EMBRAPA (2012).

• Cupim: corresponde à côncava da raça zebuína, apresenta bases ósseas:
extremidades superiores das cinco primeiras apóﬁses espinhais das vértebras torácicas, conforme ﬁgura a seguir. Também conhecido como giba
ou gibo. As ﬁbras e gordura se entrelaçam e exige um longo tempo de
cozimento.
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Figura 5.11: Localização do cupim no gado bovino zebu e o corte cárneo
Fonte: EMBRAPA (2012); <brazilianbeef.org.br>. Acesso em: 15 mar. 2012.

Figura 5.12: Corte cárneo fraldinha ou diafragma
Fonte: EMBRAPA (2012); <brazilianbeef.org.br>. Acesso em: 15 mar. 2012.
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• Fraldinha: corte pequeno, de ﬁbras longas e pouco macias. Apresenta
bases ósseas localizadas entre as seis últimas costelas (7a a 12a) e apêndice xifoide. Componentes musculares: diafragma (porções costal e external), conforme ﬁgura a seguir. Também conhecido como entranha ﬁna.

VERSÃO DO PROFESSOR

Já no quarto traseiro, estão incluídos a fraldinha, a ponta de agulha, o ﬁlé
mignon, a alcatra, a picanha, a maminha, o lagarto, o coxão duro e o coxão
mole. Vejamos cada um deles.

• Ponta de agulha: parte constituída de músculos e ﬁbras grossas e compridas. Costuma ser segmentada em: costelas do traseiro, vazio, bife do
vazio, fralda e diafragma. Também conhecido por costela do traseiro,
pandorga e costelão.

Revisão

Figura 5.13: Corte ponta de agulha
Fonte: EMBRAPA (2012); <www.fribrasil.com.br>. Acesso em: 15 mar. 2012.
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Da ponta de agulha também
retiramos a chamada
“bananinha”, uma carne macia
encontrada entre os ossos da
costela, bastante utilizada na
elaboração de churrasco.

Figura 5.14: Desossa da costela para retirada da bananinha
Fonte: Autoria própria.

• Filé mignon: é o corte constituído das massas musculares aderidas à face
ventral, três últimas vértebras torácicas, seis lombares, ilíaco e fêmur (terceiro trocanter). Considerado o corte mais macio da carne bovina com
baixo teor de gordura.
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Figura 5.15: Corte ﬁlé mignon

Figura 5.16: Corte alcatra completo, representado pela picanha, maminha e coração
da alcatra
Fonte: EMBRAPA (2012); <www.fribrasil.com.br>. Acesso em: 15 mar. 2012.
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– maminha-da-alcatra: músculo tensor da fáscia lata;
– picanha: formada por parte do glúteobíceps;
– coração da alcatra: glúteos médio, acessório e profundo.

VERSÃO DO PROFESSOR

• Alcatra: é o corte constituído das massas musculares: tensor da fáscia
lata, gluteobíceps, glúteo médio, glúteo acessório e glúteo profundo.
Também conhecido como alcatra grossa, coice e alcatre. Pode ser dividida em três cortes:

• Picanha: conforme citado anteriormente, é um corte da alcatra, parte
macia e mais marmorizada com capa de gordura. Apresenta formato
triangular com peso médio de 1,5 kg, com uma camada de gordura que
é responsável pelo seu sabor, suculência e maciez, é considerado um
corte próprio para churrasco.

Revisão

Figura 5.17: Corte picanha
Fonte: EMBRAPA (2012); <Brazilianbeef.org.br>. Acesso em: 15 mar. 2012.
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Como voce pode observar, a picanha é uma peça que constitui a alcatra, sendo
o corte da parte superior da peça.
• Maminha: é o corte representado pela ponta do conjunto de carnes que
formam a alcatra. Apresenta um formato quase triangular e pesa aproximadamente cerca de 2 kg.

Figura 5.18: Corte maminha
Fonte: EMBRAPA (2012); <Brazilianbeef.org.br>. Acesso em: 15 mar. 2012.
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Como você pode observar também, a maminha completa o corte da picanha.

Fonte: EMBRAPA (2012); <Brazilianbeef.org.br>. Acesso em: 15 mar. 2012.

• Coxão duro: o corte é constituído do componente muscular gluteobíceps,
localizado na massa muscular da face lateral do coxão, separado do lagarto. Tem a forma de um trapézio com gordura em sua volta. Conhecido também como coxão de fora, chandanca, posta vermelha, perniquim,
lagarto-plano, lagarto-chato, lagarto-vermelho, chã de fora, lagarto-atravessado. Apresenta ﬁbras duras, por isso, exige cozimento lento.
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Figura 5.19: Corte largato
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• Largato: o corte é constituído de massa muscular localizada ente o coxão
duro e o mole. Tem como componente muscular o “semitendinoso”.
Apresenta como características cor clara, em formato arredondado e
com ﬁbras longas e magras. O lagarto é muito utilizado em preparos que
envolvem legumes e assados, rosbifes e recheados com linguiça.

Revisão

Figura 5.20: Corte coxão duro
Fonte: EMBRAPA (2012); <Brazilianbeef.org.br>. Acesso em: 15 mar. 2012.
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• Coxão mole: o corte do coxão mole é constituído por vários componentes musculares, sendo os principais os músculos semimembranoso e
sartório. O coxão mole ﬁca localizado na face interna do pernil, separado
do patinho, do lagarto e do coxão duro. Conhecido também por chã de
dentro, coxão de dentro, chã, polpa e polpão. Antes da descoberta dos
cortes diferenciados (picanha e alcatra) era considerado o principal corte
nobre. Apresenta formato arredondado e é macio, muito utilizado na
fabricação de carne de sol e, também, para a retirada de bifes altos e é
uma boa alternativa para carne de panela.

Figura 5.21: Corte coxão mole
Fonte: EMBRAPA (2012); <Brazilianbeef.org.br>. Acesso em: 15 mar. 2012.
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Procure na internet informações sobre o Sistema Brasileiro de Avaliação de
Carcaças de Bovinos. Para começar, sugerimos a seguinte página: <http://
extranet.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=c
onsultarLegislacaoFederal>.

5.3.4 Principais cortes da carcaça de suínos
Os cortes da carcaça suína são muito semelhantes aos realizados na carcaça
bovina, com algumas adaptações em suas nomenclaturas, como por exemplo, a picanha suína é denominada como suã, a sobrepaleta chama-se copa
e é muito apreciada para a confecção de embutido defumado que leva o
mesmo nome.
O lombo com ossos chama-se carrê, do qual se tira a bisteca. Após a retirada
dos ossos sobra o lombo suíno, dividido em lombo verdadeiro, obtido da
região compreendida entre as oito vértebras lombares e, o lombo de costela,
referente à massa muscular adjacente às vértebras torácicas.

Rabo
Suã

Filezinho

Lombo

Sobrepaleta
(Copa)

Alcatra
Costela
Tatu Coxão
de
dentro Patinho
Coxão
de fora

Paleta
Barriga

Pele

Cara
com
orelhas

Papada

Pernil

Pé

Figura 5.22: Principais cortes da carcaça suína
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Carré (Bisteca)

Do pernil suíno são obtidos os mesmos cortes da perna do bovino, ou seja,
alcatra completo, coxão de dentro, coxão de fora, patinho e o tatu ou lagarto. Outro corte especial dos suínos é o ﬁlezinho, conhecido como ﬁlé
pequeno ou ﬁlé mignon. Da barriga do suíno é retirado o bacon, que nas
linhagens atuais possui cada vez mais carne e menos gordura, atribuindo-lhe
um sabor muito especial.
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Fonte: ABCS (2012).

Para a realização dos cortes da carcaça suína, inicialmente, divide-se a carcaça ao meio, seguindo-se a linha média da coluna vertebral, de preferência
com serra-ﬁta após o resfriamento da carcaça.
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Figura 5.23: Divisão da carcaça fria com serra-ﬁta
Fonte: Autoria própria.

Na indústria, a divisão da carcaça é feita, normalmente, na linha de abate
com a carcaça quente, antes do processo de resfriamento.
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Figura 5.24: Dividindo a carcaça quente na linha de abate
Fonte: <www.travaeﬁo.com.br>. Acesso em: 15 mar. 2012.

• Corte da paleta: a paleta é também conhecida como pernil dianteiro no
suíno, uma vez que possui grandes massas musculares e também é bastante apreciada para churrascos e confecção de embutidos.
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Figura 5.25: Detalhe do ponto de separação das massas musculares da paleta, com
a papada
Fonte: Autoria própria.

Fonte: ABCS (2012).

Corte do pernil: o pernil inteiro é obtido da parte posterior da carcaça suína.
É o corte constituído das massas musculares e bases ósseas que compõem a
região sacrococcígea, pélvica e o membro posterior sem as patas. O pernil é
considerado um corte nobre da carcaça dos suínos, é obtido pela separação
com um corte perpendicular na altura da última vértebra lombar, separando-se na altura do vazio.
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Figura 5.26: Detalhe do corte da paleta com osso e retirada do excesso de pele da
papada
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O corte da paleta suína é realizado com uma marca na altura da quinta
costela e risco feito com uma faca, perpendicularmente, para a separação
das massas musculares adjacentes à cartilagem do omoplata (paleta) e ao
úmero.
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Figura 5.27: Separação do pernil com uso de serra
Fonte: Autoria própria.
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Figura 5.28: Pernil com e sem as patas
Fonte: ABCS (2012).

O corte do pernil limita-se anteriormente com o lombo e a pele da barriga
(vazio) e, inferiormente, com as patas traseiras.
O pernil desossado possui cortes idênticos aos do bovino, conforme ilustra
a Figura 5.29 a seguir: 1-coxão mole, 2-coxão duro, 3-lagarto, 4-patinho,
5-alcatra e músculo, 6-maminha, 7-centro da alcatra, 8-picanha.
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Figura 5.29: Separação dos diferentes cortes do pernil suíno

Figura 5.30: Picanha suína
Fonte: ABCS (2112).

Separação da costela: o corte correspondente à costela é feito por meio da
serra-ﬁta, separando-se por meio de um corte paralelo à coluna vertebral,
deixando-se uma distância correspondente ao lombo. Por meio deste corte,
tem-se a costela e o carrê.
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Um corte muito popular que está conquistando a preferência do consumidor
é o da picanha suína. Ela é separada da porção superior da alcatra, correspondente ao músculo bíceps femuris.
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Fonte: ABCS (2112).
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Figura 5.31: Separação do corte da barriga com as costelas
Fonte: Autoria própria.

Figura 5.32: Costelas com e sem ossos
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Fonte: Autoria própria.

Corte da copa: a copa corresponde ao pescoço, sua obtenção consiste em
efetuar um corte perpendicular, separando-se as vértebras cervicais até a
altura da quinta vértebra torácica. Após a desossa, as massas musculares
com gordura entremeada podem ser embutidas e defumadas, obtendo-se a
copa defumada.

Figura 5.33: Separação da copa do carrê
Fonte: Autoria própria.
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Figura 5.34: Copa com e sem ossos
Fonte: ABCS (2112).

Fonte: Autoria própria.

Figura 5.36: Bisteca corte fatiado do lombo com osso
Fonte: ABCS (2112).
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Figura 5.35: Corte do carrê ou lombo com osso, parte posterior e anterior
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Corte do lombo: o lombo também é conhecido como carrê. Separando a
parte anterior denominada ﬁlé de costela, da posterior conhecida como lombo verdadeiro, podem ser extraídas as bistecas, quando o corte é feito transversalmente com ossos.

Figura 5.37: Corte do lombo, incluindo o ﬁlé mignon. Também chamado de T-bone
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Fonte: ABCS (2112).

A retirada dos ossos da coluna vertebral, correspondentes à região torácica
e lombar, resulta na separação do lombo ou contraﬁlé. Esse tipo de carne
é macio, de textura ﬁna, porém, perde água com facilidade ao cozimento,
devendo ser assado em fogo baixo e envolto em papel alumínio.

Figura 5.38: Corte do lombo ou contraﬁlé sem osso
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Fonte: Autoria própria.

Figura 5.39: Carrê com osso
Fonte: ABCS (2112).

Figura 5.40: Carrê especial para churrasco, com a limpeza da ponta das costelas, também chamada de coroa

Para compreender a evolução
da participação do Brasil na
produção mundial de carne
suína, consulte a página
<www.porkworld.com.br>
e busque informações sobre
essa evolução nas últimas três
décadas.

Fonte: ABCS (2112).
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Pesquise sobre os cortes especiais da carcaça suína. Veriﬁque como podem
ser preparados. Sugerimos a seguinte página da internet: <www.abcs.org.br>

5.3.5 Cortes da carcaça de frangos
A legislação que regula a manipulação de produtos avícolas é estabelecida pelo Regulamento Técnico da Inspeção Tecnológica e Higiênico-Sanitária de Carnes de Aves através da Portaria SDA/MAPA 210/1998
(Diário Oﬁcial da União, 26 nov. 1998).

É sabido que além das diferenças existentes entre raças e linhagens, outros fatores relevantes podem inﬂuenciar o rendimento de carcaça e cortes,
como idade de abate, sexo, nutrição, peso vivo etc.
Geralmente, os frangos de corte tipo industrial são abatidos com idade jovem, 28 a 35 dias para o galeto com peso de 600 g de carcaça e 42 dias
para o frango comum, pesando cerca de 1,5 kg de carcaça. Os frangos tipo
caipira, são abatidos com mais idade 3 a 4 meses, com peso semelhante aos
frangos de corte convencionais.
Os principais cortes realizados na carcaça de frangos são: peito inteiro, peito
sem osso, ﬁlezinho de peito, sobrecoxa, coxa, coxa com sobrecoxa, asa inteira,
pescoço, meio da asa, moela, coração, coxa da asa, pé, ponta da asa, fígado.
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As facas devem ser manejadas com ﬁrmeza, por meio de um só corte, incisivo e direto. Não se esqueça de que existem diferenças na textura da carne,
dependendo da parte de onde é retirada e se o corte não for feito de maneira correta, você corre o risco de dividir a ave em partes mal acabadas, que se
desfazem nas bordas.
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A maneira clássica de cortar frango ou galinha consiste em dividir a ave
segundo sua própria anatomia, separando-a pelas juntas. Você não precisa
fazer força, serrar ou usar o martelo, mas é imprescindível ter à mão duas
facas bem aﬁadas (uma grande, outra menor, ambas de lâmina ﬁna), uma
tesoura e uma tábua de madeira. Antes de cortar, procure sentir exatamente
o ponto de junção dos ossos, no qual será dado o talho.

a
b

c

Figura 5.41: (a) Filés de peito; (b) Peito inteiro; (c) Filezinho do peito
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Fonte: <www.pesaco.com>. Acesso em: 15 mar. 2012.

A carne do peito das aves é a mais valorizada da carcaça, por constituir-se de
uma carne macia, de coloração uniforme branco acinzentada. Do peito podem ser extraídos o ﬁlé inteiro e os ﬁlezinhos, também chamados de sassami.
b

c

a

Figura 5.42: (a) Coxa com sobrecoxa; (b) Sobre coxa; (c) Coxa do frango
Fonte: <www.pesaco.com>. Acesso em: 15 mar. 2012.
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A coxa e a sobrecoxa são o segundo corte mais procurado pelos consumidores pela quantidade de carne, porém, é uma carne mais ﬁrme e de coloração mais escura, principalmente a coxa, pois possui maior concentração
de mioglobina. Estes cortes também podem ser comercializados sem osso e
também sem a pele, o que lhes conferem um melhor aspecto, aumentando
o seu custo.
a

b

c

Figura 5.43: (a) Asa inteira; (b) Coxa da asa; (c) Ponta da asa; (d) Ponta da asa
Fonte: <www.pesaco.com>. Acesso em: 15 mar. 2012.
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Os cortes da asa são geralmente destinados à confecção de kits para churrasco, como a coxa da asa ou inteira. A ponta da asa é muito procurada pelo
mercado asiático.
c
a

b

Figura 5.44: (a) Dorso com costelas; (b) Pescoço; (c) Pés com patas
Fonte: <www.pesaco.com>. Acesso em: 15 mar. 2012.

O estudo da composição das carcaças dos animais vem adquirindo cada
vez mais importância, devido ao maior grau de exigência dos consumidores. Assim, independentemente da espécie a ser trabalhada, a pesquisa de
novos cortes e formas de apresentação da carne é de grande importância,
pois além de tornar o produto mais atraente ao consumidor, agrega valor ao
produto cárneo.
O Brasil é um grande exportador de carne de aves e também alguns cortes
que são apreciados pelo mercado asiático, porém, não são comercializados
no Brasil. Pesquise quais são esses cortes.

Resumo
Nesta aula, você estudou as características da carcaça dos animais, os principais critérios para avaliação de carcaças, principalmente, dos bovinos, assim
como os principais cortes comerciais realizados nas carcaças de bovinos, suínos e aves.
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Existem mais de 200 cortes especiais na carcaça de frangos, dependendo do
mercado que se pretende atingir e novos cortes estão sendo pesquisados.

Revisão

O consumidor atual prefere
pequenas porções, pois
as famílias estão cada vez
menores, não raro compõem-se
do casal e um ou no máximo
dois ﬁlhos, isto faz com que a
indústria da carne tenha que
se adaptar, desenvolvendo
novas formas de apresentar o
produto. Os cortes tradicionais
em peças grandes deverão
ser subdivididos em fatias
menores e embalados em
pequenas porções, com uma
boa apresentação se quiserem
conquistar o consumidor cada
vez mais exigente.

Os cortes do dorso e pescoço são geralmente desossados mecanicamente
para a obtenção da carne mecanicamente separada (CMS), devido ao seu
baixo rendimento em carne e pouca procura pelo mercado. Já os pés são
apreciados pelo mercado asiático, sendo comercializado de diferentes formas: a pata inteira ou somente os dedos.

Atividades de aprendizagem
1. O que você entende por componente carcaça e componente não carcaça?
2. Quais são os tipos de desossa que podem ser feitas nas carcaças dos
animais de açougue?
3. O que é CMS? Qual é a aplicabilidade desse tipo de material?
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4. Explique como é feita a divisão da meia-carcaça bovina em quartos?
5. Quais são os cortes correspondentes aos bovinos nas carcaças suínas
para suã, carrê, copa e ﬁlezinho?
6. De onde é retirada a picanha do bovino?
7. O que você entende por ponta de agulha? Qual a principal aplicação
desse corte?
8. Quais são os principais cortes comerciais da carcaça de frangos?
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Aula 6 – Produtos cárneos processados:
emulsionados e reestruturados
Objetivos

Revisão

Classiﬁcar, de forma geral, os produtos cárneos processados.
Compreender os princípios básicos aplicados na elaboração dos produtos cárneos processados.
Identiﬁcar os fatores que afetam a qualidade de produtos cárneos
processados.
Identiﬁcar a legislação pertinente ao tema abordado para que possa
ser consultada.
Utilizar a tecnologia de processamento de alguns dos produtos cárneos de grande consumo na indústria cárnea.

VERSÃO DO PROFESSOR

6.1 Classiﬁcação geral dos produtos
cárneos processados
Os produtos cárneos processados se definem como aqueles em que se modificou alguma característica da carne fresca, mediante o emprego de uma
ou mais técnicas como: trituração, adição de condimentos, modificação da
cor ou tratamento térmico, dentre outros. Muitos destes produtos, antes de
alcançarem sua forma final, sofrem combinações desses processos básicos.
Ainda que cada produto apresente características específicas e método de elaboração próprio, todos podem ser classificados como cominuídos ou inteiros
(sem cominuir ) ou seja, cortes cárneos inteiros. Dessa forma, temos.

Cominuir
Reduzir a partículas diminutas
ou muito pequenas; triturar
intensamente; fragmentar; partir
em tamanhos menores.

a) Produtos cominuídos: implicam na subdivisão da carne crua de tal forma
que o produto final é formado por pequenas porções de carnes ou cubos.
Os produtos embutidos constituem a maioria dos produtos cominuídos.
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b) Produtos inteiros: sua característica peculiar é que são preparados
a partir de cortes completos e intactos de carne, geralmente desossados. São curados, condimentados, tratados termicamente, defumados
ou não, moldados ou formados. Exemplos: presuntos especiais, bacon,
lombo defumado.
c) Produtos reestruturados (triturados, mas não embutidos): são produtos mantidos sob agregação, surgido a partir de matéria-prima proveniente de retaliação de carcaça, adquirindo no final do processo diferentes formatos. Exemplos: hambúrguer, quibes, nuggets, almôndegas.
Antes de estudarmos o processamento de alguns produtos emulsionados e
reestruturados, precisamos entender alguns princípios básicos aplicados na
elaboração desses produtos.

6.2.1 Processo de cura da carne
A cura consiste numa série de transformações que a carne é submetida ao ser
processada após adição de sais chamados de “agentes de cura”, compostos
basicamente de uma mistura contendo cloreto, nitrito e nitrato de sódio. Como
resultado desse acréscimo de sais, associado ao efeito do cozimento, tem-se uma cor rosada característica do produto curado cozido. Além de ser o
responsável pelo desenvolvimento da cor e aroma do produto, a cura é parte
essencial na composição da mistura para inibir o crescimento microbiológico.
Assim, de maneira popular, curar um produto é o mesmo que “colocar para
curtir” no sal e demais ingredientes para que este fique salgado, temperado
e de uma cor vermelha apropriada e mantenha o controle microbiológico da
matéria-prima.
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Os princípios básicos aplicados na elaboração dos produtos cárneos processados são os seguintes: processo de cura da carne, emulsões cárneas, o papel da
proteína na emulsão, o processo de emulsificação, agentes emulsificantes e os
fatores que afetam o papel da emulsão. Vejamos cada um deles.
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6.2 Princípios básicos aplicados na
elaboração dos produtos

A cura é uma forma de conservação, porém alguns cuidados devem ser tomados em relação a qualidade da matéria-prima, a concentração dos aditivos e o
tempo da salmoura, para evitar o desenvolvimento de microorganismos, tais
como mofos ou bolores indesejáveis. Torna-se necessário manter o produto
em salmoura sob resfriamento (isso é sempre desejável em climas quentes).
A seguir, você verá os principais ingredientes utilizados no processo de cura
com suas respectivas funções.

Revisão

6.2.1.1 Principais ingredientes utilizados
Conheça os ingredientes utilizados no processamento dos produtos cárneos.
Vale ressaltar que o aditivo e sua concentração aplicada durante elaboração
do produto tem que atender as normas estabelecidas pela legislação vigente.
• Cloreto de sódio (sal): dependendo do produto pode ser usado de 2,0
a 3,5%, do peso total da massa. É usado para dar sabor ao produto. Dependendo da quantidade utilizada, pode apresentar a função de inibir o
crescimento de alguns microrganismos.
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• Nitrito e/ou nitrato: é usado para conferir ao produto uma cor rósea
agradável e inibir o crescimento de microrganismos patogênicos (que
causam doenças e podem levar a morte).
• Açúcar: confere sabor ao produto, além de aumentar sua suculência
devido a algumas reações que ocorrem a nível molecular.
• Fosfatos: são usados para ajudar a reter a água do produto, estabilizar
a gordura e reter a cor. O uso em excesso dá ao produto sabor desagradável (gosto de sabão).
• Ascorbatos: são usados para firmar a cor do produto e para ajudar a
evitar o aparecimento de ranço.
• Condimentos: não interferem no processo de cura, apenas conferem ao
produto sabor e aromas particulares.
• Envoltórios (tripas) naturais e artificiais (veja Aula 10 sobre subprodutos cárneos) para entender sua origem e utilização no processamento
dos produtos.
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Foto: autoria própria.

Para saber se um aditivo é permitido em uma categoria de alimento, deve-se
seguir os procedimentos listados abaixo.
a) Identificar a legislação referente à categoria do alimento;
b) Observar se o aditivo, sua utilização e função estão autorizados;
c) Em caso positivo, verificar qual o limite permitido.
EX: Uso de nitrato de sódio (INS 250) na função de conservante em carnes frescas
1. Legislação especifica: Portaria nº 1004, de 11 de dezembro de 1998.
2. Não estão autorizados aditivos para categoria de carne fresca.
3. Assim, o nitrato de sódio não pode ser utilizado em carnes frescas.
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Figura 6.1: Aditivos prontos utilizados na elaboração dos produtos processados cárneos.
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Existem disponíveis no comércio varejista (conforme demonstrado na Figura 6.1),
ou fornecido diretamente pelas indústrias, preparados prontos denominados mix,
que já vêm pesados e em proporções adequadas para compor as misturas. Alguns
produtos comerciais atendem as especificações e nomenclaturas próprias como,
por exemplo, o pó húngaro (conhecido como o sal de cura), fixador de cor etc.

Revisão

A legislação brasileira, sobre a utilização de aditivos alimentares utilizados pela indústria alimentícia passa por processo de atualizações e
somente pode ser utilizado quando rigorosamente definido em legislação específica, em atendimento às funções, limites e categorias de
alimentos permitidas. A Portaria 1.004, de 11 de dezembro de 1998
aprova o regulamento técnico de atribuição de função de aditivos e seus
limites máximos de uso para a categoria 8-carnes e produtos cárneos
Para ter acesso às portarias e decretos, você pode acessar o site seguinte:
<http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Inicio/
Alimentos/Assuntos+de+Interesse/Legislacao/Aditivos+Alimentares+e
+Coadjuvantes+de+Tecnologia>
a) Portaria nº540 de 27 de outubro de 1997
Aprova o regulamento técnico-aditivo-alimentares, definições, classificação e
emprego.
b) Portaria nº1.002 de 11 de dezembro de 1998
Lista os produtos comercializados no país, enquadrando-os nas subcategorias
que fazem parte categoria 8-carnes e produtos cárneos.
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c) Portaria nº 1.003 de 11 de dezembro de 1998
Lista e enumera as categorias de alimentos para efeito de avaliação do emprego de aditivos.
d) Resolução RDC nº 179, de 17 de outubro de 2001
Aprova a extensão de uso dos aditivos INS 451i tripolifosfato de sódio e INS
466 carboximetilcelulose de sódio como estabilizantes em produtos cárneos.
e) Resolução RDC nº28, de 23 de fevereiro de 2001
Aprova a extensão de uso da natamicina (pirmaricina) (INS 235) como conservador, para tratamento de superfícies de produtos cárneos embutidos.
f) Resolução nº 02, de 15 de janeiro de 2007
Aprova o regulamento técnico sobre aditivos aromatizantes.
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INS
INS signiﬁca International
Numbering System ou Sistema
Internacional de Numeração de
Aditivos Alimentares. Foi elaborado pelo Comitê do Codex
sobre Aditivos Alimentares e
Contaminantes de Alimentos
(CCFAC) para estabelecer um
sistema numérico internacional
de identiﬁcação dos aditivos
alimentares nas listas de
ingredientes como alternativa à
declaração do nome especíﬁco
do aditivo.
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6.2.1.2 Aplicação dos agentes de cura
Os diversos agentes de cura podem ser incorporados aos produtos através de
vários métodos. Os agentes de cura mais comuns são os secos e os líquidos.
A forma de aplicação pode ser superficial ou interna, conforme características
apresentadas no Quadro 6.1:

Quadro 6.1: Classiﬁcação dos agentes de cura e principais características
Tipos de agentes

Forma de aplicação

Tempo de cura
(Horas/dias)

Temperatura
(°C)

Secos¹

Superﬁcial

2 a 3 dias

6a8

Carne de sol

Secos²

Interna

12 horas

6a8

Embutidos

Líquidos3

Superﬁcial

7 a 14 dias

Líquidos

Interna

24 horas

Produtos

10

Bacon, costela

6

Pernil, presunto

¹ Esse agente seco superﬁcial será demonstrado na Aula 7 no ﬂuxograma da carne de sol.
² Esse agente seco internamente consta nesta aula no ﬂuxograma da “salsicha”, pois se trata de um embutido.

a) Agentes de cura líquidos aplicados superﬁcialmente
As peças cárneas são submetidas à solução de salmoura cuja concentração
de sal depende do produto a ser fabricado. Quanto mais alta a concentração
dos agentes de cura na salmoura, mais rápida será a penetração da cura.
Isto causa uma maior inibição do crescimento de microrganismos e acelera o
desenvolvimento da cor e sabor. Todavia, concentrações altas demais podem
“queimar” a superfície do produto, tornando-o muito escuro.
A reutilização da salmoura não é aconselhável por várias razões: perde sua
“força”, uma vez que vários agentes de cura são incorporados ao produto;
existe a possibilidade de contaminação por microrganismos, já que há a absorção de grande quantidade de gorduras, o que causará aos produtos gosto
muito forte. Vale ressaltar que a salmoura deve ser mantida sob resfriamento
durante o processo de cura do produto.
b) Agentes de cura líquidos aplicados internamente
No processo de cura por injeção no músculo, a salmoura é bombeada para o
interior da carne através de uma agulha ou sistema de agulhas (Figura 6.2).
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Esse agente líquido aplicado superﬁcialmente em peças cárneas que são submetidas à solução de salmoura.
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3

Para maior retenção da salmoura dentro da peça de carne, recomenda-se que
se faça injeções em vários sentidos para garantir uniformidade ao produto,
boa aparência e segurança.

Revisão
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Figura 6.2: Injeção de salmoura na carne.
Fonte: <http://xingxuelian7.en.ec21.com/Brine_Saline_Meat_Injector--5148777_5148963.html>. Acesso em: 10 jul. 2013.

A injeção de sais de cura é direcionada a “peças inteiras de carne” e deve ser
realizado de forma a atingir osso e músculos, isso porque é comum a fase de
putrefação do produto iniciar-se de dentro para fora. Um exemplo é o pernil
defumado, que quando não é eficientemente curado e pré-aquecido entra
em estágio de putrefação, observado através dos atributos sensoriais ao ser
cortado como a cor e aroma desagradável.
1. De acordo com a classiﬁcação dos produtos cárneos, explique qual a diferença básica existente entre os produtos cominuídos e os reestruturados.
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2. Quais os cuidados que se deve ter durante o manuseio com a salmoura
para que não ocorram riscos ao produto ﬁnal.
3. Por que é necessário fazer injeções com agulhas em diversos pontos em
peças inteiras de carne com solução de salmoura durante a elaboração
dos produtos cárneos?

6.2.2 Emulsões cárneas
As emulsões são sistemas formados por dois líquidos que não são solúveis
entre si, chamados de líquidos imiscíveis, mas que estão dispersos um no
outro de forma harmoniosa devido à ação de um agente emulsificante. Alguns
alimentos são exemplos de emulsões, como a maionese, a margarina e o leite.

Quando as carnes e os demais ingredientes são intensamente triturados na
fabricação de produtos cárneos, como as mortadelas e as salsichas, obtém-se
uma massa homogênea, chamada nas indústrias de massa ﬁna ou pasta.
Como a estrutura e as propriedades dessa pasta utilizada para elaboração
desses produtos cárneos são tão assemelhadas às das emulsões verdadeiras,
muitos autores passaram a denominá-las também de emulsões cárneas.
Dessa forma, as emulsões cárneas são consideradas emulsões do tipo óleo em
água, em que as gotículas de gordura ficam dispersas em um meio aquoso
contendo sal, proteínas hidrossolúveis e outros componentes solúveis em água.

6.2.3 O papel da proteína na emulsão cárnea
Quando a água e o óleo são adicionados em um mesmo recipiente, ainda que
submetidos a agitação para homogeneização, os dois não se misturam. Com o
passar do tempo, ocorre uma nítida separação de fases, com a água, mais densa,
ocupando o fundo do recipiente, e o óleo, menos denso, na parte de cima.
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De acordo com a natureza das fases dispersa e contínua, as emulsões podem ser de dois tipos: emulsão óleo em água ou emulsão água em óleo. Na
primeira, a fase dispersa é constituída por óleo ou gordura e a fase contínua
pela água, enquanto que na segunda, é a água que se encontra na forma de
gotículas dispersas na fase gordurosa.
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Nas emulsões existem duas fases: uma é chamada de fase dispersa e a outra
é conhecida como fase contínua. A fase dispersa é formada por partículas
que estão sob a forma de gotículas espalhadas ao longo da fase contínua.

Para que ocorra a dispersão harmoniosa entre esses componentes imiscíveis
entre si é necessária a presença de um terceiro componente, chamado de
agente emulsificante ou estabilizante. No caso das emulsões cárneas, são as
proteínas solubilizadas da carne que atuam como agentes emulsificantes.
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As proteínas, por possuírem tanto grupos polares (porção hidrofílica) quanto
apolares (porção hidrofóbica) em suas moléculas, são capazes de se orientar
na região de contato entre água e gordura, diminuindo a tensão interfacial
entre as duas e formando uma barreira que evita a saída e coalescência das
gotículas de gordura.
A porção hidrofóbica da proteína interage com a superfície exposta da gotícula
de gordura, revestindo-a. O restante da molécula de proteína constitui uma
barreira hidrofílica ao redor da gotícula de gordura, permitindo a dispersão da
gotícula revestida na água.

Coalescência
União ou junção em um só
corpo de partes que estavam
separadas; aglutinação de
partículas.
Cutter
Termo em inglês, derivado
do verbo to cut, que signiﬁca
cortar.

6.2.4 O processo de emulsiﬁcação
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No processamento dos produtos cárneos emulsionados, as carnes previamente
moídas, as gorduras, a água e os demais ingredientes e aditivos são cominuídos
e misturados em equipamentos específicos como o cutter (equipamentos mais
empregados para emulsificação) e os emulsificadores do tipo moinho. Estes
equipamentos possuem um conjunto de facas curvadas e rotativas que giram
em alta velocidade sob uma superfície curvada que gira a baixa velocidade no
plano horizontal, conforme ilustra a Figura 6.3.

Figura 6.3: Cutter
Fonte: autoria própria
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Figura 6.4: Cutter utilizado na produção de salsicha.

Para que as emulsões formadas sejam estáveis, as proteínas devem ser solubilizadas, o que é alcançado pela ação mecânica do cutter e pela adição de sal
e alguns aditivos na presença de água.
A adição de sal (NaCl) é muito importante para a textura dos produtos emulsionados, pois este atua na solubilização das proteínas da carne, sendo mais
eficiente quando em concentrações mais altas. Por isso, o sal deve ser adicionado às carnes sem gordura logo no início do processo.
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A ação mecânica do cutter provoca o rompimento das fibras musculares,
aumentando a exposição das proteínas. Com a adição e mistura de sal, água
e alguns aditivos, ocorre a solubilização das proteínas. Nesse estado, as proteínas possuem uma maior quantidade de resíduos de aminoácidos disponíveis
para estabelecerem interações químicas hidrofílicas e hidrofóbicas, o que lhes
permite atuar como agentes emulsificantes (OLIVO; SHIMOKOMAKI, 2006).
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Fonte: autoria própria.
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Figura 6.5: Adição de sal no cutter durante preparo de linguiça.
Fonte: autoria própria.

O processo de trituração e mistura dos ingredientes no cutter deve obedecer
à seguinte ordem (ORDÓÑEZ et al, 2005):
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1. carnes magras em pedaços junto com o sal, agentes de cura e fosfatos,
batendo até obter-se mistura homogênea;
2. água em forma de gelo para não aumentar a temperatura da massa e
favorecer a solubilização das proteínas;
3. carnes gordas e toucinho, quando for o caso;
4. demais ingredientes e condimentos, batendo até obter-se a mistura
homogênea.
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Recomenda-se não utilizar carne em temperatura ambiente, nem demasiadamente congelada. O ideal é que esta matéria-prima esteja em temperaturas
entre -2° e 2°C.

6.2.5 Agentes emulsiﬁcantes
As proteínas solúveis da própria carne são os principais agentes emulsificantes
dos produtos cárneos emulsionados. Entretanto, outras fontes proteicas são
adicionadas a esses produtos, contribuindo para a estabilidade das emulsões.

6.2.6 Fatores que afetam a estabilidade das
emulsões
A estabilidade da emulsão é fundamental para a aceitação dos produtos
cárneos emulsionados pelos consumidores. Essa estabilidade pode
ser representada pelas capacidades de retenção de água e gordura,
assim como pela apresentação de um embutido homogêneo, sem
desprendimento de gordura, e pela obtenção da textura final desejada.
Vários são os fatores que contribuem para a estabilidade da emulsão, entre
eles estão:
a) a natureza e o tamanho das gotículas de gordura;
b) as condições de temperatura;
c) o tempo do processo de emulsificação;
d) o tipo e as condições do equipamento utilizado;
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Outras substâncias de origem não-proteica também são adicionadas a esses
produtos para auxiliar na estabilidade das emulsões. Essas substâncias são
capazes de ligar grandes quantidades de água e contribuem para o aumento
da viscosidade das emulsões, entre elas estão os amidos, as féculas e outros
carboidratos.

VERSÃO DO PROFESSOR

Para diminuir a quantidade de proteína cárnea empregada, reduzindo os custos
de fabricação, costuma-se substituir parte dessas proteínas por outras de
origem não-cárnea. Essas últimas, além de contribuir para a estabilidade da
emulsão, podem também melhorar as propriedades funcionais e nutricionais
dos produtos. Como exemplos têm-se o leite em pó desnatado, o soro de
leite em pó e a proteína de soja, sendo esta última a mais utilizada.

e) a quantidade e o tipo de proteína solúvel;
f) o pH e a viscosidade da emulsão;
g) a quantidade e o momento de adição do sal.
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Dentre esses fatores, o que exerce maior inﬂuência sobre a estabilidade da
emulsão é a temperatura. Durante o processo de trituração no cutter, ocorre
um aumento da temperatura devido ao atrito da massa cárnea com as lâminas
do equipamento. Nos pontos de maior atrito, pode ocorrer fusão das gorduras
e/ou desnaturação proteica, comprometendo a estabilidade da emulsão.
Até certo ponto o aquecimento favorece a liberação da proteína solúvel, acelera o desenvolvimento da cor de cura e melhora as características de fluidez
da massa, no entanto, um aquecimento descontrolado da massa cárnea pode
causar efeitos indesejáveis como a diminuição da viscosidade, fusão das partículas de gordura, e até mesmo quebra da emulsão com a saída e coalescência
da gordura.
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Para evitar tais problemas, a temperatura da massa cárnea é controlada pela
adição de gelo durante as operações de cominuição e emulsificação no cutter.
O gelo é mais eficiente do que a água fria para abaixar a temperatura da
emulsão, pois precisa absorver uma quantidade adicional de calor para fundir
quando comparado à água.

6.2.7 Defeitos em produtos emulsionados
Várias são as alterações indesejáveis observadas em produtos emulsionados,
bem como as prováveis causas. Vejamos algumas a seguir.
a) Dureza excessiva
• Adição insuficiente de água (gelo);
• Teor muito elevado de carnes magras ou tecido conjuntivo;
• Excesso de vácuo.
b) Maciez excessiva
• Presença insuficiente de tecido conjuntivo na matéria-prima;
• Excesso de batimento no cutter;
• Facas sem afiação adequada
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c) Sabor
• Quantidade inadequada de condimentos e especiarias;
• Matéria-prima armazenada por períodos longos (ranço) ou embalagem
inadequada;
• Excesso de sal de cura ou falta de aceleradores de cura.
d) Manchas verdes nos espaços com ar
• Matéria-prima contaminada;
• Excesso de ar na massa;
• Dosagem insuficiente ou excessiva de sais de cura

1. Defina emulsão cárnea.
2. Explique como as proteínas atuam na estabilização de emulsões cárneas.
3. Quais os fatores que afetam a estabilidade das emulsões cárneas? Qual
o principal deles? Explique.
4. Qual o objetivo de se adicionar gelo durante o processo de emulsão?
5. Por que o aumento excessivo da temperatura durante o processo de emulsificação pode causar danos ao produto cárneo emulsionado? Explique.
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• Quando muito pálida: pouca carne magra, excesso de carne de aves,
falta de sal de cura, tempo de cura insuficiente, temperatura de cocção
muito baixa;
• Com pouca estabilidade: tempo muito longo de estocagem, carne DFD
(pH muito alto), questões de higiene, pouco agente de cura adicionado,
tempo muito longo para embutimento, temperatura muito elevada durante o resfriamento após cocção ou na estocagem refrigerada;
• Aparecimento de zonas acinzentadas no centro do produto: tempo insuficiente de cura, temperatura muito baixa de cocção.
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e) Coloração

Resumo
Nesta aula, você conheceu os princípios que norteiam cada etapa durante
elaboração dos produtos cárneos processados, uma classificação geral dos
produtos cárneos, os principais ingredientes e aditivos utilizados pela indústria
na elaboração desses produtos, bem como o acesso às principais resoluções e
decretos inerentes ao assunto para serem pesquisados.
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Atividade de aprendizagem
1. Conforme comentado nesta aula, existem inúmeros aditivos que são utilizados durante processamento dos produtos cárneos. Em atendimento
à legislação vigente, todos eles devem vir especificados nos rótulos dos
produtos processados. Vocês, ao entrarem em postos de vendas e de
posse de alguns produtos cárneos, verifiquem em seus rótulos que tipo
de aditivo foi ou foram utilizados?
2. Considerando uma visita a um supermercado, observe se existe algum
produto emulsionado que apresenta algum tipo de defeito apresentado
nesta aula.
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3. Aqui foram demonstradas diversas formas de aplicação dos sais de cura
na carne pela indústria. No caso especifico de desenvolver um produto
utilizando injeções com soluções de sais de cura em diversos locais da
peça inteira. Cite um exemplo de um desses produtos existentes no mercado que inicialmente poderia ser produzido dessa forma?
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Aula 7 – Produtos cárneos processados:
emulsionados e reestruturados
Objetivos
Deﬁnir os produtos emulsionados e reestruturados.
Classiﬁcar os produtos emulsionados.
Demonstrar o ﬂuxograma de processamento dos diferentes produtos
cárneos de grande consumo na indústria cárnea.
Citar a legislação pertinente ao tema abordado para que possa ser
consultada.

7.1 Produtos elaborados
A seguir vamos expressar de forma gráﬁca os produtos que serão aqui
apresentados:

Figura 7.1: Produtos processados emulsionados e reestruturados.
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7.1.1 Produtos embutidos emulsionados
Os produtos embutidos emulsionados, como as mortadelas, as salsichas e os
fiambres, se apresentam como os produtos cárneos de maior industrialização
e consumo no país, sendo bastante aceitos e acessíveis à população, direcionados tanto para o consumo residencial quanto para o institucional (restaurantes,
lanchonetes e outros).
Atualmente, nessa classe de produtos cárneos elaborados com matérias-primas
convencionais (bovino, suínos e aves), são utilizados ingredientes não cárneos
em suas formulações, destacando-se a proteína isolada de soja, que possui
grande significado tecnológico, nutricional e econômico, tendo a finalidade
de melhorar as características da estabilidade da emulsão e rendimento no
processamento térmico, além de reduzir os custos de formulação.

7.1.2 Produtos embutidos
Entende-se por embutido todo produto elaborado com carne ou órgãos
comestíveis, curados ou não, condimentado, cozido ou não, defumado e
dessecado ou não, tendo como envoltório tripa, bexiga ou outra membrana
animal (RIISPOA, art. 412).
Você pode acessar alguns
periódicos através do endereço
<http://www.periodicos.capes.
gov.br/>. No espaço de busca
digite, por exemplo, “linguiça”.
Você terá acesso a diversos
artigos publicados que estarão
disponíveis para você consultar
e aumentar o seu conhecimento
de como os diversos produtos
aqui abordados estão sendo
pesquisados nos mais diversos
aspectos (inovação tecnológica,
microbiológico etc.). Vamos lá?

De acordo com o método de processamento utilizado na sua elaboração, os
embutidos podem ser classificados em:
• Frescos: linguiças frescais.
• Crus e defumados: calabresa.
• Cozidos e defumados: salsichas e mortadelas.
• Cozidos: salsichas e mortadelas.
• Secos e fermentados: salames.
As linguiças são muito comuns dentre os embutidos. A seguir, veja sua definição e tipos mais comuns.
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7.1.1.1 Linguiças
As linguiças são produtos cárneos embutidos em envoltório natural e/ou
artificial e conservados pelo frio. Dentro desta categoria têm-se as linguiças
frescais, consideradas de elevado consumo. Elas são classificadas de acordo
com a composição da sua matéria-prima e com as técnicas utilizadas em seu
processamento. A seguir descreveremos os principais produtos e sua elaboração de acordo com a Instrução Normativa nº4 (BRASIL, 2000).
a) Linguiça calabresa
Produto obtido exclusivamente de carne suína, curado, adicionado de ingredientes, devendo ter o sabor picante característico da pimenta calabresa. São
submetidas ou não ao processo de estufagem (ou similar) para desidratação
e/ou cozimento, sendo o processo de defumação opcional.

Figura 7.2: Linguiça calabresa

b) Linguiça portuguesa
Produto obtido exclusivamente de carne suína, curado, adicionado de ingredientes. São submetidss à ação do calor com defumação. A forma de apresentação consagrada do produto é a de uma ferradura. Possui sabor acentuado
de alho.
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Figura 7.3: Linguiça portuguesa
Fonte: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTslJL0BFumn1qRv9xNVUqx_we3B9oL3-S3JAqwpcENPQc6SINe

c) Linguiça toscana
Produto cru e curado, obtido exclusivamente de carne de suíno, adicionada
de toucinho e ingredientes.

Figura 7.4: Linguiça toscana

d) Paio
Produto obtido de carne suína e bovina (máx. 20%) embutida em tripa natural
ou artificial comestível, curado e adicionado de ingredientes. São submetidas
à ação do calor com defumação.

e-Tec Brasil

124

Processamento de carne e derivados

Figura. 7.5: Linguiça de paio

e) Outros tipos de linguiças frescais
A linguiça deve ser vendida de acordo com a expressão que a caracteriza.
Exemplo: linguiça de carne bovina, linguiça de lombo suíno, linguiça de lombo
suíno defumado, linguiça mista. Mais recentemente, no comércio varejista,
pode-se encontrar linguiças de carne de peixe, jacaré, rã etc.

Figura 7.6: Linguiça de charque defumada.
Fonte: autoria própria.

Algumas considerações devem ser observadas quanto à composição e requisitos das linguiças frescais, que são:
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• É proibido o uso de carne mecanicamente separada (CMS) em linguiças
frescais, tanto cruas como dessecadas.
• O uso de CMS em linguiças cozidas é limitado em 20%, e deve constar no
rótulo a expressão “carne mecanicamente separada de (espécie animal)”
além da obrigatoriedade do “contém...” ou “com CMS” “ (BRASIL, 2000).

7.1.1.2 Salsichas
A salsicha é definida como o produto cárneo industrializado, obtido da emulsão
de carne de uma ou mais espécies de açougue, adicionado de ingredientes, embutido em envoltório natural ou artificial por processo de extrusão, e submetido
a um processo térmico adequado (BRASIL, 2000). Esses produtos são tradicionalmente constituídos por carnes de animais de açougue, como retalhos de
carne bovina e suína, vísceras e outros tecidos animais de consumo permitido.
Em virtude da grande disponibilidade e do baixo custo quando comparado
a outras matérias-primas, a Carne Mecanicamente Separada (CMS) tem sido
utilizada como base na elaboração de salsichas.

CMS
Carne obtida por processo
mecânico de moagem e
separação de ossos de animais
de açougue, destinada a
elaboração de produtos cárneos
especíﬁcos (BRASIL, 2000).
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O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), através do
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Salsicha (BRASIL, 2000),
permite o uso de até 60% de CMS em substituição da matéria-prima cárnea
em alguns tipos de salsichas.
Este regulamento estabelece uma classificação para as salsichas destinadas à
comercialização (Quadro 7.1), de acordo com a composição da matéria-prima
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e das técnicas de fabricação empregadas. O emprego de miúdos e vísceras
comestíveis (coração, língua, rins, estômagos, pele, tendões, medula e miolos)
nos diferentes tipos de salsichas fica limitado ao percentual de 10%, utilizados
de forma isolada ou combinada, exceto nas salsichas Viena e Frankfurt.
Quadro 7.1: Classiﬁcação das salsichas conforme as matérias-primas e
técnicas de fabricação
CLASSIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Salsicha

Carnes de diferentes espécies de animais de açougue, carnes mecanicamente separadas até
o limite máximo de 60%, miúdos comestíveis de diferentes espécies de animais de açougue
(estômago, coração, língua, rins, miolos, fígado), tendões, pele e gorduras.

Salsicha tipo Viena

Carnes bovina e/ou suína e carnes mecanicamente separadas até o limite máximo de 40%,
miúdos comestíveis de bovino e/ou suíno (estômago, coração, língua, rins, miolos, fígado),
tendões, pele e gorduras.

Salsicha tipo
Frankfurt

Carnes bovina e/ou suína e carnes mecanicamente separadas até o limite de 40%, miúdos
comestíveis de bovino e/ ou suíno (estômago, coração, língua, rins, miolos, fígado), tendões,
pele e gorduras.

Salsicha Frankfurt

Porções musculares de carnes bovina e/ou suína e gorduras.

Salsicha Viena

Porções musculares de carnes bovina e/ou suína e gordura.

Salsicha de carne
de ave

Carne de ave e carne mecanicamente separada de ave, no máximo de 40%, miúdos comestíveis de ave e gorduras.

Fonte: Brasil (2000).

• Fluxograma de salsichas
As etapas genéricas do processo de elaboração de salsichas estão representadas no fluxograma a seguir:
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• Seleção e pesagem das matérias-primas
Esta etapa envolve a seleção das matérias-primas de qualidade microbiológica
satisfatória e dentro dos padrões estabelecidos pela unidade processadora.
• Moagem
Antes de serem conduzidas para emulsificação, as carnes são cortadas e submetidas a um processo de moagem responsável pela trituração grosseira do
material em moinhos próprios, conforme demonstrado na Figura 7.7 a seguir.
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Figura 7.7: Moagem da carne
Fonte: autoria própria.

• Emulsiﬁcação
A matéria-prima cárnea previamente moída é transferida para o cutter (Figura 4), em
que são adicionados os ingredientes e aditivos durante o processo de cominuição.
Recomenda-se que primeiro seja adicionado todo o sal e os fosfatos à carne
magra para favorecer a solubilização das proteínas cárneas e só depois os
demais ingredientes devem ser acrescentados.
Durante o processo de emulsificação, ocorre o aumento da temperatura da
massa devido ao atrito com as lâminas do equipamento. Esse aumento de
temperatura é controlado através de um termômetro inserido na massa para
monitoramento, em caso de elevação dessa temperatura adiciona-se gelo,
produzido a partir de água potável, de modo que a temperatura da massa
permaneça entre 10 e 12°C.
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Figura 7.8: Processo de emulsiﬁcação da carne no cutter.

• Embutimento
Decorrido o processo de emulsificação no cutter, toda massa cárnea homogênea formada é transferida para equipamentos chamados de embutideira e será
embutida em tripas artificiais de celulose ou em tripas naturais que conferem
forma ao produto.
Após o embutimento, as salsichas ainda cruas são submetidas a uma lavagem
com água quente em chuveiros para retirada de massa da superfície.

Figura 7.9: Embutimento da massa
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• Cozimento
Esta etapa ocorre em estufas em duas fases.
1. Inicialmente a temperatura da estufa é mantida em torno de 40°C por
aproximadamente uma hora;
2. A temperatura é gradualmente elevada para 80°C, sendo o cozimento
encerrado quando o interior das salsichas alcança 73°C.
• Resfriamento
Após o cozimento, as salsichas são rapidamente submetidas ao resfriamento
ou choque térmico por banho com água fria e potável na forma de chuveiro.
A temperatura final das salsichas deve ficar em torno de 15°C. Essa etapa
é importante para evitar o dessecamento e enrugamento da superfície das
salsichas, um defeito que compromete a qualidade e aceitação do produto
pelos consumidores.
• Depelagem
Consiste na retirada dos envoltórios da salsicha. Nessa etapa, o produto que
já foi submetido a um tratamento térmico, pode ser recontaminado, por isso
é necessário um cuidado especial com a higienização de equipamentos e superfícies que entrem em contato com o produto.
• Coloração ou tingimento
As salsichas são imersas em soluções de corante, em geral a base de urucum,
e em seguida em soluções ácidas de ácido fosfórico.
• Embalagem
As salsichas com as superfícies secas são envolvidas em filmes plásticos, com ou
sem vácuo, e os pacotes são acondicionados em temperatura de refrigeração.

Aula 7 – Produtos cárneos processados: emulsionados e reestruturados

131

e-Tec Brasil

Figura 7.10: Salsicha embalada a vácuo

7.1.1.3 Mortadela
As mortadelas são definidas como os produtos cárneos industrializados obtidos
de uma emulsão das carnes de animais de açougue, acrescidos ou não de
toucinho, adicionados de ingredientes, embutidos em envoltórios naturais ou
artificiais, em diferentes formas, e submetidos ao tratamento térmico adequado. Anexo II da Instrução normativa n04/DAS/MAA (BRASIL, 2000).
Na elaboração de mortadelas, de forma semelhante ao que se observa para as
salsichas, o tipo e as quantidades relativas das matérias-primas e ingredientes
empregados, assim como o processamento tecnológico, irão determinar a qualidade dos produtos fabricados. Ao estabelecer uma formulação, o fabricante
deve estar atento não só ao custo do produto, mas também ao atendimento
das exigências da legislação vigente.
O Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Mortadela (BRASIL,
2000), legislação que objetiva fixar a identidade e as características mínimas
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de qualidade que as mortadelas devem possuir, estabelece, de acordo com a
composição da matéria-prima e das técnicas de fabricação, a seguinte classificação para o produto.
Quadro 7.2: Classiﬁcação das mortadelas conforme matérias-primas e
técnicas de fabricação.
CLASSIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Mortadela

Carnes de diferentes espécies de animais de açougue, carnes mecanicamente separadas, até o limite máximo de 60%; miúdos comestíveis de diferentes espécies de
animais de açougue (estômago, coração, língua, fígado, rins, miolos), pele e tendões
no limite de 10% (máx) e gorduras.

Mortadela Tipo Bologna

Carnes bovina e/ou suína e/ou ovina e CMS até o limite máximo de 20%, miúdos
comestíveis de bovino e/ou suíno e/ou ovino (estômago, coração, língua, fígado, rins,
miolos), pele e tendões no limite de 10% (máx) e gorduras.

Mortadela Italiana

Porções musculares de carnes de diferentes espécies de animais de açougue e toucinho, não sendo permitida a adição de amido.

Mortadela Bologna

Porções musculares de carnes bovina e/ou suína e toucinho, embutida na forma
arredondada, não sendo permitida a adição de amido.

Mortadela de Carne de Ave

Carne de ave, carne mecanicamente separada, no máximo de 40%, até 5% de
miúdos comestíveis de aves (fígado, moela e coração) e gordura.

Fonte: Brasil (2000).

• Fluxograma de mortadelas
O processo de fabricação de mortadelas segue, em linhas gerais, os mesmos
princípios envolvidos na elaboração de salsichas. Veja a seguir um fluxograma
genérico das etapas de fabricação de mortadelas.

Aula 7 – Produtos cárneos processados: emulsionados e reestruturados

133

e-Tec Brasil

Seleção e pesagem
das matérias-primas

Moagem

Emulsiﬁcação
Adição de
ingredientes e aditivos

Adição de
toucinho
Embutimento
Cozimento
Resfriamento

D
PRO

UTO

Embalagem

a) Seleção e pesagem das matérias-primas
Semelhante à descrita no processamento de salsichas.
b) Moagem
Semelhante à descrita no processamento de salsichas.
c) Emulsiﬁcação
Semelhante à descrita no processamento de salsichas.
d) Adição de toucinho
Na elaboração dos tipos de mortadelas em que há a adição de toucinho, depois
do processo de emulsificação, a massa cárnea é levada para um misturador a
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vácuo onde são acrescentados os cubos de toucinho. Estes devem estar em
baixa temperatura para controlar o crescimento de microrganismos e facilitar o
processo de embutimento. Nesta etapa, a retirada do ar do produto contribui
para evitar a oxidação do mesmo, aumentando sua vida de prateleira, assim
como para compactação da massa, melhorando as características de textura
do produto.

Figura 7.11: Adição de toucinho a massa da mortadela
Fonte: autoria própria.

e) Embutimento
Semelhante à descrita no processamento de salsichas (a diferença está no
calibre utilizado para embutir).
f) Cozimento
Esta etapa ocorre em estufa com temperatura em torno de 80°C até que o
interior do produto atinja a temperatura de aproximadamente 73°C. No caso
das mortadelas defumadas em estufa, o processo de defumação é simultâneo
ao cozimento.
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Figura 7.12: Cozimento da mortadela de forma artesanal.
Fonte: autoria própria.

g) Resfriamento
Após o cozimento, as mortadelas são rapidamente submetidas ao resfriamento
ou choque térmico por banho com água fria e potável na forma de chuveiro.
Essa etapa é importante para evitar o dessecamento e enrugamento da superfície das mortadelas, um defeito que compromete a qualidade e aceitação do
produto pelos consumidores.
h) Embalagem
Os produtos são embalados com materiais adequados às condições de
armazenamento.

Figura 7.13: Mortadela fatiada
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Roteiros de aula prática para elaboração de embutidos
Para complementar o conhecimento teórico sobre produtos cárneos emulsionados e para auxiliar na compreensão dos fenômenos envolvidos na elaboração
de tais produtos, você verá a seguir dois roteiros de aulas práticas adaptados
de Legarreta e Martínez (1990): o primeiro de elaboração de salsicha Viena e
o segundo de elaboração de mortadela Bologna.
Esperamos que você execute esse roteiro para observar na prática como se dá
o processo de elaboração de embutidos.
Elaboração de salsicha Viena
Os ingredientes utilizados para elaboração da salsicha Viena e suas quantidades
estão enumerados no Quadro a seguir.
Quadro 7.3: Formulação da salsicha tipo Viena
INGREDIENTES

QUANTIDADES

Carne suína

1,5 kg

Carne bovina

3,5 kg

Toucinho

1,3 kg

Gelo

2,5 kg

Caldo de galinha

0,17 kg

Noz-moscada

0,03 kg

Cebola em pó

0,01 kg

Pimenta branca moída

0,03 kg

Glutamato monossódico

0,01 kg

Sal

0,28 kg

Farinha de trigo

0,70 kg

Nitrito de sódio

0,025 kg

Fosfato de potássio

0,04 kg

Emulsiﬁcante

0,1% da pasta

Fumaça líquida

50 mL / 10 kg de pasta

Fonte: Legarreta e Martínez (1990).
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Procedimentos
a) Moer a carne e o toucinho separadamente. Os ingredientes são adicionados ao cutter na seguinte ordem: a carne moída junto com os sais de
cura (nitritos, fosfato e sal), o emulsificante e um terço de gelo.
b) Adicionar o toucinho congelado e emulsificar durante quatro ou cinco
minutos.
c) Adicionar outra terça parte do gelo.
d) Acrescentar a farinha de trigo até formar um gel.
e) Adicionar os temperos e a última terça parte do gelo.
f) Embutir a massa em tripas sintéticas. Amarrar manualmente ou com auxílio de uma máquina.
g) Podem ser defumadas com fumaça líquida, pulverizando-se as salsichas
ou incorporando-as à formulação.
h) Submeter ao tratamento térmico, que pode ser por imersão em água ou
estufa, com temperatura em torno de 40°C. Em seguida, a temperatura
é gradualmente elevada para 80°C, sendo o cozimento encerrado quando o interior das salsichas alcançar 73°C.
i) Depois da cocção, colocar as salsichas em banho de gelo.
j) Armazená-las sob refrigeração.
1. Faça uma visita a um posto de venda de mortadelas e verifique no rótulo
as especificações quanto à sua composição.
2. Qual a relação existente entre a etapa da depelagem da salsicha com o
momento em que fazemos o nosso cachorro quente? Explique.
3. Se você quiser, pode fazer sua própria linguiça frescal, basta seguir as
etapas aqui apresentadas na elaboração da salsicha até o embutimento
(equipamento manual disponível no comércio). O mais difícil é o envoltório que, se natural, tem que ser de boa procedência, mas você pode
utilizar o artificial com sucesso.
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7.2 Produtos reestruturados
Os produtos reestruturados têm início com carne triturada e posteriormente
são moldados pelo uso de pressão mecânica suficiente para forçar a carne a
permanecer unida, seguido de moldagem e congelamento. Nesse grupo estão
enquadrados os produtos cárneos conhecidos como hambúrguer, empanados
(nuggets) etc. A seguir, vamos conhecer os fluxogramas de alguns produtos.

7.2.1 Hambúrguer
O hambúrguer é o produto cárneo industrializado obtido da carne moída dos
animais de açougue, adicionado ou não de tecido adiposo e ingredientes,
moldado e submetido a processo tecnológico adequado. Instrução Normativa
nº 20 Anexo IV (BRASIL, 2000).
As etapas de elaboração do hambúrguer são apresentadas no fluxograma a
seguir:

Preparo da
matéria-prima

Moagem

Mistura
Adição de aditivos,
Gordura, CMS

Moldagem
Congelamento

Embalagem

a) Preparo da matéria-prima
Para a elaboração do hambúrguer, os ingredientes obrigatórios são as carnes
de diferentes espécies de animais de açougue, constando como ingredientes
opcionais: gordura animal, gordura vegetal, água, sal, proteínas não-cárneas
de origem animal e ou vegetal (max.4%) na forma de proteína agregada, leite
em pó, açucares, maltodextrina, aditivos intencionais, condimentos, aromas,
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especiarias, vegetais, queijos e outros. Está prevista a adição de CMS1 no
limite máximo de 30%, exclusivamente para hambúrguer cozido. (ALMEIDA-MURADIAN, 2007).
b) Mistura

Glazeamento consiste em
envolver a carne em uma ﬁna
película aderente, equivale
ao processo caseiro de
colocar o bife em uma vasilha
com farinha para facilitar a
aderência da cobertura.

Após a moagem, a carne é triturada e levada ao misturador. Nele são adicionados os condimentos (alho, sal, açúcar etc.), gordura e proteína. Inicialmente, a
carne é misturada ao sal e ao fosfato e, em seguida, à proteína de leite, CMS
e gordura.

Figura 7.14: Massa pronta de hambúrguer artesanal.
Fonte: autoria própria.

c) Moldagem
Após o preparo da massa, esse material é moldado em equipamentos apropriados conforme demonstrado Figura 7.15. Posteriormente, os hambúrgueres são
levados por uma esteira transportadora para o túnel de congelamento (-37°C).
O produto entra com uma temperatura média de 3° a 5°C e sai com uma
temperatura de -12° a -13°C. O tempo de congelamento pode ser controlado
pela velocidade da esteira, conforme a temperatura desejada para o produto.
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Figura 7.15: Formadora de hambúrguer.
Fonte: http://images02.olx.com.br/ui/3/12/70/59091270_2.jpg

Figura 7.16: Moldagem hambúrguer artesanal.
Fonte: autoria própria.
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d) Embalagem e rotulagem
Após a moldagem, os hambúrgueres são embalados e devem receber os rótulos comerciais com a designação: hambúrguer, seguido do nome da espécie
animal, acrescido ou não de recheios, seguido de expressão que o compõe.
Exemplo: hambúrguer de frango com queijo.

Figura 7.17: Envase artesanal de hambúrguer.
Fonte: autoria própria.

7.2.2 Produtos empanados
“Entende-se por produto empanado, o produto cárneo industrializado, obtido
a partir de carnes de diferentes espécies de animais de açougue, acrescido
de ingredientes, moldado ou não, e revestido de cobertura apropriada que o
caracterize”. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 6, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2001
(BRASIL, 2001).
Para sua elaboração, utiliza-se como ingredientes opcionais os aditivos intencionais; condimentos, aromas e especiarias; farinhas, féculas e amidos;
vegetais queijos; molhos; proteínas não-cárneas de origem vegetal e/ou animal
(max.4%) na forma de proteína agregada.

Batter
Batter, ou batido, é o
equivalente ao ovo batido que
se passa no bife a milanesa
antes de fritar.

e-Tec Brasil

Esse material entra automática ou manualmente em esteiras de processo contínuo, passando por uma máquina glazeadora que forma um filme (batter)
sobre o produto, seguindo para a aplicação de farinha de rosca. Esse produto
geralmente é pré-frito para realizar o cozimento parcial ou completo do produto.
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Figura 7.18: Formadora de empanado
Fonte: http://www.italgi.it/foto/pierogi.jpg

Figura 7.19: Fritadores contínuos para empanados.
Fonte: http://www.incalfer.com.br/fotos/%5B5%5Dfritador_continuo_1.jpg
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A seguir, veja as principais etapas do empanamento:

Carne

CMS
Misturador
10 minutos

Sal

Misturador
1 Minuto

Condimentos
+ água

Misturador
2 Minutos

Toucinho
ou gordura

Moldagem
Empanamento
Fritura
Embalagem
Congelamento

Nos produtos empanados podem ser utilizadas, como matérias-primas, carne
residual obtida da desossa mecânica, na proporção máxima de 20% de acordo
com a inspeção federal, pele (o limite de sua utilização vai depender do produto desejado, podendo ser utilizado de 3% a 20%), derivados do sangue – o
plasma sanguíneo pode ser utilizado na proporção de 2% e a hemoglobina na
proporção de 1% (OCKERMAN; HANSEN, 1994) – e/ou gelatina.

Figura 7.20: Nuggets de frango (produto empanado).
Fonte: http://www.grupohiperboi.com.br/produtos.asp?produto=187
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Segundo Vezzani (1986), o empanamento evita a perda de umidade da carne
colocando em volta da mesma uma película praticamente impermeável que
retém, durante a fritura, toda a água da carne que se mantém bem macia,
saborosa e, sobretudo. Um ponto importante é o resultado visual de não
encolher pela evaporação devido à alta temperatura. Há, ainda, a farinha
de pão forma na fritura, que é um componente aromático inconfundível, de
grande preferência dos consumidores do mundo inteiro.
É importante salientar que no processo de empanamento é utilizada a farinha
de rosca, mas não a farinha obtida com a moagem do pão velho. Esta pode
causar contaminações, devido à presença de microrganismos patogênicos.
Para o processo industrial, utiliza-se a farinha de rosca produzida especialmente
para esse fim. Para a fritura dos empanados, a temperatura deve estar entre
175° e 185°C e o tempo de 1 a 7 minutos dependendo do tamanho da peça.
A seguir, algumas instruções normativas relacionadas à elaboração de produtos
cárneos emulsionados e reestruturados para serem consultadas. Nesse material
vocês terão acesso a informações quanto à: definição, classificação, composição e requisitos, ingredientes opcionais etc. dos produtos aqui apresentados.
• Instrução Normativa nº 43 MAPA, de 07 de dezembro de 2011
Cita o teor máximo de proteína animal no regulamento técnico de identidade e qualidade do salame.
• Instrução Normativa nº 36 MAPA, de 13 de outubro de 2011
Esta instrução determina os regulamentos técnicos de identidades e qualidades de mortadela e salsicha.
• Instrução Normativa nº 04 MAPA, de 31 de março de 2000
Aprova os regulamentos técnicos de identidade e qualidade de carne
mecanicamente separada, de mortadela, de linguiça e de salsicha
• Instrução Normativa nº 20 MAPA, de 31 de julho De 2000
Aprova os regulamentos técnicos de identidade e qualidade de almôndega, de apresuntado, de ﬁambre, de hambúrguer, de kibe, de presunto
cozido e de presunto.
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1. De acordo com a classiﬁcação dos produtos aqui apresentados, a almôndega está enquadrada em que categoria?
2. A que você atribui os diferentes atributos sensoriais (sabor, cor, textura)
observados nas diversas marcas de hambúrguer? Isso está relacionado à
quais fatores?

Resumo
Nesta aula, você viu os principais fluxogramas de processamento dos produtos emulsionados (linguiça, salsicha e mortadela) e os reestruturados
(hambúrguer e empanados), bem como aspectos relacionados à legislação
pertinente ao assunto.

Atividade de aprendizagem
1. Para complementar esta aula, realize uma pesquise sobre o presunto,
indicando suas especificações de acordo com a Instrução normativa e
descubra a diferença existente entre o presunto e o apresuntado. Justifique a sua resposta com base em suporte técnico.
2. Faça você mesmo seu hambúrguer é só substitua os equipamentos industriais por alguns manuais. Isso vai contribuir para melhor fixação do
processo industrial.
3. Fique atento quando entrar em posto de vendas para observar as especificações rotuladas no produto.
4. Faça uma busca nos periódicos científicos que desenvolveram trabalhos
com os produtos aqui apresentados. Sugerimos o seguinte sítio: <http://
periodicos.capes.gov.br/>. Esse exercício vai contribuir para a sua formação e para que você se mantenha atualizado.
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Aula 8 – Processamento e conservação
de produtos cárneos: elaboração de
produtos salgados
Objetivos
Identificar as principais características do processamento de carnes
salgadas.
Entender os processos de produção e conservação dos produtos
salgados.
Distinguir os produtos processados salgados.
Aplicar os fluxogramas dos principais produtos salgados.
Indicar fontes de aquisição de informações complementares ao assunto abordado.

8.1 Produtos cárneos salgados
Entende-se por produtos cárneos salgados os produtos cárneos industrializados, obtidos de carnes de animais de açougue, desossados ou não, tratados
com sal, adicionados ou não de sais de cura, condimentados ou não, cozidos
ou não (Instrução Normativa, de 15 de fevereiro de 2001).
Os produtos cárneos salgados são provenientes de retalhos de cortes, peças
inteiras de carne ou miúdos comestíveis, que são identificados no momento
de sua comercialização, por meio das especificações nos rótulos: o corte ou
miúdo comestível, seguido da palavra salgado e a espécie de animal. Exemplo:
paleta salgada de bovinos, miúdos salgados defumados de suíno etc.
São produzidos após serem submetidos à ação do sal comum e/ou demais
aditivos intencionais, atendendo aos limites previstos na legislação vigente,
incorporados diretamente em forma sólida ou através do processo de salmoura, objetivando assegurar sua conservação para o consumo. A defumação e o
cozimento, por sua vez, são processos tecnológicos opcionais.
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As carnes salgadas são representadas principalmente pela carne de sol, o
charque e o jerked beef. Geralmente, a salga da carne provoca a cura, através
da desidratação, objetivando inibir o desenvolvimento de microrganismos
e protegendo o produto das ações nocivas que ocorrem devido ao excesso
de umidade. As diferenças entre os produtos citados podem ser atribuídas
a algumas etapas no processamento, o que proporciona aspectos peculiares
quanto aos atributos sensoriais.

8.1.1 Efeitos da água sobre os produtos cárneos
A água está presente na maioria dos alimentos numa concentração entre
80 a 95%, apresentando uma importância fundamental para os processos
biológicos, além de influenciar em aspectos como: textura, aparência, sabor,
susceptibilidade de alterações e perecibilidade.

Atividade de água ou Aw
(Water Activity) é uma
das formas de se avaliar a
capacidade de conservação da
carne e equivale à capacidade
do alimento em reter a água.
A salga diminui a atividade de
água, fazendo com que a carne
perca líquido e diminuindo a
contaminação microbiana.

O principal fator na estabilidade de um alimento não é, portanto, o teor de
umidade deste, mas a disponibilidade da água para o crescimento de microrganismos e reações químicas.
Existem várias formas de se controlar a “água livre” presente no alimento: por
remoção mediante secagem, por solidificação ou congelamento ou, ainda,
tornando-a indisponível pela adição do cloreto de sódio.

8.1.2 Efeitos do cloreto de sódio sobre os
produtos cárneos
O cloreto de sódio é o mais importante dos condimentos, sendo amplamente
usado nas carnes preparadas. Constitui-se um valioso ingrediente alimentar
desde os primórdios da civilização (PARDI et al,1996).
A salga da carne produz diferentes efeitos, em função da quantidade de sal
e do tempo de salga. Observa-se na Figura 8.1 que, em concentrações baixas
de sal (até 5%), ocorre um aumento da água retida e o auxílio na queda de
pH. As proteínas miofibrilares, por sua vez, também são mantidas intactas.
Com o aumento da concentração de sal, inicia-se uma redução da capacidade de retenção de água e o aumento da solubilidade das proteínas, devido
à queda do pH, culminando na desnaturação ou degradação das proteínas
miofibrilares e na secagem da carne em seu extremo, quando a concentração
é maior que 12%.
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Mecanismo de ação do sal

Adição de sal

Água retida

Carne fresca
Aumento de volume

pH

Carne em salgada + 5% de sal

Água retirada atinge
o máximo

Carne em salga + 10 a 12% de sal

Feixes musculares
diminuem de volume

CRA

Teor de sal superior a 12%

Desnaturação de proteínas
e exsudação

Figura 8.1: Mecanismos de ação do sal na carne.

1. Cite, dentre os produtos cárneos salgados, quais são os mais facilmente
comercializados. Justiﬁque.
2. Qual a inﬂuência da umidade presente na peça na elaboração de produtos cárneos salgados?
3. Por que, na prática, não é indicada uma concentração elevada de sal para
o processamento dos produtos cárneos salgados? Quais os efeitos?

8.2 Processamento de produtos
salgados-dessecados
Dentre os principais produtos de carne bovina salgada e dessecada elaborados
no Brasil tem-se a carne de sol que – embora bem conhecida no Nordeste
brasileiro – no Sul e Sudeste é confundida com o charque e Jerked Beef.
Existem diferenças fundamentais que caracterizam cada uma dessas carnes,
conforme veremos a seguir.
O processamento inicial dos produtos salgados é o mesmo, ou seja, as carnes
devem ser desossadas, fatiadas em mantas de aproximadamente 3 a 4 centímetros de espessura, para facilitar a penetração do sal, e posteriormente salgadas.
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Veremos, a seguir, os principais produtos salgados e os seus fluxogramas de
fabricação

Carne de sol
A carne de sol é um produto semidessecado, levemente salgado, de rápida
perecibilidade, cujo processo baseia-se principalmente em tecnologia artesanal. É um produto elaborado e muito consumido na região Norte e Nordeste
do Brasil, sendo considerado um alimento de grande teor calórico-protéico.
Caracteriza-se pelos baixos teores de sal (3,69% a 8,45%), pela elevada umidade (66,33% a 70,10%) e pela atividade de água entre 0,92 e 0,97 – dessa
forma, entra em deterioração entre 72 e 96 horas (AMBIEL, 2004; LIRA, 1998).
Geralmente, utilizam-se cortes nobres do traseiro, como corte do coxão mole
ou alcatra.
A carne de sol, por ser produzida em diferentes localidades e, principalmente,
por apresentar variadas formas de realizar a secagem, é denominada também
de carne-de-sertão, carne-do-ceará, carne serenada, carne-de-viagem, carne-mole, carne-do-vento etc. Em geral, é ligeiramente salgada, exposta em locais
cobertos e bem ventilados e preferencialmente em clima seco.
Descreveremos agora as principais etapas do processamento da carne de sol
(Figura 8.2).

Matérias-primas

Manteação (formação de mantas

Salga

Escorrimento da salmoura (opcional)

Lavagem (opicional)

Secagem

Embalagem

Figura 8.2: Fluxograma de elaboração da carne de sol
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a) Matéria-prima
Em geral, para elaboração da carne de sol são utilizados cortes cárneos bovinos
representados pelo patinho, coxão mole ou duro, alcatra e contra filé (cortes
cárneos demonstrados na Aula 5 deste livro). Essas peças, após desossadas,
são cortadas em camadas de 3 a 5 cm para produção de mantas, obtidas a
partir de cortes no sentido das fibras musculares, conforme ilustra a Figura 8.3.

Figura 8.3: Corte do coxão mole na elaboração da carne de sol

b) Salga
A salga é um processo utilizado na elaboração da carne de sol, podendo ser
salga seca, utilizando-se o sal grosso, fino, moído ou intermediário, de forma
que o sal seja colocado na superfície das peças (Figura 8.4) no sentido contrário
das fibras musculares, proporcionando uma maior absorção.

Figura 8.4: Processo de salga na elaboração de produtos cárneos salgados
Fonte: autoria própria.
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Após essa operação, as mantas são empilhadas umas sobre as outras e permanecem em bandejas plásticas ou em pilhas, por um período médio de quatro
horas. Durante essa etapa, há uma maior penetração do sal e a eliminação de
um exsudado.
O processo de salga promove a liberação de água, fazendo com que as peças
de carne fiquem imersas em salmoura. Este processo dura em torno de 4 a 5
horas. A quantidade de sal utilizada varia de 3 a 8%, sendo que quanto maior
o percentual de sal, menor será o teor de umidade do produto final.
c) Escorrimento da salmoura e lavagem
O processo de escorrimento melhora a aparência do produto, podendo também ser feita a lavagem das peças para diminuir o acúmulo de sal. Estas
duas etapas são optativas e, também, estão em função da quantidade de sal
adicionado.
d) Secagem
A secagem da carne de sol, diferentemente do que o nome expressa, deve ser
realizada na sombra – estendendo as mantas suspensas sobre varais (Figuras
8.5 e 8.6) para que ocorra a secagem e a desidratação parcial – em locais
cobertos, bem ventilados e protegidos contra insetos. Por isso, em algumas
regiões, devido às condições climáticas desfavoráveis, todo esse processo ocorre na própria câmera de resfriamento. Devido a oscilações que ocorrem nas
condições climáticas e na concentração da salga, o período de secagem pode
variar de 3 horas a 5 dias. Em decorrência disso, o produto final pode variar
quanto ao teor de umidade, à concentração de cloreto e à vida-de-prateleira.

Figura 8.5: Carne de sol artesanal suspensas em varais.
Fonte: autoria própria.

e-Tec Brasil

152

Processamento de carne e derivados

e) Embalagem e comercialização
Em algumas regiões a carne de sol é exposta e comercializada à temperatura
ambiente, podendo ser conservada por 72 a 96 horas nestas condições, porém,
o correto é conservar sob refrigeração a 4°C ou embalada a vácuo, o que
aumenta o período de conservação.

Figura 8.6: Carne de sol embalada a vácuo

Observa-se na Figura 8.7 que a carne de sol apresenta uma casca protetora um
pouco mais escura, apresentando uma elevada umidade (em torno de 70%) e,
ao ser cortada, tem alguns atributos semelhantes à carne fresca, como maciez
e coloração.

Figura 8.7: Cor da carne de sol

A diferença básica entre a
carne de sol e a carne seca,
também conhecida como
carne-de-vento ou carne-doCeará, é que a carne seca tem
maior concentração de sal e é
empilhada em lugares secos
sob constantes mudanças de
posição, cortada em menor
espessura e estendida em
varais diretamente ao sol até
a completa desidratação. No
entanto, é comum a utilização
da expressão “carne do sertão”
aplicada para ambas.
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1. Para a elaboração da carne de sol, quais os cortes cárneos bovinos mais
utilizados? Justifique.
2. Quais as condições climáticas ideais na etapa de secagem durante o processamento da carne de sol? Como se deve proceder?

Charque
Agora você vai estudar o fluxograma da carne de charque. Charque é um
produto cárneo que não deve conter mais que 45% de umidade na porção
muscular e não mais de 15% de resíduo mineral fixo, com tolerância de ± 5%
de variação, conforme determina o Ministério da Agricultura (BRASIL, 1967).
Segundo a RIISPOA (Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal), em relação às características sensoriais, se considera
adulterado o charque que apresenta rancificação da gordura; odor e sabor
desagradáveis; textura amolecida, úmida e pegajosa; áreas de coloração anormal; larvas; parasitas ou outras alterações.
O charque é um produto cárneo salgado e seco ao sol, que não requer a
utilização da cadeia do frio para a sua conservação. É típico do Brasil e de
alguns outros países da América do Sul. Também conhecido por carne-seca,
carne-do-sertão, xergão, xarqui, chalona, jabá ou paçoca.
A seguir, você verá as etapas do fluxograma de elaboração do charque:
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Matérias-primas

Salga (úmidade e seca

Ressalga

Pilha de volta

Tombagem

Pilha de inverno

Lavagem

Secagem

Manutenção

Embalagem

Figura 8.8: Fluxograma de elaboração do charque

a) Matéria-prima
Para elaboração do charque são utilizados cortes do dianteiro como: acém,
paleta, ponta de agulha e pescoço, como também cortes do traseiro como
coxão duro e maminha. Por isso, a diferença é facilmente perceptível pelo
consumidor no momento da compra, em relação à apresentação do produto
e à diferença de custo do produto durante sua aquisição no comércio.
b) Salga úmida e seca
A salga úmida consiste em colocar as peças submersas em tanques de imersão
contendo uma solução de 23,50 Baumé ou 950 salometros (335g de sal/Kg de
água) e submetidas a constante movimento durante um período médio de 40
a 50 minutos, numa temperatura média de 15°C. Após esse tempo as mantas
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devem escorrer o excesso de salmoura em um varal, por aproximadamente
30 minutos.
A salga seca das mantas é feita sobre plataformas em pilhas de diferentes
camadas de mantas intercaladas com sal grosso, devendo-se tomar o cuidado
de colocar as faces gordurosas uma sobre a outra, intercaladas com sal. A cada
período de 24 horas as pilhas devem ser revolvidas.

Figura 8.9: Pilhas de manta do charque
Fonte: autoria própria.

c) Ressalga
A operação de ressalga é feita sempre ao movimentar a pilha, isso é necessário
para manter a uniformidade na distribuição do sal. A quantidade máxima de
sal é de 12 a 15% em relação ao peso da pilha.
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Figura 8.10: Ressalga do Charque
Fonte: autoria própria.

d) Pilha de volta
Consiste na inversão das posições das mantas, em que as mantas de baixo
passam para cima e vice-versa. Corresponde à última etapa da salga seca, com
duração média de 24 horas.
e) Tombagem
A tombagem consiste na inversão da posição das mantas, sem que haja adição
de sal. Essa etapa tem como objetivo uniformizar a concentração do sal em
toda espessura da peça e observar se existem alterações microbiológicas causadas por bactérias halófilas, como o “vermelhão do charque”, e criar condições
desfavoráveis (aeróbicas) a essa bactéria.
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Figura 8.11: Tombagem das mantas de charque
Fonte: autoria própria.

f) Pilhas de inverno
É um processo alternativo aplicado quando as condições atmosféricas não
permitirem a secagem ao sol. O tempo máximo de duração das pilhas é de
quatro meses.
g) Lavagem das mantas
Após a operação de tombagem, as mantas são imersas rapidamente em
tanques de inox contendo água clorada (0,5mg/litro de cloro ativo) para a
remoção do excesso de sal, evitando cristalizar na superfície e proporcionando
condições desfavoráveis ao desenvolvimento dos agentes do “vermelhão do
charque”. Seguindo a lavagem das mantas, as peças curadas são empilhadas
para o escorrimento.
h) Secagem
A secagem é realizada ao sol em varais duplos ou cavaletes que são dispostos
paralelamente, formando ruas com larguras que variam de 1,5 a 1,8 metros,
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conforme ilustra a Figura 8.12. Deve ser observado o sentido norte-sul, com o
objetivo de aproveitar melhor os raios solares e o vento.

Figura 8.12: Charque secando ao sol
Fonte: autoria própria.

Essa exposição deve ser realizada de forma progressiva para evitar a dessecação
excessiva da superfície do produto e a perda de umidade da porção interna.
Nessa ocasião, a parte exposta inicialmente deve ser a parte interna da manta,
seguida, na segunda exposição, pela parte gordurosa. As mantas devem ser
estendidas no mínimo quatro vezes, apresentando no término da operação
um percentual de umidade em torno de 44 a 45%. Após essa etapa as mantas
ficam em descanso, empilhadas em plataforma pavimentada e coberta, para
manter por mais tempo a temperatura quente e permitir a maturação e a
fermentação.
i) Maturação
Essa fase corresponde ao desenvolvimento das características sensoriais típicas do charque, resultado do crescimento de culturas do gênero Micrococcus
sp, Pediococcus, Lactobacillus e Streptococcus, que são os responsáveis pela
maturação dos produtos crus.
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j) Embalagem
O tipo de embalagem está em função das exigências do mercado consumidor,
podendo ser acondicionada em fardos com média de 30 Kg ou em embalagens
de 500g e 1 Kg. É comum a embalagem a vácuo, característica do jerked beef,
que apresenta durabilidade de até 180 dias.

Figura 8.13: Charque
Fonte: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Charque.jpg/200px-Charque.jpg>. Acesso em: 2
ago. 2013.

O tempo médio de conservação do charque, conhecido como tempo de prateleira, é em torno de quatro meses, sob temperatura média de 21 a 31°C.
Na prática, a principal diferença
entre o charque e o jerked beef
é que este é embalado a vácuo
e mantido em solução contendo
“sais de cura”.
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Em geral, as frequentes diferenças observadas entre os diversos tipos de charques produzidos estão relacionadas à quantidade e à granulometria do sal utilizado, ao tipo de salga (úmida ou seca), ao tempo de permanência nas pilhas
e ao local em que ocorre o processo de desidratação. Também influenciam o
tempo de exposição ao sol, a peça de carne utilizada e a fase de fermentação
à qual o produto é submetido.
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8.2.3 Jerked beef
Entende-se por jerked beef, ou carne bovina salgada curada dessecada, o
produto cárneo industrializado, obtido de carne bovina, adicionado de cloreto
de sódio e sais de cura, submetido a um processo de maturação e dessecação.
(Instrução Normativa, nº 22, de 31 de julho de 2000).
O jerked beef é uma versão tecnologicamente melhorada do charque e foi
desenvolvido pelas indústrias como uma variável do charque, sendo conhecida
como “carne bovina salgada curada seca”.
O processo tecnológico básico é semelhante ao do charque, sendo que a
matéria-prima é constituída por carnes do dianteiro, como acém, paleta e
outros cortes menos nobres. É um produto cárneo com a composição de até
55% de umidade, 18,3% de resíduo mineral fixo, 50 ppm de nitrito residual,
atividade de água (Aa) máxima de 0,78, além de ser embalado a vácuo, conforme determinação do Ministério da Agricultura (BRASIL, 2000).

Figura 8.14: Jerked beef
Fonte: <http://farm4.static.ﬂickr.com/3539/3444452927_591439506c.jpg>. Acesso em: 6 ago. 2013.

Ao jerked beef é adicionado nitrito de sódio ou de potássio, sendo que a
salmoura de injeção e o teor de umidade são significativamente maiores.

Aula 8 – Processamento e conservação de produtos
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O fluxograma do processamento do jerked beef, segundo Shimokomaki
(2006), está representado na Figura 8.15, constando de desossa, salga úmida, salga seca, tombos, lavagem, secagem ao sol/abafamento, embalagem e,
finalmente, comercialização.

Matéria-prima
(carne bovina dianteiro)

Desossa e manutenção

Salga úmida (25% de NaCl

Salga seca

Tombagem

Lavagem

Secagem ao sol
abafamento

Embalagem a vácuo

Comercialização

Figura 8.15: Fluxograma de produção do Jerked beef

As etapas do fluxograma de produção do jerked beef correspondem às etapas
da produção do charque, conforme você já viu anteriormente.
1. Agora que você já conhece os fluxogramas dos produtos salgados, descreva qual a diferença básica entre o charque e o jerked beef.
2. Pesquise em sites da área o que significa “vermelhão do charque”.
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Caro aluno, nas indicações seguintes você verá algumas instruções normativas
e portarias relacionadas à elaboração de produtos salgados:
• Instrução Normativa nº 83, de 21 de novembro de 2003 <http://extranet.
agricultura.gov.br/sislegis-consulta/servlet/VisualizarAnexo?id=1901>.
Acesso em: 2 ago. 2013.
Aprova os regulamentos técnicos de identidade e qualidade de carnes bovina
em conserva (Corned Beef).
• Instrução Normativa nº 22 MAPA, de 31 de julho de 2000 <http://
extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.
do?operacao=visualizar&id=2239> Acesso em: 2 ago. 2013.
Aprova dos regulamentos técnicos de identidade e qualidade de carne bovina
salgada, curada, dessecada ou jerked beef.
• Portaria nº 304 MAPA, de 22 de abril de 1996. <http://www.cidasc.
sc.gov.br/inspecao/files/2012/08/portaria-304.pdf>. Acesso em: 2 ago.
2013.
Aprova que os estabelecimentos de abate de bovinos, bubalinos e suínos
somente poderão entregar carnes e miúdos para comercialização com temperatura de até 7 graus centígrados.
Para informações complementares, é importante visitar alguns sites ensinando
formas iguais e diferentes de produção e de como fazer os produtos apresentados aqui.
• Dica: como fazer a carne de sol
<www.youtube.com/watch?v=rI5oTMgoOPQ>
• Receita de carne de sol no sabor da vida
<www.youtube.com/watch?v=vd4h9A9WA70>

Aula 8 – Processamento e conservação de produtos
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• Produção de jerked beef no Brasil
<www.youtube.com/watch?v=sq2Uqkyy-g4>
• Açougueiro ensinando a fazer charque
<http://www.youtube.com/watch?v=8SYn5tOjaUU>
Caros alunos, chegamos ao final de mais uma aula e com base nas informações
obtidas nesta aula, você tem condição de produzir a sua carne de sol em
sua própria residência, de forma artesanal. Dessa forma, você irá observar os
aspectos aqui abordados. Vamos lá!

Resumo
Nesta aula, você estudou os principais aspectos relacionados aos processos
de produção e conservação dos produtos salgados. Você também teve acesso
aos fluxogramas dos principais produtos elaborados e conheceu as características peculiares de cada um, bem como a citação de algumas instruções
normativas e portarias pertinentes à legislação, além da indicação de sites
para serem visitados.

Atividade de aprendizagem
1. A partir das informações obtidas nessa aula, visite um supermercado próximo a sua casa e confira os aspectos diferenciais que foram apresentados entre o charque e o jerked beef.
2. Procure sites relacionados à produção de produtos salgados, objetivando
aprimorar os conhecimentos.
3. Existe um aspecto, que pode ser citado, que justifica o porquê da legítima
carne de sol ser característica da região Nordeste do país. Explique qual é.
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Aula 9 – Produtos cárneos processados:
defumados e marinados
Objetivos

Revisão

Deﬁnir e demonstrar os objetivos do processo da defumação.
Apresentar os diferentes tipos de defumadores existentes utilizados
de forma artesanal e industrial na aplicação dos produtos cárneos.
Demonstrar as diferenças existentes entre os diferentes tipos de
defumação tradicional (fria/quente) ou a fumaça líquida.

9.1 Defumação: um pouco da história de
como começou

VERSÃO DO PROFESSOR

O processo de defumação, conforme citado na literatura, é realizado desde a
época do homem da caverna. Após retornarem da caça e da pesca, as carnes
eram expostas em varais, próximos às fogueiras que eram feitas com intuito
de proteger as carnes dos entenderes da natureza. A fumaça decorrente desse
fogo atingia diretamente a carne e fazia com que as mesmas tivessem um
período maior de conservação.
Nos dias de hoje, com o desenvolvimento do setor industrial e com base
nos conhecimentos tecnológicos, tem-se inovações nos processos que são
aplicados, como é o caso da defumação líquida, que será apresentada posteriormente a vocês.

9.1.1 Deﬁnição e objetivos
da técnica da defumação
O principal objetivo da técnica da defumação aplicada aos produtos cárneos é
agregar valor através das alterações organolépticas características. Como consequência do emprego da técnica, existe um aumento do tempo de prateleira,
que ocorre devido à incorporação de alguns componentes da fumaça, como o
formaldeído e outros compostos fenólicos, que têm ação bacteriostática e que
também formam uma película protetora, além de exercer ação física contra os
agentes de contaminação.
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Formaldeído
O formaldeído é um dos mais
comuns produtos químicos de
uso atual. É o aldeído mais
simples, de fórmula molecular
H2CO e nome oﬁcial IUPAC
metanal.
Fenólicos
Compostos fenólicos: ácido
benzoico, ácido fenilacrílico,
vários anéis fenólicos etc.

São considerados produtos defumados aqueles que, após passarem por um
processo de cura, e em alguns casos um pré-cozimento, possuem odor (cheiro),
aparência e sabor característicos, sendo esses aspectos considerados o principal objetivo da defumação. Como consequência desse processo, os produtos
adquirem um maior prazo de vida de prateleira (comercial), que ocorre devido
à incorporação de alguns componentes da fumaça, como o formaldeído e
outros compostos fenólicos, que têm ação bacteriostática e que também
formam uma película protetora e exercem ação física contra os agentes de
contaminação.
De forma resumida, podemos expressar a definição e objetivos da defumação
a seguir:

Produtos defumados
Cura

Maior prazo de
vida comercial

Figura 9.1: Demonstração da deﬁnição e objetivos da defumação.

9.1.2 Principais contribuições da defumação
a) Superfície brilhante: o brilho típico da carne defumada se deve à camada resinosa das madeiras, resultante da condensação de componentes
da fumaça;
b) Cor característica rósea da carne curada: é fixada pelo aquecimento no
processo de defumação;
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Odor, cor e sabor
característicos
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DEFUMAÇÃO

c) O aroma e o sabor característicos: estão relacionados com a deposição
dos componentes da fumaça na superfície do produto;
d) Textura firme: com ausência de sais na superfície;

Revisão

e) Coloração uniforme final do produto dourada avermelhada ou rósea:
além de outros fatores, ocorre em função de como as peças ficam distribuídas dentro do defumador. Se estiverem muito juntas, a fumaça não
penetra de forma uniforme.
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Figura 9.2: Diferentes produtos em defumação.
Fonte: <http://www.industriarural.com.br/processamento-de-carne/curso-processamento-carne-producao-defumacao/>.
Acesso em: 25 jun. 2013.

Agora que você já conhece um pouco do que representa o processo de defumação, vamos continuar abordando aspectos relacionados a sua aplicação.
Vamos lá!

9.2 Onde e como se defuma
Existe no mercado uma grande variedade de tipos de defumadores, que variam
desde os mais simples, construídos nas pequenas propriedades rurais, até os
mais sofisticados, dotados de controle de painéis eletrônicos, utilizados pelas
grandes indústrias e que se apresentam com duplas funções de estufa para
cozimento seguido de adaptadores para proceder a defumação. De forma
simplificada, na Figura 9.3 a seguir, iremos descrever os principais componentes
de um defumador artesanal.
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Defumador artesanal a lenha
Chanine com
“borboleta”
Varais a 0,25m
do teto
Orifício para
termômetro
Porta metálica
0,70 x 0,50m

1,50 m

entrada par lenha
0,25 x 0,30m
1,00 m
1,00 m

Figura 9.3: Defumador artesanal a lenha.

Fonte: <http://arprotec.com.br/arprotec/wp-content/uploads/2012/equipamentos/estufa_frigoriﬁca_alvenaria.jpg>.
Acesso em: 25 jun. 2013.

Da mesma forma que existem diferentes tipos de defumadores, há também
sistemas diferentes para essa fumaça chegar até o produto. Essa particularidade está relacionada principalmente ao tipo de produto a ser defumado.
Ocorre também uma desidratação, principalmente na defumação a quente,
que provoca um prolongamento da vida útil do produto. As carnes defumadas
podem ser armazenadas em lugar seco e bem ventilados por 5 meses, desde
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Figura 9.4: Estufas de cozimento e defumação.
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Fonte: (b) <http://www.ibiubi.com.br/produtos/defumador-para-linguiSharp199-a-em-sSharp227-o-paulo-sp-brasil+casa-e-dec
ora%C3%A7%C3%A3o+utens%C3%ADlios-dom%C3%A9sticos/quebarato!/IUID11652905/>. Acesso em: 27 jun. 2013.

que estejam bem protegidas da luz e do ataque de insetos. A fumaça depositada inibe o crescimento de vários tipos de bactérias, porém não é efetiva
contra mofos.
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Outra característica importante da defumação da carne é a incorporação
de aroma e sabor aos defumados, os quais se devem à presença de grande
quantidade de substâncias químicas na fumaça, cujos principais componentes
são ácidos orgânicos e compostos fenólicos. Os fenóis são os principais responsáveis pelo típico sabor defumado, embora não os representem totalmente.
O tipo de madeira utilizada na defumação pode alterar o sabor do produto.
Devemos dar preferência às madeiras brancas e sem resina, como eucalipto,
angelim, goiabeira, sabiá, laranjeiras etc.

Os ácidos mais comuns com os
quais convivemos são orgânicos,
ou seja, aqueles contendo
átomos de carbono. Destes,
o maior grupo é o dos ácidos
carboxílicos, que são os ácidos
caracterizados pela presença
do grupo funcional (COOH), a
carboxila.
Alguns exemplos são: Fórmico
(metanoico) HCOOH, acético
(etanoico) CH3COOH,
propiônico (propanoico)
CH3CH2COOH, etc. Sendo a
cetona butanona: CH3-COCH2-CH3, e o aldeído álcool:
H3C-OH (metanol) fazem parte
dos compostos carbonilados.

A defumação também afeta outras propriedades da carne. Os ácidos orgânicos
depositados provocam a queda do pH. Ocorre uma diminuição da rancificação oxidativa e da hidrólise da gordura pela presença de fumaça na carne. A
solubilidade das proteínas também é afetada pela defumação, que modifica
alguns grupos funcionais, como as sulfidrilas, tornando-as mais tenras. A resistência mecânica da membrana superficial da peça que está sendo defumada é
aumentada quando é maior o teor de fumaça na superfície da carne.
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Em função da incidência da aplicação da fumaça, da temperatura no defumador e o tipo de produto utilizado, tem-se basicamente três tipos de defumação,
conforme você verá a seguir.

9.2.1 Tipos de defumação
Considerando o sistema tradicional de fumação, a defumação pode ser realizada a quente ou a frio. A diferença se dá, basicamente, no modo como
a fumaça chega à câmara de defumação (fria/quente), na temperatura e no
tempo de aplicação no produto.
Desse modo, os três tipos de defumação são os seguintes:
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TRADICIONAL

TRADICIONAL

Defumação a frio

Defumação líquida

Defumação a quente

Figura 9.5: Estufa para cozimento e/ou defumação.
Fonte: <http://www.simetriamg.com.br/wp-content/gallery/estufa/estufa02.jpg>. Acesso em: 25 jun. 2013.
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A defumação a frio consiste em produzir a fumaça fora do ambiente ou da
câmara de defumação, em seguida conduzir a fumaça por tubulações para
o interior da câmara de defumação para o contato direto com o produto.
Nesse local, a temperatura deve ser mantida entre 30° e 40°C, não devendo
ultrapassar os 55°C, com um tempo de permanência dos produtos variando
de 1 a 4 dias de exposição à fumaça. No término, os produtos defumados tem
em média uma vida de prateleira de 14 dias, sob resfriamento.
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9.2.1.1 Defumação a frio

9.2.1.2 Defumação a quente
A defumação a quente consiste em submeter o produto à exposição direta da
fumaça, objetivando o cozimento e defumação da peça. O processo consiste
em duas etapas para as carnes em geral:

Revisão

1ª etapa: inicialmente, o interior do defumador atinge uma temperatura de
60°C, durante um período de 1h30min, geralmente originado da queima de
madeira ou carvão. Dependendo do tipo de produto, é necessário fazer o
controle dessa temperatura acompanhando o termômetro e regulando através
de abertura e fechamento da chaminé. Deve-se ter, nessa fase, um cuidado
especial para se evitar um cozimento excessivo da carne, com consequente
eliminação de gordura, pois assim pode haver prejuízo no aspecto do produto.
2ª etapa: a temperatura pode chegar a 100°C, por 1h30min, podendo-se
adicionar ao fogo folhas secas de eucalipto, goiabeira ou casca de coco. A
serragem já pode ser colocada aos poucos para produzir fumaça.
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Os produtos defumados pelo processo a quente têm duração média de 3 até
10 dias, menor quando comparados com os defumados a frio, mas podem
ser consumidos sem necessidade de cozimento. A temperatura de defumação
também influencia nas características finais do produto, por isso recomendam-se temperaturas de até 50°C para defumação de queijos e até 75°C para
carnes em geral. O tempo de defumação varia de acordo com o produto, sua
espessura ou seu diâmetro e o tipo de defumador utilizado.
Procedimentos para defumação a quente
• O defumador deve ser ligado pelo menos 30 minutos antes de iniciar o
processo para que saiam os gases tóxicos da combustão da lenha e para
estabilização da caloria, uma vez que no início aquece muito rápido.
• Dependure as peças de carne e/ou as linguiças no defumador deixando
um pequeno espaço entre elas para a circulação da fumaça e do calor.
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• Deve-se ter atenção especial com as pontas das linguiças, que devem
ficar a uma distância mínima de 60 cm da fonte de calor e fumaça. Este
cuidado evita o aquecimento excessivo do produto.
• Acompanhar a temperatura interna do defumador através do termômetro; o aquecimento do defumador e, consequentemente, dos produtos
nele contidos deve ser lento de maneira que demore de trinta a quarenta
minutos para atingir a temperatura de 75°C. Durante o aquecimento
inicial, observa-se grande produção de fumaça, o que é benéfico, porém
a quantidade de fumaça deve diminuir após este tempo inicial para evitar
o escurecimento exagerado do produto.
• Para controlar a temperatura, mantendo-a constante, usam-se as entradas de ar que existem na parte inferior do defumador.
O controle da temperatura é feito da seguinte maneira:
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Fonte: autoria própria.
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Figura 9.6: Defumação tradicional a quente.

• Para aumentar a temperatura, basta abrir a entrada de ar e isto permitirá
combustão da lenha ou da serragem e elevará a temperatura. Para baixar, basta proceder de maneira inversa, diminuindo a combustão, assim
a temperatura também diminuirá.
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• O tempo de defumação pode ser aumentado ou diminuído, dependendo da espessura e do diâmetro do produto. Quanto mais espesso, mais
tempo exigirá de defumação e vice-versa. O produto estará pronto quando apresentar uma cor avermelhada e brilhante, com cheiro e aspecto
agradáveis.
• Para a retirada dos produtos após o término da defumação, é importante
deixar a temperatura baixar gradativamente antes de retirá-los do defumador, pois isso impede que rachem ou se quebrem com facilidade.
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Figura 9.7: Retirada das peças na defumação a quente.
Fonte: autoria própria.

Após a retirada, os produtos devem ser colocados, em quantidades padronizadas, em bandejas de plástico ou outro material adequado apropriado e
coberto por filme plástico ou embalados a vácuo. Esta embalagem pode ser
usada tanto para produtos que serão consumidos em poucos dias como para
aqueles que serão armazenados em freezer.
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Figura 9.8: Bacon defumado embalado a vácuo.

Figura 9.9: Produtos defumados (linguiça calabresa, paio e bacon)
Fonte: autoria própria.

Para a conservação de carnes e pescados defumados podem-se utilizar os
mesmos critérios dos embutidos, porém, vale ressaltar que para aqueles produtos naturais isentos de conservantes, o tempo de conservação é menor e
geralmente é aconselhável seu armazenamento em geladeira, para aumentar
sua vida útil ou realizar consumo de imediato.
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Código de Defesa do
Consumidor
O código de defesa do
consumidor aﬁrma que todo
cidadão tem o direito de
obter informações (dados)
eventualmente existentes
em seu nome, em cadastros,
ﬁchas e registros pessoais e de
consumo.

Após estes procedimentos, os produtos estarão prontos para serem rotulados. Esse deverá atender às exigências do código de proteção e defesa de
consumidor, contendo: nome do produto; composição; data de fabricação;
período de validade; temperatura adequada para conservação; identificação
do fabricante (nome, CGC; endereço, etc.) e peso líquido.
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Fonte: autoria própria.
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Figura 9.10: Linguiça suína fresca e defumada.
Fonte: autoria própria.

A extensão das alterações da textura é decorrente de inúmeras variáveis, principalmente da extensão da secagem durante a defumação, taxa de secagem
e conteúdo de sal.
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Os produtos defumados tem alta aceitação no mercado, sendo uma ótima
forma de agregar valor aos produtos cárneos, melhorando a rentabilidade dos
produtores e da indústria.
Vocês pode acessar a Instrução Normativa nº21 MAPA, de 31 de julho de 2000
(Regulamento técnico de identidade e qualidade de bacon ou barriga defumada). Podem verificar algumas formas de defumação pesquisando alguns link
disponíveis na internet como os citados a seguir:
<http://globotv.globo.com/rede-globo/mais-voce/v/mais-voce-acompanha-processo-de-defumacao-dos-alimentos/2543802/>;
<http://www.youtube.com/watch?v=NPK0pgUspVE>.
1. Qual a diferença básica entre a defumação a frio e a quente?
2. Nos dias de hoje, se alguém chegasse para você e desse a informação
de que iria fazer a defumação da carne simplesmente porque precisava
conservar a mesma por um tempo maior, você acha que isso justificaria?
Explique e justifique a sua resposta.
3. Por que existem produtos defumados que não podem ser defumados à quente.
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9.2.1.3 Defumação líquida

Pirólise
Em sentido estrito é uma reação
de análise ou decomposição
que ocorre pela ação de altas
temperaturas. Ocorre uma
ruptura da estrutura molecular
original de um determinado
composto pela ação do calor
em um ambiente com pouco ou
nenhum oxigênio.

O método de defumação líquida consiste na utilização de “aroma de fumaça”,
ou fumaças líquidas, que são obtidas inicialmente da pirólise de serragem
de madeiras previamente selecionadas, composta por ácidos, fenóis e carbonilos, que passa por diversas fases até a aquisição de um extrato de fumaça
previamente filtrado, separado do material resinoso, que é o responsável pela
formação dos hidrocarbonetos poliaromáticos. Ao ser aplicado aos produtos
conferem aroma, sabor e cor de defumado.
A figura a seguir representa um esquema de como se obtém o “extrato de
fumaça”, conforme citado anteriormente.

Gerador
fumaça

Secador

Controle de
qualidade
Filtro
inicial

Tanque
de
estocagem
ﬁnal

Tanque
coletor

Tanque
de
estocagem
inicial

Água
Controle de
qualidade
PRO

Filtro
Final

PRO

O
D UT

O
D UT

PR

TO
OD U

Controle
de qualidade
ﬁnal

Embalagem

Figura 9.11: Fluxograma de obtenção da fumaça líquida.

A composição da fumaça líquida comercial é muito variável, pois depende
principalmente da fonte de fumaça (madeira utilizada). As informações são
encontradas nos rótulos de acordo com as especificações de utilização (aplicação) e sabores específicos.
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Coluna
de
absorção
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Serragem

Como exemplo, podemos citar: aroma natural de fumaça para atomização
em estufas; aroma natural de fumaça para imersão e ducha; aroma natural de
fumaça sabor frango; aroma natural de fumaça sabor grelhado (churrasco) etc.
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Figura 9.12: Extratos pirolenhosos (fumaça líquida)
Fonte: <http://www.carvaomadepinho.com.br/?page_id=7>. Acesso em: 25 jun. 2013.
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a) Dentre as vantagens desse método de defumação, em relação aos tradicionais, podemos citar:
b) Praticidade da aplicação e maior higiene;
c) Redução do tempo de processamento;
d) Menor poluição ambiental;
e) Pode ser aplicada em diferentes tipos de alimentos, como carnes (suínos,
aves, bovinos e peixes), queijos, snacks, salgados, pratos prontos;
f) Maior padronização dos produtos quanto aos atributos organolépticos
da carne na cor, sabor e aspectos gerais;
g) Maior segurança para a saúde pela concentração de compostos resinosos.
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Fonte: <http://www.bkgadicon.com.br/pescados_fumaca.php#>. Acesso em: 25 jun. 2013.

Figura 9.14: Defumação de salsicha através da imersão na fumaça líquida.
Fonte: autoria própria.
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Figura 9.13: Aplicação da fumaça líquida através da atomização.
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Várias são as formas de aplicação da fumaça líquida, sendo mais comuns
através da imersão do produto na solução ou por meio de aspersão sobre a
peça a ser defumada, como veremos nas figuras a seguir:

Revisão

Figura 9.15: Fumaça líquida através da imersão.
Fonte: <http://www.bkgadicon.com.br/pescados_fumaca.php#>. Acesso em: 25 jun. 2013.

9.3 Tecnologia de produtos marinados
Marinação, ou marinar, consiste num processo de osmose ou difusão, em que
a carne é submetida a uma solução de salmoura e condimentos, por imersão
ou através da injeção na peça.
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Existem diferentes técnicas de marinação, dependendo do produto a ser beneficiado. Geralmente a carne ou os embutidos passam por um pré-cozimento
visando reduzir as perdas de substâncias solúveis.
Veja o esquema simplificado do processo de marinação.
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Tratamento
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condimentos e
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PRO
Exaustão e
drenagem

Tratamento
térmico

O
DUT

Embalagem e
expedição

Na sequência, são adicionados condimentos e azeite. Para facilitar a impregnação do material o produto pode ser massageado e aquecido a uma temperatura de 90°C.
A exaustão e drenagem são realizadas com o objetivo de reduzir a umidade
do produto. O tratamento térmico final pode ser o resfriamento gradual ou o
tratamento por vapor, visando preparar o material para o acondicionamento.
1. Relacione quais os produtos marinados que você conhece e ou consumem.
2. Realize uma visita em redes de supermercados é observem no setor de frios
quais os produtos marinados disponíveis a venda e suas especificações.
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O tratamento térmico pode ser feito por imersão, em que todo o produto fica
envolto em água até cobrir o produto. Logo em seguida, após a drenagem do
excesso de água, o produto é colocado em solução de salmoura ácida, com
pH em torno de 4,5, podendo ser padronizado com acido acético (vinagre).
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Figura 9.16: Fluxograma simpliﬁcado do processo de marinação.

Resumo
Nesta aula, vocês conheceram os princípios do processo tecnológico da defumação através de definição, tipos de defumadores e defumação existentes.
Aprenderam sua aplicabilidade com o emprego da técnica da defumação
tradicional (fria e quente) e a fumaça líquida. Também conheceram um pouco
sobre a produção de produtos marinados e a indicação de Instrução Normativa
pertinente ao assunto.
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Atividade de aprendizagem
1. Vocês seriam capazes de diferenciar se um produto foi defumado por
qual tipo de defumação apenas olhando para o mesmo?
2. Procurem postos de comercialização de produtos defumados e confiram
nas especificações do rótulo qual o processo tecnológico aplicado.
3. Dentre os produtos marinados existentes no mercado consumidor quais
os de sua preferência? Cite e comente.

VERSÃO DO PROFESSOR
Aula 9 – Produtos cárneos processados: defumados e marinados
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Aula 10 – Subprodutos Cárneos e seus
aproveitamentos na Indústria
Objetivos

Revisão

Identiﬁcar e caracterizar os principais tipos de subprodutos de abatedouros.
Estabelecer as formas de aproveitamento e industrialização dos subprodutos de abatedouros.
Citar os principais aspectos da legislação que envolve os subprodutos
cárneos.
Indicar fontes de aquisição de informações complementares ao assunto abordado.
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10.1 Aproveitamento de subprodutos na
indústria de carnes
A quantidade de subprodutos obtidos após o abate dos animais é bastante
considerável, em algumas espécies pode ser superior à margem de 50% do seu
peso inicial, representando uma grande diversidade de características físicas e
químicas, cujo aproveitamento eficaz pode contribuir para o fornecimento de
proteína de origem animal para alimentação das populações, como também
o aumento do lucro nas empresas.
A indústria alimentícia tem buscado alcançar uma melhor produtividade, e
um dos caminhos a ser seguido seria o total aproveitamento dos recursos
disponíveis, pois essa prática pode aumentar os lucros e reduzir os impactos
ambientais.
O aproveitamento dos subprodutos poderá ser utilizado em forma de consumo
direto pelo homem ou indiretamente, mediante alimentação dos animais. Os
subprodutos da indústria de carnes estão divididos em dois grandes grupos:
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Comestíveis: fígado, cérebro, língua, rins, tripas, estômago, cabeça, rabo,
coração, mocotó, baço e o sangue (para alguns países).
Não comestíveis: pâncreas, úbere, couro, crina da cauda, entre outros.
Os setores responsáveis pelo aproveitamento e a manipulação dos subprodutos nos abatedouros são a triparia e a graxaria. Segundo o Regulamento de
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (R.I.I.S.P.O.A).
(1997), triparia é o setor responsável pela limpeza e preparo para melhor
apresentação ou subsequente tratamento dos órgãos e vísceras retiradas dos
animais abatidos; e a graxaria é o setor responsável pelo aproveitamento de
matérias-primas gordurosas e de subprodutos não comestíveis.

Fonte: autoria própria.

Conforme já abordado na Aula 2, os componentes carcaça e os não-carcaça
são separados após o abate. Podemos observar na Figura 10.1, que, por
ocasião do abate do animal, muitos subprodutos são disponibilizados, sendo
que uma parte não é comestível – como a pele; o conteúdo gastro intestinal;
produtos fármacos, como insulina, colágeno; além da pele e ossos, que são
encaminhados para a fábrica de rações para animais.
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Figura 10.1: Separação das vísceras em um abatedouro de bovinos.
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A inspeção sanitária deve ser rigorosamente atendida durante todo o processo
higiênico e tecnológico que envolve esses produtos, principalmente atentando-se às tripas e outros envoltórios naturais.

Os demais subprodutos, considerados comestíveis ou alimentares, são o sangue e as demais vísceras comestíveis tais como: fígado, rins, coração, as tripas,
estômago ou buchada e as carnes industriais, ou seja, o diafragma e as carnes
de aparas, que podem ser processadas como embutidos. Todos os subprodutos passam por tratamentos térmicos como aquecimento, resfriamento,
congelamento e/ou químicos, como a formação de emulsões cárneas, como
veremos a seguir.
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Figura 10.2: Fluxograma do aproveitamento dos subprodutos dos animais de açougue.
Fonte: autoria própria.

10.1.1 Subprodutos comestíveis
Os subprodutos comestíveis são divididos em dois subgrupos: vísceras vermelhas e vísceras brancas.
Dentre as vermelhas estão o fígado, rim, coração, pulmão e cérebro, os quais
são destinados ao consumo direto ou em produtos processados. São consideradas vísceras brancas os intestinos, estômago, rúmen, retículo omaso e
abomaso; também podem ser consumidos de forma direta ou como produtos
processados.
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No Quadro 10.1 estão expostos os tipos de órgãos e/ou glândulas de cada
espécie com suas formas de aproveitamento.

Espécie (bovina,
suína e ovina)

Aproveitamento

Cérebro

Todas

Produtos enlatados

Coração

Todas

Embutidos, carne de mesa

Fígado

Todas

Embutidos (patês), uso terapêutico, uso culinário

Rins

Todas

Embutidos, uso culinário

Pulmão

Todas

Embutidos

Estômago

Suína

Extração de mucina, embutidos

Rúmen

Ovina e bovina

Culinária, embutidos, extração da renina, pepsina e mucina

Retículo

Ovina e bovina

Ingredientes p/embutidos

Omaso

Ovina e bovina

Ingredientes p/embutidos

Abomaso

Ovina e bovina

Ingredientes p/embutidos

Testículos

Ovina e bovina

Uso culinário

Língua

Todas

Enlatados

Úbere

Bovina

Ingredientes p/embutidos

Intestinos

Todas

Uso culinário, material de sutura (ovinos), envoltórios naturais (tripas)

Fonte: Adaptado de Ordóñes et al (2005).

A seguir você verá os principais órgãos comestíveis a serem aproveitados e suas
características de processamento.

10.1.1.1 Coração
O coração dos animais é muito apreciado pelo seu sabor e por ser um alimento
rico em cálcio e fósforo. Tem um peso médio de 2 Kg para os bovinos, 0,3 Kg
para os suínos e 0,2 para os caprinos. O coração de frango pesa aproximadamente 20g e é bastante apreciado nos mais variados churrascos.
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Órgãos /
glândulas
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Quadro 10.1: Aproveitamento de órgãos e glândulas de diferentes
espécies animais
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Figura 10.3: Coração bovino
Fonte: autoria própria.
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Figura 10.4: Coração de frango, tradicionais no churrasco ou na pizza.
Fonte: <http://medicinepractises.blogspot.com.br/2011/01/quem-e-que-controla-nossas-emocoes.html>. Acesso em: 10 jul. 2013.

Figura 10.5: Coração de frango assado na brasa.
Fonte: <http://www.aquinacozinha.com/2012/09/petisco-coracao-de-galinha-na-panela-de-pressao/>. Acesso em: 10 jul. 2013.
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10.1.1.2 Fígado
O fígado é bastante consumido em todo mundo, uma fina iguaria muito apreciada pelo seu sabor e aroma delicados, além de ser um produto nutritivo,
rico em vitaminas, recomendado para ser incluído na alimentação dos seres
humanos. O peso médio de fígado de um bovino, um suíno e um ovino pode
atingir 5; 1,5 e 0,5 quilogramas respectivamente.

Figura 10.6: Fígado bovino salgado e defumado.
Fonte: autoria própria.

Figura 10.7: Fígado bovino
Fonte: <http://www.frigoestrela.com.br/htmBovinos/ﬁgado.htm>. Acesso em: 10 jul. 2013.
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O fígado de bovinos é um produto alimentício nutritivo e rico em vitaminas A,
B12, B5, B6 e C e recentemente foi classificado como um dos “superalimentos”, recomendados para serem incluídos em nossa alimentação. Na culinária
pode ser preparado como bife, picadinho ou moído. Pode ser usado também
para espetinhos, patês e bolinhos. Na indústria utilizam muito o fígado salgado
e/ou defumado, conforme mostram as figuras.

10.1.1.3 Rins
O rim é um órgão muito apreciado na gastronomia francesa e italiana. Apresenta um peso médio para bovino, suíno e ovino de cerca de 0,5, 0,15 e 0,06
kg respectivamente. O rim não é muito consumido no Brasil, embora possua
um altíssimo valor nutritivo, em especial para as crianças na primeira infância.
Indicado para picadinhos e ensopados.

Revisão

Figura 10.8: Rins de bovinos
Fonte: <http://www.distribuidoraburiti.com.br/m%C3%ADudos.php>. Acesso em: 10 jul. 2013.
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Figura 10.9: Rins bovinos após o abate
Fonte: autoria própria.

10.1.1.4 Estômago
Os animais classificados como ruminantes, que são os bovinos, bubalinos,
caprinos e ovinos, possuem estômago constituído de quatro compartimentos
(rúmen, retículo, omaso e abomaso), conforme mostra a figura a seguir.
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Rúmen
O rúmen é o maior dos compartimentos, comportando 80% do
volume total do estômago do
ruminante.
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Figura 10.10: Estômago bovino

Saiba mais detalhes de como
tratar o estômago animal
destinado ao consumo
humano. Conheça os produtos
e percentuais aplicados
que o deixa de cor branca,
consultando o RIISPOA, (1997)
capitulo IV Triparia Artigo
255. Você pode acessar pelo
seguinte link: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/Historicos/DCM/
dcm1255.htm#art1>.
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10.1.1.5 Intestinos
O intestino dos animais está dividido em delgado (duodeno, jejuno e íleo) e
grosso (ceco, colo e reto). As tripas naturais são produzidas a partir do trato
intestinal do aparelho digestivo de bovinos, suínos e ovinos. Em geral, são
bastante utilizados como matéria-prima na elaboração de alguns produtos,
mas tem como principal função a utilização como envoltório de produtos
embutidos.
Após o abate do animal, as tripas passam por processo de limpeza e classificação, através da retirada imediata do conteúdo intestinal e remoção da gordura
que correspondem às etapas de viração e remoção da mucosa, respectivamente. As tripas são salgadas e transportadas para as indústrias especializadas,
permanecendo estocadas em média de 30 a 45 dias até completar a sua cura.
Em seguida, são submetidas a tratamentos antioxidantes e bactericidas.
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Miúdos
Miúdos correspondem algumas
vísceras e ou órgãos picados
e devidamente temperados.
compartimentos, comportando
80% do volume total do
estômago do ruminante.

O estômago, mais conhecido como bucho (após seu tratamento, cozimento e
corte) é utilizado em pratos regionais (como a dobradinha), especialmente no
Nordeste, serve para ensopados ou para ser acompanhado com molhos. Em
caprinos, também o bucho é usualmente recortado e costurado em pequenos buchichos, sendo recheados de miúdos para compor parte da buchada
completa caprina. A vantagem dessas carnes é que são nutritivas e de preço
acessível.
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Fonte: autoria própria.
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Figura 10.11: Limpeza das tripas bovina.
Fonte: autoria própria.
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As tripas são facilmente encontradas nas indústrias de embutidos, embaladas
em média com 40% de sal em barris (bombonas) de 200 litros, o que permite
sua conservação conforme demonstrado na Figura 10.12. A escolha do tipo de
tripa a ser utilizada está em função do produto a ser produzido e das variações
do calibre dos embutidos.

Momentos antes de realizar
o embutimento, as tripas
naturais devem ser lavadas em
água corrente para retirada do
excesso do sal proporcionando,
assim, a hidratação das
mesmas.
Figura 10.12: Comercialização das tripas naturais pelas indústrias de embutidos.
Fonte: autoria própria.

Aula 10 – Subprodutos Cárneos e seus aproveitamentos na Indústria

191

e-Tec Brasil

Derme
Camada que se encontra abaixo
do couro.

Além das tripas naturais, existem muitas outras utilizadas pelas indústrias, que
são as tripas sintéticas, elaboradas a partir de substâncias celulolíticas e plásticas. Há também as tripas artificiais de fibras animais, que são reconstituídas
de fibras de colágenos obtidas através do tratamento físico-químico da derme
de bovinos.
1. Consulte a RIISPOA, (1997) capitulo IV Artigo 255, e responda qual o
percentual máximo permitido para utilização de solução de soda durante
o escaldamento do estômago (ou de outras substâncias aprovadas pelo
D.I.P.O.A.) que facilitem a remoção da mucosa. Cite também alguns produtos que proporcionam o branqueamento do estômago destinado ao
consumo humano.
2. Após você consultar os Artigos 252, 253 e 254 do RIISPOA, (1997) responda quais os principais cuidados higiênicos que se deve ter com as
tripas destinadas a embutidos.
3. Cite dois tipos de produtos embutidos que você encontra facilmente no
comércio e que utilizam as tripas naturais como envoltório.
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Fonte: autoria própria.
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Figura 10.13: Tripa natural sendo hidratada antes do embutimento.

10.1.1.6 Língua
A língua pode ser comercializada inteira, como também pode ser destinada a
elaboração de produtos cárneos, sendo muito utilizada na produção de salsicha
e, em caso de ser portadoras de cicatrizes ou lesões superficiais, recomenda-se
remover e condenar a parte lesada.
A língua é saborosa quente ou fria, geralmente, se faz ensopada ou assada
(cozida antes).
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Figura 10.14: Língua bovina
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Fonte: <http://www.nobrezadistribuidora.com.br/produtos/bovino/veja-todos-os-cortes/lingua-bovina/>. Acesso em: 10
jul. 2013.

10.1.1.7 Rabada
A rabada é extraída após a esfola dos bovinos. É uma carne com osso e geralmente não tem classificação de corte. É indicada para cozido, ensopado e
refogado. Geralmente, na culinária brasileira, serve para o preparo da saborosa
rabada. No caso de suínos, o rabo é salgado e/ou defumado e muito utilizado
em feijoadas.
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10.1.2 Aproveitamento das vísceras na elaboração de
produtos comestíveis
Nos produtos cárneos processados podem ser incluídos componentes distintos. Durante a elaboração de alguns produtos, os fabricantes selecionam os
ingredientes a serem utilizados e as quantidades empregadas. O emprego de
subprodutos nas fórmulas dos embutidos reduz muito o custo do produto
acabado, comparando-se com os produtos que contém unicamente tecido
muscular esquelético.
Uma exigência básica para obter produtos cárneos uniformes é a seleção dos
ingredientes. Os tecidos animais variam muito quanto ao seu conteúdo de
umidade, proteína, gordura, pigmentação e na capacidade de ligar água e
gordura. A relação umidade/proteína de diversos tecidos serve, até certo ponto,
como guia para prever a composição final do produto.
Descreveremos a seguir vários produtos cárneos industrializados e elaborados
com base no aproveitamento de vísceras. Daremos destaque ao patê por se
tratar de um produto simples, de excelente aceitabilidade, e por ser produzido
no mercado consumidor.
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Fonte: autoria própria.
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Figura 10.15: Rabada suína defumada.

10.1.2.1 Pasta ou patê
Entende-se por pasta ou patê, seguido das especificações que couberem, o produto cárneo industrializado (obtido a partir de carnes e/ou cárneos e/ou miúdos
comestíveis), das diferentes espécies de animais de açougue, transformados em
pasta, adicionado de ingredientes e submetido a um processo térmico adequado. (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21, DE 31 DE JULHO DE 2000).
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Figura 10.16: Patê confeccionado com fígado bovino.
Fonte: <http://panelinha.ig.com.br/site/receita/receita.php?id=1269>. Acesso em: 10 jul. 2013.
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Chama-se de patê preparações pastosas, que geralmente são consumidas
frias servidas em pães, bolachas, acompanhadas com aperitivos etc. Segue o
fluxograma de elaboração.

Matéria-prima, preparo e
formulação
Cozimento

Trituração

Tratamento térmico
(calor e frio)

Moagem

Envase

Rotulagem
Armazenamento e
Comercialização

Figura 10.17: Fluxograma do preparo de patês
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• Fabricação de patês de fígado
Os fígados devem ser selecionados e armazenados em câmara fria (3°C) por
aproximadamente 6 horas. Cozinhar a carne suína magra e os retalhos por
45 minutos. Cortar o fígado em tiras de 1 cm e escaldá-lo em água com
60°C, quantas vezes for necessário para eliminar o sangue contido nas células
(procedendo assim o produto não ficará amargo).

10.1.3 Aproveitamento das vísceras de caprinos
e ovinos
Os subprodutos comestíveis provindos do abate de caprinos e ovinos são utilizados em vários produtos destinados a alimentação humana, na maioria das
vezes, na forma de produtos industrializados ou utilizados na elaboração de
especiarias gastronômicas.
A “buchada” é um prato tradicional da culinária nordestina, que é produzido
a partir do aproveitamento dos subprodutos comestíveis oriundos do abate de
caprinos e ovinos. Essa iguaria tem em sua composição as vísceras vermelhas
e brancas (coração, pulmões, fígado, intestinos, rins, rúmen e o sangue) e em
alguns casos a cabeça e os mocotós também são constituintes da buchada.
Na coleta das vísceras para a confecção da buchada é necessário que elas não
fiquem muito tempo expostas à temperatura ambiente e sejam higienizadas
e acondicionadas de forma adequada para garantir que cheguem às etapas
de processamento em bom estado de conservação.
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Existem diversos tipos de patês que podem ser elaborados e são denominados
de acordo com a matéria-prima utilizada, como exemplos, temos: patê de
fígado de suíno, patê de bacon, patê de presunto etc.
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Moer as carnes em disco de 2 mm e o fígado em disco de 5 mm. Colocar no
cutter o mais quente possível, adicionando os ingredientes (menos a fécula),
deixando refinar por 3 ou 4 minutos. Quando a massa estiver refinada, deve-se
colocar a fécula e o corante, dando 5 ou 6 voltas a mais. Embutir em tripa
artificial e grampear em gomos de 10 cm. Cozinhar em água com temperatura
de 70°C por 30 minutos. Retirar do tacho de cozimento e resfriar em água
entre 5 e 10 minutos a fim de consolidar a gordura e fixar a massa. Para que o
produto se conserve em bom aspecto, ele deve ser guardado sob refrigeração.

Insensibilização
Sangria
Esfola
Evisceração
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Visceras
vermelhas

Visceras
brancas

Tramento
témico

Limpeza e
toalete
Tramento
témico
Confecção da
buchada

Figura 10.18: Fluxo de alguns subprodutos obtidos do abate de caprinos/ovinos

10.1.3.1 Elaboração da buchada
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Após a obtenção das vísceras é necessário separar os órgãos brancos dos
órgãos vermelhos para evitar contaminação entre si, pois nos órgãos brancos
está o conteúdo gastrointestinal.

Figura 10.19: Os órgãos e vísceras para preparo da buchada caprina.
Fonte: autoria própria.
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No processo de higienização das vísceras brancas (intestinos, omaso, abomaso,
retículo e rúmen) é necessário realizar a remoção do conteúdo gastrointestinal
com uma lavagem bastante rigorosa para favorecer o esvaziamento das vísceras, em seguida é feita uma raspagem para remover os resíduos aderidos às
paredes das vísceras e em sequência é realizada uma escaldagem. O Art. 255
do R.I.I.S.P.O.A. (1997) permite o emprego de substâncias (exemplo: soda até
2%) que podem facilitar a remoção dos resíduos.

Figura 10.20: Limpeza e escaldagem da buchada.

Figura 10.21: Escaldagem das vísceras vermelhas.
Fonte: autoria própria.
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Já para as vísceras vermelhas (pulmão, coração, fígado, baço, diafragma, língua
e sangue), é necessário apenas uma lavagem para retirar os resíduos e uma
escaldagem.
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Fonte: autoria própria.

Após a realização da limpeza e escaldagem das vísceras, procede-se os cortes
das vísceras vermelhas e do sangue (picado). Esse corte ocorre em formato
de cubos pequenos para favorecer a mistura e a aderência dos temperos.
Os principais temperos são tomate, cebola, pimentão e coentro, além dos
condimentos, como cominho, colorau, cloreto de sódio etc.

Revisão
Figura 10.22: Preparo dos temperos da buchada.
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Fonte: autoria própria.

Figura 10.23: Mistura dos Ingredientes da buchada.
Fonte: autoria própria.
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Fonte: <http://www.tribunadoceara.com.br/diversao/culinaria/aprenda-a-fazer-uma-tradicional-buchada-de-bode/>.
Acesso em: 10 jul. 2013.

Figura 10.25: Buchada de bode
Fonte: <http://www.tribunadoceara.com.br/diversao/culinaria/aprenda-a-fazer-uma-tradicional-buchada-de-bode/>.
Acesso em: 10 jul. 2013.
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Figura 10.24: Apresentação do prato tradicional da “buchada de bode”.
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Após a mistura das vísceras com os temperos é realizado o acondicionamento
do picado nos estômagos. Para isso é necessário que os estômagos estejam
devidamente cortados no tamanho adequado e previamente costurados. Essa
costura pode ser feita com linha de costura ou com o próprio intestino delgado
cortado em tiras finas, o que facilita o consumo, pois não é necessário retirar
a linha. Feito isso, a buchada está pronta para ser degustada.

10.1.3.2 Aproveitamento do sangue
O sangue recolhido por ocasião do abate dos animais nos matadouros constitui
um resíduo de elevado valor em virtude de suas proteínas ricas em aminoácidos essenciais, vitaminas e sais minerais, além do seu alto coeficiente de
digestibilidade.

Revisão

O aproveitamento do sangue permite a utilização de diversificada gama de
subprodutos, quer para fim de alimentação animal, quer para numerosas
aplicações industriais.
Mesmo com o grande interesse da utilização do sangue para a aplicação na
alimentação humana, ainda existem algumas limitações para o uso desse subproduto, que estão relacionadas aos métodos de coletas. Pois o sangue dos
animais deve ser coletado e analisado individualmente e o sangue de animais
condenados deve ser descartado.
Existem diferentes métodos de coleta, porém o mais indicado para aproveitamento do sangue é o sistema fechado, que é realizado com facas especiais
reduzindo os riscos de contaminação.
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São poucas as aplicações de sangue na indústria de alimentos, apenas alguns
países fazem uso em quantidade expressiva na elaboração de alimentos. No
Brasil, o aproveitamento do sangue ainda é bastante limitado, é feito especialmente em nível rural, na elaboração de embutidos, a exemplo do chouriço. Em
escala industrial já existe certa aplicabilidade na elaboração de molhos, sopas,
produtos de pastelaria e dietéticos.
O sangue tem sua aplicação de forma fracionada, dividido por centrifugação
em duas fases: uma é o plasma, que é bastante utilizado em produtos cárneos
por apresentar formação de gel, e a outra são as células vermelhas pouco
utilizadas por apresentarem sabor e coloração fortes.
As proteínas do sangue apresentam excelentes propriedades funcionais, como
capacidade de emulsificação, formação de espuma, retenção de água e gelatinização, o que permite a utilização em produtos cárneos.

10.1.3.3 Chouriço
O chouriço é um embutido defumado preparado com carne e ou sangue e
gordura de suíno, com temperos que variam consoante a região onde são
confeccionados após a matança do suíno.
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Fonte: <http://lojadeportugal.com/enchidos-tradicionais/82-chourico-de-sangue-de-porco-preto.html>. Acesso em: 12 jul. 2013.

De uma forma geral, vocês observaram aqui algumas das alternativas, dentre
outras existentes, de como utilizar os componentes não carcaças no processamento artesanal e/ou Industrial de produtos cárneos. No entanto, vale ressaltar
que o principio básico de produzir qualquer tipo de produto tem que atender
ao regulamento técnico de identidade e qualidade sob o regime do serviço
de inspeção.
Para entender melhor do assunto é importante complementar seus conhecimentos através da consulta à legislação vigente.
• Decreto nº 30691, de 29 de março de 1952
Aprova o regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de
origem Animal.
• Instrução normativa nº 21, de 31 de julho de 2000.
Aprovar os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade de Patê.
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Figura 10.26: Chouriço de sangue de suíno defumado.
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No Brasil, todo chouriço produzido nas regiões Sul e Sudeste são feitos com
o aproveitamento do sangue suíno bem condimentado e embutido em tripa
grossa. Porém, em outras regiões o chouriço é feito com uma mistura de
sangue e carne bovina ou suína, toucinho e condimentos.

• Instrução Normativa nº22 MAPA de 24 de novembro de 2005
Aprova o regulamento técnico para rotulagem de produto de origem animal
embalado.

Resumo

Revisão

Nesta aula, após retomar alguns conhecimentos sobre os componentes não
carcaça dos animais, foram demonstrados como são aproveitados os órgãos,
vísceras e sangue dos animais no consumo direto e na sua utilização como
matéria-prima. À exemplo, tivemos as tripas naturais na elaboração de produtos embutidos ou no processamento de pratos regionais como a buchada,
chouriço, entre outros. Além disso, foram citados alguns aspectos relacionados
à legislação vigente quanto ao assunto abordado.

Atividades de aprendizagem
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1. Através das informações adquiridas nesta e nas aulas anteriores, convido
você a realizar uma visita em mercado público, supermercado e comércio
especializado em produtos cárneos, o objetivo é conhecer ou aprimorar
esse conhecimento em relação aos produtos aqui citados. Com certeza
você terá um olhar diferenciado para cada produto. Boa sorte!
2. Pesquise nos diferentes sites informações importantes que irão contribuir
com o aprimoramento dos produtos aqui citados.
3. Você é capaz de produzir de forma artesanal alguns desses produtos aqui
citados. Então, o que está esperando? Vamos lá! Faça aquele patê ou
mesmo a buchada. Pesquise na internet, lá você pode encontrar inúmeras receitas de como elaborar um excelente patê.
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