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RESUMO 
 

 
Com o propósito de melhorar as características organolépticas da carne caprina quando 

preparada sob a forma de churrasco e torna-la competitiva, a carne foi maturada em pré-rigor 

“à quente” com e sem tripolifosfato de sódio, e comparadas, através de análise sensorial – 

Teste de Ordenação, com as carnes caprina e ovina preparadas pelo método tradicional da 

região. Os efeitos dos tratamentos foram avaliados por meio da determinação dos teores de 

umidade, capacidade de retenção de água (CRA) e pH das amostras prontas para assar. Os 

valores obtidos para umidade e CRA não apresentaram diferenças significativas entre os 

tratamentos, contudo o pH da carne ovina foi inferior, (p<0,05), aos demais. O teste sensorial 

revelou uma superioridade da carne ovina em relação à carne caprina maturada e tradicional 

(p<0,05). Quando comparada a carne caprina maturada com tripolifosfato com a carne caprina 

preparada pelo método tradicional e sem a participação da carne ovina, esta foi 

significativamente superior (p<0,01). Conclui-se que o processo de maturação da carne 

caprina adicionada de 0,5% de tripolifosfato de sódio deixou a carne caprina em igualdade de 

condições de competir com a carne ovina. 

 

Palavras chave: carne caprina; carne maturada; carne com tripolifosfato; 

                            carne para churrasco. 
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ABSTRACT 

 

                      With the to improve the organic characteristics of the goat meat when prepares 

under the barbecue form and to make it competitive, the meat was matured on “a hot way” 

method without Tripoliphosphate of sodium, and compared, through sensorial analysis – test 

of Ordinance, with the meats goat and ovine prepared by the traditional method of the region. 

The effect of the treatments had been evaluated by means of the determination of humidity 

texts, capacity of retention of water (CRA) and pH of the samples ready to bake. The values 

gotten for humidity and CRA had not presented significant differences between the 

treatments, however pH of the ovine meat was inferior, (p<0,05) to others. The sensorial test 

disclosed a superiority of the ovine meat in comparison to the goat meat matured and 

traditional (p<0,05). When compared the matured goat meat with tripoliphosphate with the 

goat meat prepared by the traditional method and without the participation of the ovine meat, 

this was significative supeior (p<0,05). One concludes that the process of maturation of the 

goat meat added of 0,5% of tripoliphosphate of sodium, left the goat meat in equality of 

conditions to compete with the ovine meat. 

 

Keyword: goat meat; matured meat; tripoliphosphate meat; meat for barbecue. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

                       A caprinocultura no Nordeste do Brasil, durante muitos anos, foi tratada apenas 

como  atividade secundária,  destinada a fornecer alimentos e uma pequena renda 

complementar para a subsistência dos rurícolas nordestinos. Durante esse tempo, ficou sempre 

à margem da assistência técnica, da pesquisa, sobretudo dos estímulos governamentais, 

normalmente dispensados a outras atividades agrárias. 

                      Nessa região, sobretudo na área do sertão, desde a colonização, o caprino vem 

fornecendo carne, vísceras  (“buchada, sarapatel”),  leite, pele e esterco. Ultimamente a 

“orelha de bode”,  como matéria-prima de ração para cães.  

                       O semi-árido nordestino é caracterizado por possuir uma vegetação arbustivo-

arbórea que, mesmo com sua baixa capacidade de suporte como pastagem nativa, apresenta 

um grande potencial para a caprinocultura.            

                       Segundo Madruga (1999a), devido a sua rusticidade e resistência ao calor seco, 

o caprino se adaptou bem ao Sertão e como animal de pequeno porte, rústico,  de fácil manejo 

e de pouco valor econômico, transformou-se na “vaca do pobre”. 

                       O submédio vale do São Francisco e, em particular o Pólo Petrolina-PE / 

Juazeiro-BA e seus municípios circunvizinhos, incluindo alguns municípios do Estado do 

Piauí, como Paulistana, São Raimundo Nonato e Queimada Nova, representam uma região de 

grande densidade populacional de caprinos, cerca de 10 a 15% do efetivo nacional, conforme 

Guimarães Filho et al, (2000). Esse efetivo por si só justifica a realização de pesquisas no 

sentido de tornar a atividade mais competitiva e inserida no agronegócio regional e nacional.   

                       Diferente da caprinocultura explorada próxima aos grandes centros e dos 

rebanhos de estações experimentais, onde estes já experimentam grandes avanços em termos 
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de alimentação, manejo reprodutivo, melhoramento genético e outras práticas zootécnicas, a 

exploração caprina do Sertão nordestino ainda é realizada de maneira arcaica, extensiva ou 

mesmo ultra-extensiva.  Os criadores, na sua grande maioria, são pessoas de baixo nível 

cultural  e econômico,  fazendo com que a criação de caprinos, nestas condições, esteja mais 

para um extrativismo animal do que mesmo para uma exploração zootécnica.   

                       Nesse tipo de exploração, os criadores pouco fazem pela sua criação. As 

práticas de manejo se resumem ao recolhimento dos animais à tardinha, em um chiqueiro 

rústico, para pernoitarem, sendo liberados pela manhã para o pastejo soltos na caatinga. Estes 

chiqueiros, ao longo dos anos, recebem pouca limpeza, o que os transformam em ambientes 

infectos, propícios à transmissão de doenças, principalmente, verminoses.  

                       Fora  isso, como  práticas de manejo, somente a  marcação de  todo o rebanho e 

castração dos machos. Nesse modelo de criação, os animais chegam ao abate em idade muito 

superior ao ideal e devido a ter sofrido ao longo de sua vida vários períodos de escassez de 

alimento, sua  carne se torna dura, fibrosa, com odor caprino (hircino) acentuado, (SILVA 

SOBRINHO; NETO, 1998;  MADRUGA, 1999b), o que faz com que o consumidor dê 

preferência à carne ovina, principalmente quando essa  é consumida  em  forma de churrasco, 

como  atualmente se verifica em todos os restaurantes “bode assado”  de Petrolina – PE e 

Juazeiro – BA. 

                       A carne caprina possui uma aceitação quase universal, mesmo em regiões onde 

os caprinos não são normalmente criados em escala comercial, mas importados de regiões 

produtoras, como é o caso do Rio de Janeiro e São Paulo, onde esses animais do Nordeste são 

transportados vivos em grande quantidade para serem comercializados em mercados públicos 

e feiras livres. 

                       Até os anos 80, a carne caprina e ovina, no Pólo Petrolina/Juazeiro, era 

consumida indiscriminadamente pelos consumidores e apresentando, às vezes, uma ligeira 
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tendência de maior preferência pela carne caprina, como ainda ocorre em outras regiões do 

estado de Pernambuco, onde  a carne era consumida  fresca,  cozida (guisada) ou em forma de 

carne-de-sol,  frita em óleo ou manteiga.    

                       Após os anos 80, com o avanço da irrigação e devido à imigração de pessoas de 

outras regiões, com cultura e hábitos alimentares diferentes, surgiram os restaurantes do tipo 

“bode assado” que, copiando pequenos restaurantes rústicos de margens de estradas, segundo 

Moreira (2002), passaram a servir a carne caprina e ovina salgada em forma de churrasco. A 

carne ovina por ser mais macia e suculenta ganhou a preferência dos consumidores que 

aderiram ao novo hábito, ficando, assim o consumo da carne caprina restrita a uma pequena 

parcela da população que ainda cultiva hábitos antigos.   

                       Para inverter esse quadro, pode-se utilizar a maturação da carne associada  ao 

polifosfato (tripolifosfato de sódio), já que tem sido verificado que os fosfatos, especialmente 

os polifosfatos, previnem ou retardam a oxidação de gorduras insaturadas de alimentos 

aquosos e inibem  o aumento do número de microrganismos causadores de deterioração,          

( VIEIRA, 1988;  MARUJO, 1988).                     

                       Como é função da Tecnologia de Alimentos, desenvolver pesquisa de novos 

produtos alimentícios, com características nutricionais adequadas para atender aos novos 

anseios e exigências da sociedade moderna, e que também atendam as recomendações 

médico-nutricionais,  será através da pesquisa que virá o apoio aos produtores de caprinos, 

que terão como oferecer produtos orgânicos processados higienicamente, amaciados e 

embalados de forma a atender às exigências dos consumidores, como também, permitir que 

estes produtos cheguem com boa apresentação e  de  forma menos onerosa, aos mercados 

distantes,  podendo no futuro,  se pensar em mercado externo. 
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2    REVISÃO  BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A caprinocultura no Brasil e no mundo 

 

                       A população caprina mundial oscila em torno dos 500 milhões de cabeças. O 

continente asiático abriga quase 60% de todo o contingente. Sempre empurrada para as 

regiões mais inóspitas, à margem da pesquisa e incentivos, somente em países desenvolvidos 

como França, Suíça, Espanha, Grécia, etc, a criação de caprinos tem recebido a atenção 

merecida (CORDEIRO, 1998;  DAVID, 2000;   GUIMARÃES FILHO et al, 2000;  METRI, 

2001;  SILVA, 2002). 

                       O Brasil, com pouco mais de 9 milhões de cabeças (IBGE, 2000), (TABELA 

1), destaca-se na América do Sul com o maior rebanho, sendo que mais de 90% está situado 

na região Nordeste, que tem a  maior concentração no  Sertão. A quase totalidade desse 

rebanho é representada por animais sem raça definida (SRD), com baixo padrão zootécnico, 

obtendo com isso baixo índice de desfrute. 

 

 TABELA 1   Efetivo dos rebanhos ovinos e caprinos/ Brasil (1994-2000). 
 rebanho/ano   1994          1995          1996             1997           1998         1999           2000 
 
Ovino         18.436.098    18.336.432   14.725.503   14.533.716  14.268.387  14.399.960  14.784.958 
Caprino      10.879.286    11.271.653    7.436.454      7.968.169    8.164.153    8.622.935    9.346.813 
Fonte: IBGE -  PPM. 
  

                      A tabela acima mostra uma redução dos rebanhos nos últimos anos a nível 

nacional, contudo demonstrando uma recuperação a partir de 1997 para o rebanho caprino. 

                      Somente  nos últimos anos, órgãos de pesquisa, situados, principalmente, nos 

estados de Pernambuco, Paraíba e Ceará têm reconhecido a importância da caprinocultura 
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para a região e despertado interesse não só de cunho zootécnico como também no 

processamento tecnológico de seus produtos (  DAVID, 2000;   METRI, 2001). 

                      A carne caprina, mesmo com uma procura acima da oferta global, segundo 

relatos de David (2000) e Metri (2001), tem contrariado as leis básicas da economia (oferta e 

procura), pois, nas regiões produtoras, seu preço está sempre inferior a outras carnes 

vermelhas, principalmente a ovina, conforme pesquisa em mercados e feiras livres em 

Petrolina – PE. Esse fato se deve principalmente pela falta de conhecimento de sua qualidade 

nutricional, como também pelas condições em que a carne é manipulada, por pessoas rudes, 

sem a mínima preocupação com a higiene, conservação e apresentação do produto. 

 

2.2  Caprinos e ovinos e o meio ambiente 

 

                      O desmatamento da caatinga  para  a  formação  de  pastagem  artificial,  a  

incorporação  de  novas  áreas  a  cada  ano,  aliados  à degradação  da  pastagem  pelo 

sobrepastoreio  e o  uso  de  áreas  com  topografia  inadequada,  faz com que a criação de 

ovinos  contribua  mais intensamente  para  o  processo  de  desertificação  do  semi-árido do 

que a criação de caprinos,  visto  que  essa região  caracteriza-se  por possuir  um  ecossistema  

frágil,  apresentando  dificuldade  de  recuperação  da  sua  fauna  e  flora  quando  degradados  

pelo  pastoreio  intensivo. 

                      Para Azevedo (1982), a formação de pastagens artificiais para caprinos e ovinos 

é desaconselhável para o semi-árido. Segundo ele, mesmo as forrageiras mais resistentes à 

seca, exigem um período mais longo de umidade do solo. A baixa e irregular precipitação de 

chuvas, com períodos de 10 a 12 meses de estiagem, torna difícil o manejo da pastagem 

cultivada, principalmente para ovinos, que pastejam até rente ao solo, levando a  pastagem,  

quase sempre, à exaustão pelo sobrepastoreio.                  
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                      Suassuna (2002), referindo-se à substituição dos caprinos por ovinos no Ceará, 

afirma que seria uma catástrofe zootécnica a longo  prazo. Os caprinos, além da carne e pele, 

também fornecem leite, o que não ocorre com os ovinos nessa região.                    

                      Por  sua  vez,  os  caprinos  com  o  seu  hábito  alimentar  bem  diversificado  

quanto  às  espécies  florísticas  e  criados  extensivamente  degradam  com  menor  

intensidade  o  meio ambiente,  dando  ao  mesmo  a  chance  de  recuperação.  Wilson  citado 

por  Azevedo (1982), estudando o hábito de pastejo de caprinos, observou que 66,5% das 

espécies vegetais consumidas eram árvores, arbustos e ervas e apenas 33,5% eram gramíneas. 

 

2.3   Mudança de consumo 

               

                      A substituição  da  caprinocultura  pela  ovinocultura,  no sertão do sub-médio 

vale do São Francisco, teve  início  a  partir  dos  anos  80, motivado pelo aumento da procura 

da carne ovina  para atender a mudança de  hábitos alimentares da população, coincidindo 

também  com  a  introdução  e  desenvolvimento  na  região  da  pastagem  cultivada,  

sobretudo  gramíneas  resistentes  às  baixas  precipitações  pluviométricas.  Como  os  ovinos  

se  adaptam  melhor  a  esse  tipo  de  pastoreio,  vêm,  ao  longo  desse  tempo,  

experimentando  um  aumento  significativo  do  rebanho  e  com uma  conseqüente  redução  

do  rebanho  caprino, conforme  dados  do  IBGE, (2002), constantes na tabela 2.  

                      Ao longo desses anos, a queda  da  procura   pela   carne  caprina    no  Pólo 

Petrolina-PE / Juazeiro-BA, vem  desestimulando o pequeno criador de caprino. Uma nítida 

queda desse rebanho e, conseqüentemente, um aumento do rebanho ovino já foi registrado 

pelo IBGE, (2002), conforme a Tabela 2. 
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TABELA 2  Efetivo dos rebanhos em  municípios do Sertão de Pernambuco (1995-2000). 
Município           Rebanho       1995          1996           1997           1998         1999         2000          2001 
Stª Mª da boa 
Vista                  Ovino         33.000       33.000       21.000        22.950       29.800      31.600       33.200 
                          Caprino       95.000       95.000       60.000        54.100       43.300      44.600       43.800 
 
Orocó                Ovino         10.000        2.000        10.200          9.200       13.800      14.600       15.800 
                          Caprino      15.200        4.637        15.500        13.960       18.148      18.200       17.000 
 
Lagoa Grande* Ovino             -                  -            10.300        18.500       21.750      23.000       23.900 
                          Caprino          -                  -            32.200        35.400       36.800      35.000       34.300 
 
Afrânio             Ovino          19.800       19.700       20.500        28.500       31.000      33.000       35.000 
                         Caprino       42.000       39.500       41.000        36.900       28.000      26.000       24.700 
 
Dormentes         Ovino         21.000       21.200       21.500        21.850       35.000      36.000       37.500 
                          Caprino      63.000       63.400        64.000        64.300       31.800      30.000       30.600 
 
Petrolina            Ovino        20.000        21.500        24.000        25.900       36.260       38.000     39.600 
                          Caprino     60.000      100.140         64.500        69.500       62.000      60.000      59.000 
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal (PMP– IBGE, 2002) 
* O município de Lagoa Grande foi desmembrado de Santa Mª da Boa Vista em 1996. 

 

                      A tabela anterior demonstra, apesar de algumas distorções, uma queda 

acentuada no rebanho caprino na maioria dos municípios, como também um crescente 

avanço da ovinocultura. 

                       Segundo Moreira et al., (2000), em pesquisa realizada pela EMBRAPA semi-

árido, somente a população das cidades de Petrolina-PE e Juazeiro-BA, consumia juntas cerca 

de 500 animais por dia, das espécies caprina e ovina, consumo esse vinte e duas vezes 

superior à média nacional, como pode ser visualizado na tabela 3 adiante. 

 

TABELA  3  Consumo per capta de carne no Brasil. 
Qde./Espécie    Bovina*            Aves*            Suína*           Caprina*       Caprina / Ovina** 
 
Kg/ano               42,0                  28,0                 12,0                  1,5                       11,73 
*  Fonte: LEITE, (2002)   ** MOREIRA et al., (2000) em Petrolina 
 

                       Essa mesma pesquisa constatou que, 24 restaurantes tipo “Bode assado” 

comercializavam por semana cerca de 285 animais sendo 283 ovinos e apenas 2 caprinos. 
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Contudo o consumo geral nas duas cidades  foi de 60% de carne ovina contra 40% de carne 

caprina, com pouca diferença entre os dois municípios, sendo que a preferência por ovinos em 

Petrolina-PE foi um pouco maior do que em Juazeiro-BA, em conseqüência do maior número 

e comércio nos restaurantes “Bode assado”.  Essa diferença de 60% para 40% a favor dos 

ovinos parece pouca, mas o rebanho de caprinos na região ainda é bem superior ao de ovinos.                     

                      Ainda nessa mesma pesquisa, verificou-se a preferência por animais gordos e de 

carcaça pequena, quando destinado à venda em rateio para ambas as espécies. Tratando-se de 

ovinos destinados  a restaurantes  tipo  “bode-assado”, a remuneração  é 10% a mais para 

carcaças com peso superior a 15 Kg. 

                      O problema da comercialização do caprino, nesta região,  só não se agravou 

ainda mais,  devido a ter surgido aqui, a partir dos anos 80, o comércio do cabrito 

desmamado, destinado aos mercados do Rio de Janeiro e São Paulo.  Mesmo assim, essa é 

uma alternativa  desestimuladora, visto que o preço pago  pelos  atravessadores  aos 

criadores  representa pouco mais  que o valor da pele por  cada cabrito.  

                      Outro  fato  a  ser  considerado  é  que,  em  virtude  da  preferência  da  carne  

ovina  pelos  donos  de  “Bode  Assado” ,  os  criadores  de  caprinos  estão  enfrentando  

dificuldades  na  comercialização  dos  seus  animais,  constituindo  assim  um  problema  

social,  considerando-se que  os  criadores  de  caprinos  são,  em  geral,  de  nível  econômico  

inferior  ao dos  criadores  de  ovinos,  pois  conforme  dados  do    IBGE, conforme Tabela 4,  

cerca  de  16,%  dos  caprinos  pertencem a criadores que não  detêm  posse  da  terra,  contra  

apenas  6,6%  dos  ovinos. 

 

TABELA 4 Efetivo dos  rebanhos caprinos e ovinos/ Brasil/posse da terra  -  (1996). 
Efetivo/Rebanho        Proprietário               Arrendatário             Parceleiro            Ocupante  
Caprino                        5.380.882                     128.125                 214.602                867.037 

Ovino                         12.565.754                     324.375                 232.902                831.524 

Fonte: Pesquisa  Pecuária  Municipal  (PPM)  -  IBGE  -  Quantidade  de  animais  -  Unidades. 
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                       Por sua vez, a produção de caprinos e seus produtos, baseados em sistemas 

arcaicos, já referidos e segundo Simplício (2002), não mais constitui alternativa para a fixação 

do homem no sertão, como também já não atende as exigências dos consumidores urbanos. 

Contudo, como as mudanças do perfil dos rebanhos mediante práticas zootécnicas leva muito 

tempo, há que se preocupar também com o produto que chega normalmente aos mercados e 

feiras-livres, o que representa a grande maioria da carne caprina consumida no Brasil.  

                      Concordando com Guimarães Filho (2000), “chegou o momento de se separar o 

que é caprino de ovino”.  O avanço exagerado da ovinocultura sem práticas adequadas de 

manejo de pastagem, poderá trazer danos, muitas vezes de difícil reparação, para o meio 

ambiente, além dos danos sociais  aos pequenos criadores de caprinos, gerados pela falta de 

mercado para a sua atividade. 

                      Há evidências de que a perda de espaço da carne caprina para a ovina, em forma 

de churrasco, esteja relacionada, entre outros fatores, com a sua maciez e suculência. Madruga 

(1999b), constatou, por meio de análise sensorial, em várias pesquisas,  a ausência de sabor da 

carne caprina.   

 

2.4   Qualidade nutricional da carne caprina 

 

                       O consumo de carnes, de um modo geral, em forma de churrasco, no Brasil, é 

bastante expressivo e representa não só uma função nutricional, mas também uma prática ou 

modalidade de lazer. As carnes mais consumidas, nessa modalidade de consumo, são 

justamente as mais gordurosas, como a picanha bovina com 1cm ou mais de espessura de 

gordura, o cupim bem marmoreado, a costela com um bom panículo adiposo e o carneiro com 

uma boa cobertura de gordura.  
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                      Devido à crescente ocorrência de acidentes cardiovasculares na população, os 

médicos passaram a desestimular o consumo de alimentos gordurosos, o que fez muitos 

consumidores de churrasco  abandonarem o hábito ou a optarem pelo frango e peixe. Como, 

ultimamente, a imprensa de um modo geral vem divulgando as ótimas qualidades nutricionais 

da carne caprina: pobre em gorduras, colesterol e ácidos graxos saturados,  confirmados por 

Madruga (1999a) e Santos Filho (1999), surge  aí a oportunidade de, mediante a tecnologia de 

alimentos, se preencher essa lacuna  deixada  pelas carnes gordurosas, com a carne caprina, já 

considerada por muitos como  dietética ou “light”, (TABELA 5). 

 

TABELA  5  Principais componentes da carne de diferentes espécies. 
Tipo de carne       Caloria           Gord. Total        Gord. Saturada            Proteína           Ferro  
                              (Cal)                      %                         %                          (g)                (mg) 
Caprina                  131                      2,58                     0,79                         23                  3,2 
Ovina                     235                    16,00                     7,30                         22                  1,4 
Bovina                   245                    16,00                     6,80                         23                  2,9 
Suína                      310                   24,00                      8,70                         21                  2,7 
Frango                    120                     3,50                      1,10                         21                  1,5 
Fonte: Adrizzo apud Santos Filho (1999) 
 

                        Com relação ao colesterol e ácidos graxos saturados hipercolesterogênicos nos 

tecidos musculares, o caprino também apresenta níveis bem inferiores aos apresentados pelas 

demais carnes, (MADRUGA 1999a;  LEITE apud SANTOS FILHO 1999), demonstrado na 

tabela 7. 

 

TABELA 6 Colesterol e ácidos graxos saturados hipercolesterogênicos em carne de diferentes 
espécies. 
 Espécie                                            Caprina                Bovina                Suína             frango* 
Colesterol/mg/100g                               20                       54                       52                   80 

Ac. Graxos saturados/mg/100g            18,3                     33,5                    24                   28,6 

Fonte: Revista Nacional da Carne;  *(LEITE apud SANTOS FILHO 1999). 
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2.5 Composição química da carne caprina 

 

                       Segundo Linden e Lorient (1994), a composição dos músculos varia entre as 

espécies animais, dentro de uma mesma espécie, como também entre os diversos músculos de 

um mesmo animal.  Em linhas gerais, de acordo com Shimokomaki (1973), para carne 

bovina, o material sólido do músculo é constituído por 70% de proteína, 10% de gordura, 3% 

de carboidratos e 5% de sais minerais, um pouco diferente da carne caprina, que, de acordo 

com dados de Nassu (1998), para caprinos da raça Moxotó, excluindo o percentual de água, 

tem-se, no material sólido, 92,48% de proteína, 2,14%  de gordura  e 5,37% de cinzas. 

                      Em termos gerais, a carne das principais espécies domésticas apresenta uma 

certa similaridade quanto a sua composição centesimal, contudo com relação ao teor e 

qualidade da gordura, a carne caprina tem apresentado teores reduzidos portanto, qualidade 

superior em relação a ácidos graxos saturados (METRI,  2001). 

                      Considerando relatos de Shimokomaki (1973) e Linden & Lorient (1994), as 

proteínas da carne de maneira simplificada, podem ser agrupadas em: 

                       1 – Miofibrilares: (actina;  miosina;  tropomiosina;  troponinas T, I, C;  

proteínas C, e M) 

                       2 – Sarcoplásmicas: ( miógeno;  globulina;  mioglobina  e  hemoglobina) 

                       3 – Estromáticas ou tecido conjuntivo:  ( colágeno;  elastina  e  reticulina). 

                       Existe uma unanimidade entre os estudiosos da carne, segundo a qual das 

proteínas citadas, a actina, a miosina e o colágeno, destacam-se na determinação da textura da 

carne e delas, juntamente com os vários fatores anti e post-mortem, determina a maciez da 

carne. 
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2.6 Textura da carne 

 

                      Segundo Beraquet (2003), a maioria das pesquisas indica pouca variação no 

sabor, aroma e suculência da carne, e com isso, a indústria norte-americana, para atender as 

exigências dos consumidores, elegeu como meta principal de pesquisa, resolver o problema 

de inconsistência na maciez da carne. 

                      Para Roça (2003), os atributos mais importantes que envolvem a textura da 

carne são a maciez, suculência e a mastigabilidade. Segundo ele, a maciez é talvez o fator 

mais importante para o consumidor. 

                      Puga et al., (1999), avaliaram o amaciamento de carne bovina dianteira         

(Triceps brachii) pelos métodos de maturação ( 9 e 14 dias entre 0º e 2º C), estimulação 

elétrica, injeção de ácidos e tenderização mecânica. De acordo com esses autores, a maturação 

em 14 dias e a estimulação elétrica apresentaram resultados superiores em relação aos demais, 

o que foi constatado por meio do painel de análise sensorial, que  analisou  os atributos: 

maciez, suculência  e qualidade total, contudo, na análise física, a tenderização mecânica 

apresentou a menor força de cisalhamento. 

                      Vários fatores, segundo Kastner e Felício (1998), Roça (2003), influenciam a 

maciez da carne, como a raça, o sexo, a região da carcaça, o manejo, a alimentação, o estado 

nutricional do animal e, principalmente, a idade fisiológica. Essas são causas relativas às 

condições do animal, porém somando-se a elas, tem-se as causas relativas às condições de 

abate, como o estresse, o jejum, a dieta hídrica etc., além dos fatores “post mortem” que 

podem ser temperatura e duração de acondicionamento da carcaça (“rigor mortis”); 

temperatura e método de cozimento;  presença de tecido conjuntivo; pH do músculo, 

comprimento do sarcômero, tempo e temperatura no momento do consumo, conforme 

Shimokomaki (1973).            
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                      Outrossim, vale lembrar que a explicação das variações, na maciez da carne, 

está sempre ligada ao arranjo dos componentes protéicos do músculo e, mais especificamente, 

às proteínas do tecido conjuntivo e das miofibrilas. 

                      As proteínas miofibrilares e as do tecido conjuntivo são os constituintes do 

músculo, cujas características determinam a maciez da carne,  embora muitos autores afirmem 

que o teor de gordura tem influência significativa sobre a maciez. Para Monteiro (1999), a 

gordura diminui a força necessária para fracionar o tecido pelo efeito lubrificante, pela 

retenção de líquidos mantidos durante o cozimento como também pela salivação estimulada 

pela liberação de compostos aromatizantes contidos na gordura. 

                      Para Kastner e Felício (1998), o principal componente do tecido conjuntivo 

encontrado no músculo é o colágeno, cuja qualidade  determina a maciez da carne em maior 

grau do que mesmo a quantidade dessa proteína. Sabe-se que o colágeno de animais jovens se 

gelatiniza mais rapidamente do que o de animais mais velhos, quando aquecidos, o que tornou 

possível o entendimento das diferenças observadas na maciez da carne de animais jovens e 

velhos, a favor dos mais jovens. Contudo, a quantidade e a qualidade do colágeno não são as 

únicas causas de variação da maciez. A extensão da contração muscular quando se estabelece 

a rigidez muscular, no período que sucede ao abate pode alterar mais a maciez do que as 

variações de qualidade e quantidade do colágeno. Daí à medida que o grau de contração das 

miofibrilas aumenta, a maciez diminui  (ROÇA, 2003). 

                       Marsh et al., (1976), estudando carcaças bovinas, observou que uma  carcaça  

com gordura de cobertura,  faz com que essa se resfrie mais lentamente e seus músculos 

entrem em “rigor mortis” sem encurtar. Por outro lado, uma carcaça, sem gordura de 

cobertura, será nas mesmas condições, resfriada mais rapidamente e seus músculos entram em 

“rigor mortis”  contraídos, influenciando negativamente, nesse caso, a maciez da carne. 
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Concluem os autores que um controle mais cuidadoso na velocidade de resfriamento da 

carcaça poderá trazer benefícios reais para a maciez da carne. 

                      Outro fator que tem influência na maciez da carne, segundo Cia e Norman 

(1977), é o estado de contração das fibras que compõem o tecido muscular. E que a pendura 

da carcaça bovina pelo tendão de Aquiles (modelo tradicional) permite a contração de alguns 

músculos, principalmente os da região da coxa. Eles observaram que a suspensão da carcaça, 

pelo orifício obturador do coxal (pelve), evitou a contração indesejável durante o 

estabelecimento do “rigor mortis”. Segundo Pardi (2001), a contração mínima ocorre em 

torno de 15º C; abaixo de 10º C, ocorre o “encurtamento pelo frio” e  acima de 25º C,  a 

contração é menos rápida. 

                      Newbold e Harris, apud Shimokomaki (1973), trabalhando com carcaça bovina, 

afirmam que a melhor técnica para se obter uma carne tenra, mesmo que ocorra o 

encurtamento durante o “rigor mortis”, é a de se acondicionar a carcaça à temperatura entre 

15-20º C,  durante um período de 20 horas. 

                      Algumas pesquisas têm demonstrado  uma maior maciez da carne de animais 

castrados em relação aos não castrados, confirmando a sabedoria popular. Nesse sentido os 

achados de Sainz (1996), são bem conclusivos, conforme a Tabela 7. Segundo ele, bovinos 

castrados apresentaram maior gordura de cobertura, maior marmoreio, quase o dobro do teor 

de calpastatina, maior índice de fragmentação miofribilar e menor força de cisalhamento. 

   

TABELA 7 Efeito da castração sobre a maciez da carne de bovinos. 
Indicadores                                 machos castrados         machos inteiros              significância  
Gordura de cobertura (mm)                   7,10                           2,10                               0,05 
Marmoreio                                             4,34                           3,60                               0,05 
Calpastatina (U/g às 24 h)                     1,33                           2,41                                0,05 
IFM*  medido 7 dias após abate          62,00                        53,50                                0,05 
Força de cisalhamento                           4,20                          5,00                                0,05 
Fonte: (SAINZ, 1996)  -  *IFM = Índice de fragmentação miofibrilar. 
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2.7 “Rigor mortis” 

 

                      Alguns  antigos  moradores  do  sertão  do  Nordeste  tinham  o  hábito  de,  após  

o  abate  deixarem  a  carcaça  de  caprino  ou  ovino  “descansando”  por  várias  horas  antes  

da  salga.  Diziam  e  acreditavam  eles  que  tal  prática  deixava  a  carne  mais  saborosa. 

Essa  sabedoria popular foi confirmada por Robinson (1991).  Segundo ele a  rigidez 

excessiva da fibra muscular pode ser induzida mediante corte brusco do músculo  logo após o 

abate ou por esfriamento rápido à temperatura  inferior a  –11º C. Essa  rigidez se reduz pela 

metade quando se mantém  a  carcaça  sem o descarne, sendo  mais acentuada em carcaças  

menores  como  de bezerros, ovelhas,  pavão  etc.,   podendo  ser  verificada  também no 

descongelamento. 

                      No animal vivo, durante a contração muscular, as cabeças de miosina se unem 

sucessivamente às moléculas de actina G e aos filamentos de actina F, produzindo a contração 

do sarcômero por deslizamento da actina F. Esse processo é ativado por íons Ca+², cuja 

concentração no músculo em repouso é muito baixa, (ROBINSON, 1991).  

                      Para iniciar-se a contração muscular, são liberados íons Ca+² do retículo 

sarcoplásmico de forma que a concentração se eleva, iniciando a contração e fazendo com que 

as moléculas de tropomiosina se movam entre os filamentos de actina. Esta é liberada por 

meio da ligação de ATP com a miosina.  A energia mecânica para o deslizamento dos 

filamentos de actina provém da hidrólise de ATP ativada por íons Ca+², catalisada pela 

actomiosina  (ROBINSON, 1991). 

                      No músculo vivo ou imediatamente após o abate, o processo de contração e 

relaxamento continua até que todo  ATP seja consumido e os íons Ca+² se recuperem e se 

unam a uma proteína denominada calsecuestrina que se encontra no retículo sarcoplásmico, 

(ROBINSON, 1991;  KASTNER; FELÍCIO, 1998). 
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                      No músculo após o abate, a glicólise dá inicio ao rigor mortis, que varia com a 

espécie animal, de animal para animal, como também nos diferentes músculos da mesma 

carcaça. O rigor mortis se produz pela união da actina com a miosina. (ROBINSON, 1991; 

KASTNER;  FELÍCIO, 1998). 

                      A velocidade de instalação do ‘rigor mortis’ é diretamente influenciada pelo 

estresse que o animal tenha sofrido antes do abate, corte prematuro ou incorreto dos músculos 

e pelo esfriamento rápido à temperatura –11º C. Independente da espécie animal, quanto 

menor a carcaça, mais rapidamente se instalará o rigor mortis, (ROBINSON, 1991). 

 

2.8  Maturação 

 

                      De acordo com Pardi (2001), o processo que consiste em manter a carne fresca a 

uma temperatura superior ao ponto  de  congelamento  (-1,5º C)  é  chamado  “maturação”.  

Afirma ele que a  maturação  torna  a  carne  mais  tenra  e  aromática,  sendo  esta  mudança  

devida  sobretudo  à  atividade  enzimática. Um fator importante do processo de maturação, 

conforme Puga et al., (1999), é que, para esse processo, há a necessidade de embalagem a 

vácuo, que retarda o crescimento de bactérias putrefativas e favorece o crescimento de 

bactérias lácticas, que passam a produzir substâncias antimicrobianas. 

                      Segundo  Forrest  et  al., apud  Pardi (1985),  “O  amaciamento  que  tem  lugar    

durante  a  maturação  é  devido,  em  parte,  à  degradação  de  alguns  dos  tecidos  

conjuntivos  do  colágeno  do  músculo,  através  da  ação  das  catepsinas”. Tal  afirmação 

está de acordo com Seabra et al., (2001), pois, segundo ele,  além das catepsinas, atuam 

também as calpaínas que são enzimas dependentes de cálcio, que agiriam sobre alguns 

componentes das miofibrilas, degradando e melhorando, assim, a maciez da carne.  Ainda 

conforme esses mesmos pesquisadores, o sistema calpaínas é composto pela µ-calpaína,  m-
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calpaína e seu inibidor específico, a calpastatina.  Esse mecanismo está confirmado  e  bem 

detalhado por  Silva (2002).  

                      Segundo esse pesquisador, o principal sistema de proteases relacionados com a 

maciez da carne é o das calpaínas, tiolproteases produzidas pelos músculos, ativadas pelo 

cálcio, atuando em três momentos: 

                       • µ-calpaína ou calpaína tipo I (requer baixos níveis de cálcio), começa atuar 

logo após o abate, indo de 6 a 10 horas, quando concentrações de cálcio no sarcoplasma se 

elevam e o pH cai de 6,8 para aproximadamente 5,7; 

                       • m-calpaína ou calpaína tipo II (requer níveis mais elevados de cálcio), é 

ativada quando o pH está em torno de  5,7 dando continuidade ao processo de amaciamento. 

Sua atividade se inicia em torno das 16 horas após o abate, permanecendo por longos 

períodos; 

                       • Calpastatinas – têm como principal  função inativar as calpaínas. 

                      Ainda segundo Silva (2002), o outro sistema de proteases é o das catepsinas, da 

família das papaínas. Existem em torno de 20 catepsinas envolvidas na proteólise do músculo. 

Dessas endoproteinases, as mais importantes para o amaciamento da carne são as catepsinas 

B, L, S e D  que têm como fator inibidor as cistatinas. Atuam em pH mais baixo que as 

calpaínas (pH<6), degradam proteínas miofribrilares e do tecido conjuntivo. Outro sistema, o 

Complexo Multicatalítico de Proteases (CMP), que atua preferencialmente em peptídeos, em 

pH neutro ou alcalino e à  temperatura de 45º C,  contudo, não se aplica ao processo de 

maturação de carne. 

                      Ubisses et al., (1988), nos seus experimentos, trabalhando com músculos 

bovinos Triceps brachii, compararam os seguintes tratamentos:  maturação por 14 e 21 dias, 

injeção de ácido acético 0,1M e 0,2M; e injeção de ácido láctico 0,2 e 0,3M. Constataram que 
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a maturação por 14 dias superou os demais tanto na força de cisalhamento como na análise 

sensorial para maciez. 

 

2.9  Fatores de rejeição 

 

                      Um dos principais fatores de rejeição da carne caprina é o odor hircino 

“caprino”, que, segundo Silva Sobrinho e Neto (2002), Madruga (1999b), é verificado em 

animais velhos e machos não castrados, que apesar de ainda não estar bem esclarecido, para 

Madruga (1999b), parece estar relacionado a certos ácidos graxos de cadeia curta e ramificada 

com grupo metil; contudo para Ha e Lindsay apud Madruga (1999b), eles relacionaram esse 

aroma a compostos fenólicos isolados da gordura caprina. 

                      De acordo com os achados de Madruga et al., apud Madruga (1999b), a 

castração dos machos traz como benefícios a obtenção de carcaças maiores, eliminação do 

odor característico e o aumento dos teores de ácidos graxos insaturados nos animais castrados 

em relação aos não castrados, que, dieteticamente, é um fator positivo. Ford e Park apud Roça 

(1993), identificaram o ácido hircinóico (4-metil-octanóico) como responsável pelo odor 

característico da carne de ovinos e caprinos.   

                      Segundo Monteiro (1999), na gordura da carne existem compostos voláteis que 

são desprendidos durante o cozimento, mas ficando alguma parte retida na gordura, sendo 

estas substâncias responsáveis pelo aroma característico de cada espécie. Os caprinos abatidos 

nos centros  urbanos, comumente são trazidos de regiões distantes, e, por sua vez, passam por 

um jejum alimentar e hídrico excessivo ou são subalimentados por vários dias antes do abate. 

Este fato, de acordo com Foegeding (2000), nos animais homeotérmicos, faz com que a 

gordura de reserva seja utilizada para a manutenção corporal, advindo daí o fenômeno 
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“hierba-pienso”, que é a impregnação da carne por  compostos estranhos de “flavor”  

desagradável proveniente do tecido adiposo. 

                      Contudo, outras hipóteses  podem  ser  levantadas  para  a  rejeição  da  carne  

caprina  nos  “bode  assados”  ou  para  a  maior preferência  pela  carne  ovina, como 

precocidade  dos  ovinos:  os  caprinos  vão  para  o  abate  bem  mais  velhos  que  os ovinos, 

tornando  sua  carne  mais  dura  e  fibrosa. 

                      Em pesquisa não publicada, realizada pelo autor nos meses de nov./dez. 2002, 

em dois abatedouros clandestinos de caprinos e ovinos em Petroleira - PE , com o objetivo de 

verificar o peso médio de carcaça e a idade de abate através da arcada dentária (JARDIM, 

1973), constatou-se que o peso médio de 149 ovinos foi de 15,13 kg, enquanto  o peso médio 

de 129 caprinos foi de apenas 10,95. 

                      Quanto à idade, verificou-se que 36,85% dos ovinos são abatidos com até 15 

meses, contra apenas 11% dos caprinos (TABELA 8), mostrando que os ovinos chegam à 

idade de abate bem mais cedo que os caprinos, o que contribui para fornecer uma carne com 

qualidades organolépticas superior à dos caprinos. Essa pesquisa revelou também que mais de 

50% dos caprinos são abatidos com idade superior aos dois anos, (TABELA 8), enquanto para 

os ovinos esse percentual cai para 33%. Constatou-se, também, nessa mesma pesquisa, que, 

para cada 100 animais abatidos, 72 eram ovinos contra 28  caprinos. 

          

TABELA 8  Idade e peso médio de caprinos e ovinos abatidos em Petrolina-PE. 
Espécies                                                     Idade  de  abate 
                       -14 meses         14/19 meses      19/24 meses      + de 25 meses      peso médio 
Ovina (%)         36,85               20,60                   9,38                   33,17                  15,13 
Caprina (%)      11,00               22,90                 33,90                   32,20                  10,95 
Pesquisa realizada em nov/dez de 2002 em Petrolina – PE   
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                      Rendimento de carcaça: A carcaça dos ovinos apresenta maior rendimento 

conforme Silva Sobrinho & Neto, (2002) como já é também do conhecimento popular, com 

isso, dando maior retorno econômico aos donos de “bode-assado”. 

 

2.10 Retenção de água e suculência 

 

                      A carne caprina por ser pobre em matéria graxa é considerada uma carne magra,  

contém em torno de 75 a 80% de água. A retenção desta água é importante por vários fatores, 

tais como: diminui a perda econômica, pela quebra no peso; mantém a atratividade para o 

consumidor, evitando desidratação ou exudação na embalagem; evita a perda de nutrientes no 

fluido exsudado, como aminoácidos e vitaminas. A retenção de água é importante para a 

manutenção da textura (FOEGEDING, 2000). 

                      Para melhorar os atributos sensoriais, os polifosfatos  já  são  bastante  utilizados  

pela  indústria,  em  carnes  processadas  de  bovinos,  suínos,  aves  e,  principalmente,  em  

pescados,  com  vários  efeitos  benéficos  tais  como:  aumentar  a  capacidade  de  retenção  

de  água;  aumentar  a  maciez  da  carne;  melhorar  o  rendimento;  ajustar  o  pH;  prevenir  

a  autoxidação;  inibir o aumento do  número de microrganismos;  aumentar a força iônica; 

complexar com íons metálicos;  manter  e realçar  o  aroma  e  sabor  da  carne,  etc. (VIEIRA, 

1988;  MARUJO, 1988;  ARAÚJO, 1999). 

                      Segundo Shultz e  Wierbicki  (1973),  a  retenção  de  água  na  carne  pode  ser  

aumentada  pelo  uso  de  sais  de  fósforo  que  agem  quebrando  a  actomiosina  em  seus  

componentes,  a  actina  e  a  miosina. Para Foegeding (2000), no final do rigor mortis, é 

justamente a porção trifosfato da molécula de ATP que se liga ao sítio da ATPasa da cabeça 

de miosina, fazendo com que esta se relaxe e se desacople da actina. 
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                      Além da ação inicial desidratante provocada pela salga, o  músculo,  na  fase  de  

rigor  mortis,  torna-se  rijo  e  há  grande  associação  da  actina  com  a  miosina,  resultando  

numa  expressiva  perda  de  água.  A  adição  de  polifosfatos  interfere    nesta  associação,  

inibindo  a  formação  do  complexo  actomiosina ou dissolvendo-o, e permitindo  que  a  

umidade  natural  do  tecido  seja  mantida (VIEIRA, 1988).  Essa afirmativa é corroborada 

por Robinson (1991), pois segundo ele, comercialmente, empregam-se concentrações 

elevadas de Cloreto de Sódio (0,8 - 1 M) e Pirofosfato (produto resultante da hidrólise do 

tripolifosfato) para aumentar o volume de inchamento da carne. O Pirofosfato age semelhante 

ao ATP e produz  a dissociação do complexo actomiosina. 

                      O  potencial  ou  capacidade  de  retenção  de  água  significa  a  habilidade  do  

músculo  de  reter  sua  própria  água  ou  aquela  adicionada,  quando  da  aplicação  de  

algum  processo   (pressão,  aquecimento, retalhação,  trituração  ou  outra).  A maior  

retenção  de  água,  ou  perdas  menores  de  água, deixam  a  carne  mais  tenra,  segundo  

Laakonem  et  al.,  (1970).             

                      Segundo  Vieira (1988),  os  compostos  de  fosfatos  são  constituintes  naturais  

de  quase  todos  os  alimentos.  Como  esses  compostos  são  distribuídos  amplamente  em  

todas  as  células  e  nos  alimentos,  o  seu  emprego  como  aditivo  não  preocupa  os  órgãos  

envolvidos  no  controle  de  qualidade  dos  alimentos,  e  o  seu  uso  não  necessita  ser  

declarado  nas  embalagens. 

                      Tem  sido  verificado  que  os  fosfatos,  especialmente  os  polifosfatos,  

previnem  ou  retardam  a  oxidação  de  gorduras  insaturadas  de  alimentos  aquosos  e  

inibem  o  aumento  do  número  de  microrganismos  causadores  de  deterioração  (VIEIRA, 

1988;  MARUJO, 1988). 

                      Em ensaios preliminares, o tripolifosfato de sódio tem se mostrado um 

potenciador de “flavor”. Esse fato pode ser explicado, pois segundo Foegeding (2000), na 
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degradação de ATP no músculo post mortem, certos nucleotídeos fosforilados intermediários  

são importantes potenciadores de “flavor” como IMP (ácido inosínico fosforilado) e o GMP 

(ácido guanílico fosforilado). Uma maior quantidade de fosfato no músculo retardaria a 

formação de hipoxantina, que é um produto final de degradação do ATP e que confere à carne 

um sabor amargo indesejável. 

                      Em  virtude  de  possuir  essas  propriedades,  os  polifosfatos  têm  sido  

amplamente  utilizados  para  reduzir  as  perdas  de  líquidos  ocorridas  no  

descongelamento,  no  cozimento,  no  aumento  da  capacidade  de  reidratação  de  produtos  

secos,  na  elevação  do  poder  de  agregação  de  proteínas  de  diferentes  fontes,  na  

inibição  das  trocas  oxidativas  e,  até  mesmo,  para  manter  o  aroma  e  o  sabor “flavor”  

de  produtos  industrializados  (MANOHAR et  al.,  1973;   KARMAS e  TURK, 1976;  

BILINSKI et al.,1977; SHARMA  e  SELTZER, 1979;  MARUJO, 1988;  ARAÚJO, 1999). 

                      O mecanismo de ação pelo qual o Tripolifosfato diminui a  exsudação da carne 

“dripping”, segundo Marujo (1988), é explicado pela ação dos ânions que se ligam a pontos 

específicos da actomiosina ou a grupos carregados positivamente da proteína, aumentando 

assim, a carga negativa livre. Isso resulta em repulsão proteína-proteína, abrindo a estrutura 

muscular fechada, aumentando a capacidade de retenção de água. 

                      Com relação à capacidade antioxidante do tripolifosfato, é atribuída a função 

quelante, que seqüestra íons de metais polivalentes, especialmente  Fe+³, que reduz a rancidez 

oxidativa, já que tais metais funcionam como catalisadores dessas reações, (MARUJO, 1988). 

                      Observa-se, portanto,  uma  grande  amplitude  de  uso  dos  polifosfatos  nas  

indústrias  alimentícias,  sendo esses, empregados  em  carnes  frescas,  em  produtos  

destinados  à  desidratação (liofilização),  em  produtos  triturados,  em  produtos  a  serem  

transformados  (hambúrguer,  salsichas,  enlatados)  e,  em  praticamente,  toda  matéria  
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prima  animal  que,  após  transformação,  necessita  de  um  período  relativamente  longo  

para  sua  comercialização. 

 

2.11  Desossa 

 

                      A opção pela manipulação da carcaça a quente ou desossa a quente tem como 

vantagens, segundo Kastner e Felício (1998), a economia de energia, de espaço de câmara e 

de mão-de-obra, de redução de perdas de umidade, como também, de redução de 

contaminação microbiana, além de que os músculos em pré-rigor apresentam alta capacidade 

emulsificante e de retenção de água (ROÇA, 2002). A desossa a quente promove, segundo 

Roça (2002), uma aceleração da hidrólise do ATP e da glicólise.  

                      Por outro lado, o músculo excisado e resfriado, antes do “rigor mortis”, corre o 

risco de contrair-se livremente e endurecer devido ao encurtamento pelo frio de acordo com  

Robinson (1991), contudo, esse risco deverá  ser  eliminado  por meio  da  maturação  

associada  ao  tripolifosfato. 

                      Considerando o acima exposto, é necessário o implemento de pesquisas que 

possibilitem o melhoramento da qualidade e da apresentação da carne caprina, como também 

ações que venham incentivar o interesse por parte dos criadores e fornecedores, beneficiando, 

por um lado, a economia da região e por outro, a saúde do consumidor.  
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3   OBJETIVOS 

 

3.1  Geral 

 

                      Elaborar um produto cárneo-caprino para churrasco, com características de  

qualidade equivalente à da carne ovina. 

 

3.2   Específico 

 

                      iMelhorar a aceitabilidade  da  carne  caprina,  com  a adição de 

                           polifosfatos (tripolifosfato, maturação e cura.). 
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4   METODOLOGIA 

 

4.1 Material 

  

 4.1.1  Amostras de carne caprina   

 

                      As amostras foram obtidas de animais adquiridos em abatedouros e feiras livres. 

Os animais que forneceram a carne para maturação tinham idade acima de 24 meses 

(estimada através da arcada dentária), sem raça definida (SRD). Utilizou-se a carne da paleta 

de três animais, sendo adquiridos vivos em abatedouros.  A carne caprina tradicional foi 

obtida de três animais abatidos no abatedouro municipal e adquirida em feira livre, conforme 

fluxograma. 

                

4.1.2  Carne ovina   

 

                      Os ovinos foram adquiridos em feiras livres, obedecendo-se o padrão preferido 

pelos donos de restaurante tipo “bode assados”.  Utilizou-se a carne da paleta de três animais. 

 

4.1.3 Sal comum 

 

                      O sal utilizado foi o comum (Cloreto de Sódio - NaCl), moído, de uso 

doméstico e na proporção de 1,8%. 
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4.1.4 Tripolifosfato de Sódio (STP): 

 

                      O polifosfato (Tripolifosfato de sódio – Na5P3O10 ) tem como propriedades: 

57,4% de P2O5,  pH 9,8 e 13% de solubilidade em água a 25º C, (MARUJO, 1988).  Usou-se 

em forma de salga úmida por infiltração. Quanto à dosagem, foi obedecida a recomendada 

pelo fabricante, 0,5%, que atende à resolução nº 382, de 05.08.1999 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA).  

 

4.2  Métodos 

   

4.2.1  Procedimentos tecnológicos: 

 

4.2.1.1  Abate    

                        

                      O abate, para a obtenção das peças (paleta) para a maturação, foi realizado no 

matadouro da Escola Agrotécnica Dom Avelar Brandão Vilela de Petrolina – PE.  Os animais 

passaram por um descanso e jejum de 24 horas, recebendo apenas dieta hídrica. Antes do 

atordoamento, o animal recebeu um banho com água potável. O sacrifício foi realizado 

obedecendo-se à técnica padrão de atordoamento, ou seja, insensibilização por concussão 

cerebral através de marreta, sangria pela jugular, esfola e evisceração. 

 

4.2.1.2 Maturação e salga 

 

 a)  Carne Caprina Maturada com Tripolifosfato x Carne Caprina Maturada:  As paletas foram 

retiradas a quente, e de cada animal uma paleta recebeu, por infiltração, 10% do peso/volume 
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de uma solução a 5% de tripolifosfato de sódio (representando 0,5%).  Em seguida, foram 

embalados a vácuo e maturados  a uma temperatura entre 1-2º C, por um período de 15 dias, 

em câmara de refrigeração da  Escola Agrotécnica de Petrolina. Após a maturação, as peças 

foram retalhadas, salgadas com sal comum, e desidratadas parcialmente à sombra. Depois  

desse processo,  foram embrulhadas  em papel alumínio, colocadas em embalagens plásticas 

tipo  “tapeware” e congeladas a uma temperatura –15/-18º C, ficando à espera das provas 

físico-químicas e sensoriais. 

                      A outra paleta do mesmo animal, foi maturada sem o tripolifosfato, seguindo o 

mesmo processo descrito acima.                                 

b) Carne Caprina Tradicional: As peças de carnes de 3 caprinos escolhidos ao acaso, foram 

adquiridas de animais abatidos no abatedouro municipal, retalhadas e salgadas e enxugadas ao 

sol,  seguindo o método tradicional da região. O processo de congelamento foi o mesmo 

descrito para as carnes maturadas. 

c) Carne Ovina - As paletas de três animais escolhidos ao acaso, foram adquiridos de animais 

abatidos no abatedouro municipal, retalhadas,  salgadas e enxugadas  ao sol seguindo o 

método tradicional utilizado pelos proprietários de restaurantes tipo “bode-assado”. O 

processo de congelamento foi o mesmo dos tratamentos anteriores (FIGURA 1). 
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    FIGURA 1. Fluxograma de obtenção dos tratamentos de carne caprina/ovina. 
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4.3  Métodos analíticos 

 

4.3.1 Preparo de amostra 

                 

                      A carne foi descongelada em refrigeração por 48 horas. Retirou-se de cada 

tratamento uma amostra de +  20 g, que foi acondicionada em potinhos plásticos descartáveis 

com tampa e enviadas ao laboratório. 

 

4.3.1.1 pH   

 

                      A leitura do pH foi realizada no Laboratório Físico-Químico do Departamento 

de Nutrição da UFPE, com o auxílio de um potenciômetro digital portátil, marca Digimed 

modelo DM20. O pH da carne foi medido após a salga, desidratação parcial à sombra e 

congelamento. 

 

4.3.1.2  Capacidade de Retenção de Água (CRA) 

 

                      No Laboratório Físico-Químico do SENAI-CERTA, uma amostra de cada carne 

foi colocada em suspensão com água 1:10 p/v, deixando em agitação durante 30 minutos a 30º 

C, seguida de centrifugação a 3.000 x g por 10 minutos. O sedimento do tubo após separação 

do sobrenadante, foi pesado e a capacidade de retenção de água (CRA)  calculada pela 

expressão:          

C.R.A. =   Peso do sedimento    x  100  -   (SGARBIERI, 1996). 
                  Peso amostra (seca) 
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4.3.1.3 Teor de Umidade 

 

                      Foi também realizado no Laboratório Físico-Quìmico do Departamento de 

Nutrição da UFPE, por secagem em estufa a 105º C, após obter um peso constante em balança 

analítica em três pesagens consecutivas, conforme normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz, 

(1985). 

 

4.4 Análise sensorial 

 

                      A análise sensorial das carnes, foi realizada através do Teste de Ordenação  

(ABNT – NBR 13088, 1994, apud  MEILGAARD et al., 1999 apud FARIA e 

YOTSUYANAGI,  2002). Variáveis utilizadas:  Cap MT = carne caprina maturada com 0,5% 

de tripolifosfato e salgada; Cap MST = carne caprina maturada e salgada;  Cap T = carne 

caprina salgada tradicionalmente e Ov T = carne ovina salgada tradicional dos restaurantes  

tipo “bode assado”.     

             

4.4.1 Procedimentos 

 

                      A carne de paleta dos tratamentos foi assada numa churrasqueira a carvão tipo 

“Globo”, simulando a prática regional. A churrasqueira equipada com termômetro marca 

“Apolo” com escala variando de –1º a 250º C, foi preparada com braseiro incandescente 

uniforme para oferecer igualdade de condições aos tratamentos. Após a estabilização da 

temperatura em 240º C, uma porção de carne da mesma espessura e de cada tratamento foi 

colocada ao mesmo tempo para assar. O ponto de consumo do churrasco foi determinado por 
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um profissional experiente (churrasqueiro). A cada seção de análise sensorial foi alternada a 

posição das carnes no interior da churrasqueira. 

                      A carne assada de cada tratamento foi cortada em cubos de ±1 cm³ e colocada 

em béquer pré-aquecido em banho-maria numa temperatura de 65-70º C, e cobertos com 

papel alumínio para evitar perdas de “flavor” e umidade. Quatro cubos de carne de cada 

tratamento, escolhidos ao acaso, foram transferidos para copos descartáveis codificados.  Aos 

provadores foram apresentados, em cabines individualizadas do SENAI/CERTA, um conjunto 

de  amostras  em  ordem  aleatória,   solicitando-se   a   ordenação  segundo   sua   preferência,  

conforme modelo de ficha anexo. Como veículo neutralizador de sabor residual entre uma 

amostra  e  outra,  além  da  água  mineral, foi também fornecido biscoito do tipo “água e sal”. 

                              

4.5 Análise Estatística 

 

                      A análise estatística das variações individuais dos testes laboratoriais, pH, CRA 

e umidade foi realizada através da técnica paramétrica de análise de variância (ANOVA,  e 

DUNCAN), do programa estatístico SPSS (Statistics Package for the Social Sciences), com 

níveis de significância p<0,05. 

                      Na análise estatística do teste sensorial de ordenação, os dados obtidos foram 

analisados através de Valores Absolutos Críticos de Diferenças (dms – diferença mínima 

significativa) da Soma de Ordens para comparação entre Tratamentos com p<0,05, com    

base no Teste Estatístico de Soma de Ordens de Friedman.       
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5.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

                      Os níveis de umidade e capacidade de retenção de água (CRA), não 

apresentaram diferenças significativas na análise estatística, o que demonstra que estes 

parâmetros não influenciaram na análise sensorial dos tratamentos.  

                      Com relação a umidade, a carne com tripolifosfato, mesmo tendo recebido por 

infiltração uma solução de 10% do peso/volume, também passou pela desidratação parcial, 

ficando assim em igualdade de condições com os demais.  Oliveira et al (1998), encontrou 

diferenças significativas para umidade em músculo bovino “Biceps femoris e Tríceps 

braquial”, do mesmo animal, contudo, a pesquisadora considera esse fato de pouca relevância 

sob o aspecto prático. 

                      A capacidade de retenção de água (CRA), apesar de não apresentar diferença 

significativa a 5% (p>0,05), apresentou níveis inferiores para as carnes caprina com 

tripolifosfato e ovina, estando de acordo com Felício (2002), segundo ele, carnes com baixa 

CRA são pouco firmes e as de alta CRA e com pH>5,8 tendem a ser muito firmes, bem 

coerente com os dados revelados na análise sensorial.               

                      Apesar de existir vários métodos para obtenção da CRA, segundo Sgarbieri, 

(1996), eles têm revelado baixa correlação com rendimentos de cocção, e para ele, os sistemas 

de medição por rendimento ou perda de umidade pelo aquecimento das amostras parecem ser 

melhores do que métodos que aplicam forças de pressão ou centrifugação. Na presente 

pesquisa, a CRA da carne caprina com tripolifosfato se aproximou da carne ovina. 

                      O pH apresentou diferença significativa (p<0,05) apenas para a carne ovina, os 

demais tratamentos apresentaram valores médios muito próximos. Mesmo assim, todos os 

tratamentos apresentaram pH acima do ponto isoelétrico. Os níveis de pH observados nos 

tratamentos geram um excesso de cargas negativas que determinam a repulsão dos filamentos, 
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deixando mais espaço para as moléculas de água (ROÇA, 2003). Essa observação justifica a 

boa aceitação das amostras maturadas com e sem tripolifosfato, demonstradas no painel 

sensorial, contudo a superioridade da carne maturada com tripolifosfato se deve a este ser um 

potenciador  de "flavor".                  

                      O pH da carne de caprinos, ovinos e bovinos logo após o abate situa-se próximo 

à neutralidade, decrescendo para 5,6 a 5,9 após 24 horas (ROÇA, 2003; PITUCO, 2002). No 

presente trabalho, o pH manteve-se ligeiramente elevado, mesmo após o congelamento, 

devido ao cloreto de sódio e tripolifosfato de sódio (FOEGEDING, 2002; ROÇA 2003). 

                      Segundo Purchas (1990), apud Gomide  (2002), em trabalhos com carne bovina,  

na faixa de pH entre ‘5,8 e 6,4,’ o sarcômero se encontra mais contraído, dando como 

conseqüência, perda na maciez da carne o que reforça os achados de Jeremiah et al, (1991), 

citado por Gomide (2002), que afirmam que pH mais elevado está correlacionado a menores 

forças de cisalhamento e melhores escores de maciez percebida por painel sensorial.   

Conforme Tabela 9, o pH encontrado ficou em torno dessa faixa, contudo esses escores 

citados por esses pesquisadores, se referem a carne in natura. A explicação para a existência 

dessa faixa intermediária de pH está esclarecida nas pesquisas de Lee (1986) apud Gomide, 

(2002), pois de acordo com esse pesquisador, nos níveis de pH mais baixos ocorre uma maior 

degradação da miosina por proteases ácidas, enquanto a degradação da linha “Z” e das 

troponinas é realizada por proteases neutras (pH > 6,3).    
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TABELA 9 Valores de pH, Umidade e Capacidade de Retenção de água(CRA), de carne 
caprina e ovina parcialmente desidratadas.      
Tratamentos                                      Amostras                   pH             Umidade (%)           CRA       
Carne Caprina Maturada 
Com Tripolifosfato (Cap MT)          Animal  1                   6,61                69,00                 122,66          
                                                          Animal  2                   6,32                64,10                 122,33 
                                                          Animal  3                   6,50                71,70                 121,92 
Média                                                    -                            6,47a               68,26a               121,92a   
                   
Carne Caprina Maturada 
sem Tripolifosfato (Cap MST)         Animal  1                  6,20                 68,60                 130,51                     
                                                          Animal  2                  6,12                 65,60                 145,83             
                                                          Animal  3                  6,24                 66,80                 118,01       
Média                                                     -                           6,18a              67,00a                131,45a                    
 
               
Carne Caprina Tradicional 
(Cap T)                                              Animal  1                  6,68                 65,30                  130,35   
                                                          Animal  2                  6,75                  69,10                 130,56                     
                                                          Animal  3                  6,07                  67,90                 133,39 
Média                                                    -                           6,50a                67,43a               131,43a   
                  
Carne Ovina Tradicional 
(Ov T)                                               Animal  1                 5,96                  70,50                   124,77            
                                                          Animal  2                 6,00                  70,40                   121,60  
                                                          Animal  3                 5,99                  62,20                   123,49 
Média                                                    -                          5,98b                67,70a                 123,28a                   
 
                     

                      No presente trabalho, os valores encontrados para o pH são bem coerentes 

quando comparados com os valores para carnes cruas, encontrados por David (2000), 

Madruga et al, (1999) e Bezerra et al, (2001)  para carne caprina e por Zapata et al, (2000) e 

Roça (2003), para carne ovina. A carne ovina possui um pH mais baixo. 

                      A análise sensorial realizada através do teste de ordenação, confirmou a 

preferência dos consumidores e também o resultado de algumas pesquisas, ou seja, a 

superioridade da carne ovina (Ov T) quando se trata de aceitação geral em comparação com a 

carne caprina tradicional (Cap T), mesmo o preparo sendo em forma de churrasco. 

                      O processo de maturação simples da carne caprina (CAP MST) mostrou  através 

do painel sensorial, uma melhora na aceitação global, contudo não atingiu nível de 

significância a 5%, (p>0,05) no teste estatístico.  No entanto, a maturação da carne caprina 
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associada ao tripolifosfato (CAP MT) revelou ser eficiente na melhoria da qualidade global, 

obtendo assim, significância a 5%, (p<0,05)  em relação a carne caprina tradicional e se 

aproximando do grau de preferência obtido pela carne ovina, a ponto desta  não ser 

estatisticamente diferente, conforme Tabela 10, e Gráfico 1. 

 

TABELA 10 Soma de Ordens atribuídas a quatro amostras de carne, por uma equipe de 
cinqüenta e cinco provadores semitreinados. 
                                                                                         Tratamentos 
___________________________________________________________________________ 
                                                   Cap MT               Cap MST              Cap T                 Ov T 
                                                    _________________________________________________ 
Soma de ordens                              146ac                   125ab                   103b                  176c 
Diferença vs.             Cap MT          ...                            21                      43*                   30 
                                  Cap MST       …                            ...                       22                     51* 
                                  Cap T            …                            …                       …                     73*    
* significância pelo teste de soma de ordens de Friedman, a 5% de probabilidade (p<0,05). 
 
 
                      Os valores de diferença de soma de ordens do esquema anterior são comparados 

com a dms = 35, da Tabela  (CHAVES, 2001) 
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Gráfico 1 Soma de pontos  (“rank”): pontuação obtida por três tratamentos de  carne caprina e 
uma ovina através de análise sensorial    
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                      Independente do tratamento, as observações colocadas nas fichas pelos 

provadores foram todas positivas com relação aos atributos sensoriais, com isso, entrando em 

discordância com observações relatadas nas pesquisas de Madruga et al, (2000) e outros 

pesquisadores, onde os provadores se queixaram de “ausência de sabor” na carne caprina. 

Acredita-se que esse fato se deve ao modo de preparo da carne caprina, que no presente caso 

foi em forma de churrasco ou mesmo estar ligado a preferências regionais. 

                      Com o mesmo resultado da prova sensorial, através de uma simulação, retirou-

se a carne ovina e fazendo-se o ajuste da pontuação, o resultado reforçou ainda mais que a 

maturação associada ao tripolifosfato, melhora  sensivelmente a aceitação da carne caprina, 

obtendo significância a 1%, (p<0,01), em relação a carne caprina tradicional, verificado nas 

tabela 11 e no Gráfico  2. 

 

 
TABELA 11 Soma de ordens atribuídas a três amostras de carne caprina por uma equipe de 
55 provadores. 
                                                                                        Tratamentos 
                                                      Cap MT                               Cap MST                     Cap T 
                                                    _________________________________________________ 
Soma de ordens                                130a                                       110ab                         90b 
Diferença vs.          Cap MT             ....                                            20                              40*   
                               Cap MST          ....                                           ....                                20   
* Significância pelo teste de soma de ordens de Friedman, a 1% de probabilidade (p<0,01). 
 

                      Os valores de diferença de soma de ordens do esquema anterior são comparados 

com a dms = 31, da tabela  (CHAVES, 2001). 
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Gráfico 2 – Soma de pontos (“rank”): pontuação obtida por  três tratamentos de carne caprina 

através de análise sensorial. 

 

                      Alguns pesquisadores como Gaili et al; Kamble et al; Madruga et al; Schönfeldt 

et al apud Madruga, (1999b), observaram queda na maciez e suculência da carne de caprinos 

com o avanço da idade.  Como na presente pesquisa foi utilizada carne de caprinos com idade 

acima de 24 meses, conclui-se baseado  no resultado demonstrado do painel sensorial, que a 

maturação com tripolifosfato é uma alternativa viável na correção desse problema já que em 

Petrolina,  75% dos caprinos são abatidos com idade superior aos 24 meses. 
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6.0 CONCLUSÕES 

 

                      No presente trabalho ficou claramente demonstrado, através de painel sensorial, 

que:  

                      1 - A maturação da carne caprina com 0,5% de tripolifosfato pelo período de 15 

dias, em refrigeração e embalada a vácuo a uma temperatura de 1-2º C, melhorou 

significativamente as características organolépticas, quando comparada com a carne caprina 

preparada pelo método tradicional da região.                                                                                

                      2 - A carne caprina, recebendo esse tratamento, fica em igualdade de condições 

de concorrer, pela preferência do consumidor, com a carne ovina tradicional, servida em 

forma de churrasco nos restaurantes tipo “bode assado” da região além de criar perspectivas 

de comercialização em grandes centos urbanos, onde os consumidores são, na maioria das 

vezes, mais exigentes quanto à apresentação e qualidade nutricional dos alimentos.                       
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ANEXO A – Ficha utilizada para o Teste Sensorial de Ordenação 
 

Teste de Ordenação 
 

Nome: ___________________________________Data__________ Produto___________ 
Instruções: Você receberá quatro amostras codificadas. Por favor, avalie as amostras da 
esquerda para a direita e coloque-as em ordem decrescente em relação a sua preferência: 
Código de amostra: 
________________ 1. Amostra mais preferida. 
________________ 2. Amostra preferida em segundo lugar. 
________________ 3. Amostra preferida em terceiro lugar. 
________________ 4. Amostra menos preferida. 
 
Comentários:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Figura 2  - Modelo de ficha utilizado pelo painel sensorial. Fonte:  (ABNT – NBR 13170, 
1994, apud MEILGAARD et al, 1999 apud FARIA & YOTSUYANAGI, 2002). 
 
                                                          
                      Para facilitar a compreensão dos resultados, inverteram-se os valores da 

pontuação da ficha anterior, ou seja, o 1 passou a ser a amostra menos preferida, enquanto o 4 

a mais preferida.      
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ANEXO B – Planilha de análise de variância (ANOVA) gerada pelo Software SPSS 11.0.  
                      Referente ao Teste de Umidade 
 

 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: UMIDADE2

1,2667 2,69526 ,964 -7,3645 9,8978
,8333 2,69526 ,989 -7,7978 9,4645
,5667 2,69526 ,996 -8,0645 9,1978

-1,2667 2,69526 ,964 -9,8978 7,3645
-,4333 2,69526 ,998 -9,0645 8,1978
-,7000 2,69526 ,993 -9,3312 7,9312
-,8333 2,69526 ,989 -9,4645 7,7978
,4333 2,69526 ,998 -8,1978 9,0645

-,2667 2,69526 1,000 -8,8978 8,3645
-,5667 2,69526 ,996 -9,1978 8,0645
,7000 2,69526 ,993 -7,9312 9,3312
,2667 2,69526 1,000 -8,3645 8,8978

(J) NAMOSTR
CAPMST
CAPT
OVT
CAPMT
CAPT
OVT
CAPMT
CAPMST
OVT
CAPMT
CAPMST
CAPT

(I) NAMOSTR
CAPMT

CAPMST

CAPT

OVT

Tukey HSD

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower BoundUpper Bound
95% Confidence Interval

 

ANOVA

UMIDADE2

2,527 3 ,842 ,077 ,971
87,173 8 10,897
89,700 11

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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ANEXO C – Planilhas referentes ao Teste de Duncan para Umidade, gerada pelo Software 
SPSS 11.0. 
 
 
  Duncan a 

NAMOSTRA N  

OVT 3 67,0000 

       CAPMST 3 67,4333 

    CAPMT 3 67,7000 

CAPT  68,2667 

Sig. 
 

,669 

 
  Means for groups in homogeneous subsets are display 
  a. Uses harmonic Mean Sample Size = 3,000 
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ANEXO D – Planilha referente ao teste de Duncan para pH gerada pelo Softhware SPSS 11.0. 
 
 
Means for groups in homogeneous subsets are display 
a. Uses harmonic Mean Sample Size = 3,000 
 

Subset for alpha = ,05 
 
 NAMOSTRA N 

1 2 

OVT 3 5,9833  

       CAPMST 3 6,1867 6,1867 

    CAPMT 3  6,4767 

CAPT   6,5000 

Sig.  ,256 ,108 
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