
Universidade de São Paulo 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

 

 

 

 
Estudo da vida útil de cortes suínos com osso (bisteca e costela) 

acondicionados em atmosfera modificada 
 
 
 
 

Melissa Cássia Favaro Boldrin 
 
 
 

Dissertação apresentada, para obtenção do título de 

Mestre em Ciências. Área de Concentração: Ciência e 

Tecnologia de Alimentos 

 
 
 
 
 
 

Piracicaba 
2007 



Melissa Cássia Favaro Boldrin 

Engenheira de Alimentos 

 

 

 

 
 

Estudo da vida útil de cortes suínos com osso (bisteca e costela) 
acondicionados em atmosfera modificada 

 
 
 
 

 

Orientadora:  

Profa .Dra. SILENE BRUDER SILVEIRA SARMENTO 

 
 
 
 
 

Dissertação apresentada, para obtenção do título de 

Mestre em Ciências. Área de Concentração: Ciência e 

Tecnologia de Alimentos 

 

 

 

 

 

Piracicaba 

2007 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO  - ESALQ/USP 
 
 

Boldrin, Melissa Cássia Favaro 
Estudo da vida útil de cortes suínos com osso (bisteca e costela) acondicionados em 

atmosfera modificada / Melissa Cássia Favaro Boldrin. - - Piracicaba, 2007. 
 138 p. : il. 

Dissertação (Mestrado) - - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 2007. 
Bibliografia. 

1. Antioxidantes 2. Armazenagem em atmosfera modificada 3. Carnes e derivados         
Corte de alimentos 5. Suínos I. Título 
 

CDD 664.92  
 

 
 

 
“Permitida a cópia total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte – O autor” 

 
 
 



 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais Leila e Ademir que venceram inúmeros desafios da 

vida, que dedicam a vida pelas filhas, pelo amor, e pelo grandioso 

ensinamento que para vencer é preciso ser perseverante. Às minhas 

irmãs Larissa e Marussa, pela eterna doçura por nossa amizade, 

pelo sorriso, e por seguirem longos caminhos da vida ao meu lado 

com muito amor. 

DEDICO e OFEREÇO 

 



 4

AGRADECIMENTOS 
 
À Deus, pela dádiva da existência, por se manifestar em todos os momentos da minha 

vida e por guiar meus passos quando o caminho parecia intransponível.  

 

Aos professores, funcionários e colegas da Pós-Graduação do Departamento de 

Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 

em especial a Gislaine e Regina, pelo convívio harmonioso e afetuoso que me 

proporcionaram. 

 

Ao de Centro de Tecnologia de Carnes, pelo incentivo e por ceder suas instalações 

para a realização dessa pesquisa. E a todos os funcionários e estagiários que 

colaboraram com a execução do trabalho. 

 

À Profa. Dra. Silene Bruder Silveira Sarmento, pela orientação deste trabalho, e pela 

amizade. 

 

Ao Prof. Dr. Expedito Tadeu Facco Silveira pela orientação no curso de Especialização 

em Tecnologia de Carnes, que se estendeu ao mestrado com inestimável colaboração.  

 

À Profa. Dra. Marília Oetterer pela amizade, e por ser mesmo, plena, eficiente e, 

sobretudo, humana. 

 

Às amigas Ana Lúcia Lemos, Eunice Yamada, Juliana Cunha, Luciana Miyagusku e 

Márcia Mayumi pelos ensinamentos, paciência, e principalmente cordialidade e 

voluntarismo que demonstraram na colaboração com o trabalho. 

 

Ao meu querido Cleber, por todos os momentos felizes, pelos cuidados afetuosos e 

carinhosos, e por todo amor.  

 

 



 5

 
Ao Prof. Dr. Carlos Tadeu dos Santos Dias pela valiosa colaboração com a análise 

estatística dos resultados. 

 

À FAPESP, pelo auxílio financeiro dado ao projeto e pela bolsa de estudo concedida. 

 

As empresas Linde Gases Ltda, Cryovac Brasil Ltda, Emplal Embalagens Plásticas 

Ltda, Purac Sínteses Indústria e Comércio Ltda, Adtec Indústria e Comércio Ltda e 

Plury Química Ltda, pela doação de elementos indispensáveis para a efetivação deste 

trabalho, e principalmente pela confiança que depositaram no mesmo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
“Deus! Reconheço-vos eu, Senhor, 
na poesia da criança que sorri, na mão que assiste,  
na justiça do justo, na esperança dos povos, 
na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros, 
na inspiração do artista, na sabedoria dos filósofos,  
nos fogos dos gênios... 
na altivez das montanhas, na amplidão dos oceanos, 
na fulgência das estrelas, na gênese dos sóis, 
na origem dos mundos, no berço das humanidades, 
na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito”... 

 
Eurípedes Barsanulfo 



 7

 
 
 

SUMÁRIO 
RESUMO.........................................................................................................................10 

ABSTRACT.....................................................................................................................11 

LISTA DE TABELAS.......................................................................................................12 

1 INTRODUÇÃO............................................................................................................ 15 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA........................................................................................ 16 

2.1 Atmosfera modificada............................................................................................... 16 

2.2 Qualidade inicial do produto compatível com a tecnologia...................................... 18 

2.3 Controle rigoroso da temperatura de estocagem, distribuição e comercialização... 19 

2.4 Adequação da mistura gasosa em relação ao produto e à embalagem.................. 20 

2.5 Propriedades da embalagem....................................................................................25 

2.6 Sistema e equipamento de acondicionamento eficientes........................................ 28 
2.7 Ácidos Orgânicos......................................................................................................28 

3 MATERIAL E MÉTODOS............................................................................................ 30 

3.1 Coleta da matéria-prima........................................................................................... 30 

3.2 Preparo das amostras e acondicionamento sob atmosfera modificada................... 31 

3.3 Caracterização da matéria-prima e avaliação da vida útil........................................ 32 
3.3.1 Análises microbiológicas....................................................................................... 33 

3.4 Análises físico-químicas............................................................................................34 

3.4.1 Análise da composição gasosa no espaço livre.................................................... 34 

3.4.2 Medidas de pH.......................................................................................................34 
3.4.3 Medidas colorimétricas...........................................................................................35 

3.4.4 Análise do teor de gordura total.............................................................................35 

3.4.5 Determinação do valor de Substâncias Reativas ao Ácido 2-tiobarbitúrico 

(TBARS)..........................................................................................................................35 

3.5 Análise Sensorial.......................................................................................................37 

3.5.1 Pré-seleção dos provadores...................................................................................37 

3.5.2 Condições dos testes sensoriais............................................................................38 



 8

3.6 Análise estatística......................................................................................................39 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO................................................................................... 40 

4.1 Análises microbiológicas...........................................................................................40 

4.1.1 Caracterização inicial da matéria-prima e final do produto....................................40 

4.1.2 Análises microbiológicas realizadas durante o estudo de vida útil da bisteca 

suína................................................................................................................................46 

4.2 Análises físico-químicas............................................................................................53 

4.2.1 Análise da composição gasosa no espaço livre.....................................................53 

4.2.2 Medidas de pH.......................................................................................................53 

4.2.3 Medidas colorimétricas...........................................................................................57 
4.2.4 Análise do teor de gordura total.............................................................................73 

4.2.5 Determinação do valor de TBARS.........................................................................73 

4.3 Análise sensorial.......................................................................................................76 

4.3.1 Análise sensorial da bisteca suína na embalagem fechada ..................................77 

4.3.1.1Cor da carne – rosa, marrom e cinza...................................................................77 

4.3.1.2 Cor da gordura – rosa e cinza.............................................................................83 

4.3.1.3 Cor do osso – vermelha e cinza esverdeado......................................................84 

4.3.1.4 Quantidade de exsudado....................................................................................88 

4.3.1.5 Porcentagem de manchas na carne...................................................................88 

4.3.1.6 Aparência global..................................................................................................90 

4.3.2 Análise sensorial da bisteca suína na embalagem aberta.....................................91 

4.3.2.1 Tipo de odor percebido........................................................................................91 

4.3.2.2 Cor da carne – rosa, marrom e cinza..................................................................96 

4.3.4.3 Cor do osso – vermelha e cinza esverdeada......................................................98 

4.3.2.4 Porcentagem de manchas na carne..................................................................101 

4.3.3 Análise sensorial da costela suína na embalagem fechada.................................102 

4.3.3.1 Cor da carne –rosa, vermelha, marrom e cinza................................................102 

4.3.3.2 Cor da gordura – rosa e cinza...........................................................................104 

4.3.3.3 Cor do osso - vermelha e cinza esverdeada.....................................................105 

4.3.3.4 Quantidade de exsudado..................................................................................106 

4.3.3.5 Porcentagem de manchas na carne.................................................................107 



 9

4.3.3.6 Aparência Global...............................................................................................107 

4.3.4 Análise sensorial da costela suína na embalagem aberta...................................108 

4.3.4.1Tipo de odor percebido.......................................................................................108 

4.3.4.2 Cor da carne – rosa, vermelha, marrom e cinza...............................................112 

4.3.4.3 Cor do osso – vermelha e cinza esverdeada....................................................113 

4.3.4.4 Porcentagem de manchas na carne..................................................................114  

5 CONCLUSÃO.............................................................................................................115 

REFERÊNCIAS.............................................................................................................116 

ANEXOS........................................................................................................................123  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

 
 

 
 

RESUMO 
 

Estudo da vida útil de cortes suínos com osso (bisteca e costela) acondicionados 
em atmosfera modificada 

 
 Atualmente os supermercados vêm utilizando para a exposição de carnes 
frescas, bandejas rígidas revestidas de filmes plásticos permeáveis a gases. Esse 
sistema protege a superfície da carne de possíveis contaminações e permite a seleção 
dos cortes pelo consumidor. No entanto, essa forma de acondicionamento limita a vida 
útil da carne, especialmente dos cortes com osso. Dessa maneira, o presente trabalho 
de pesquisa objetivou estudar a interação entre as diferentes tecnologias - embalagem 
com atmosfera modificada, ácidos orgânicos e antioxidante - aplicando-se diferentes 
concentrações de dióxido de carbono (CO2) combinado com o nitrogênio (N2) e 
monóxido de carbono (CO) (composições gasosas: C1: 99,6%CO2/0,4CO; C2: 
19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; C3: 49,6%N2/50%CO2/0,4%CO e C4: 50%CO2/50%N2;) e 
seus efeitos nas características físico-químicas, sensoriais e microbiológicas de bisteca 
e de costela suína, armazenadas a temperatura de 2+ 2 ºC por um período de 32 dias. 
Após a obtenção dos referidos cortes na sala de desossa, metade foram pulverizados 
com a solução de ácidos orgânicos (1% de ácido acético, 1% de ácido lático e 1% de 
ácido cítrico) e antioxidante (0,8% de ácido ascórbico), e a outra metade não foi 
pulverizada. A seguir, as amostras pulverizadas ou não, foram colocadas em bandejas 
plásticas rígidas dentro de saco-filme impermeável a gases. O conjunto, produto mais 
bandeja foi submetido a três diferentes misturas gasosas, sendo C1, C2 e C3 para 
costela e C2, C3 e C4 para bisteca. Foram realizadas avaliações físico-químicas, 
microbiológicas e sensoriais nos 0 (caracterização da matéria-prima), 1º, 5º, 13º, 19º, 
25º e 32º dias. Concluiu-se que o uso das composições gasosas: 
19,6%N2/80%CO2/0,4%CO e 49,6%N2/50%CO2/0,4%CO, para a bisteca, e a três 
composições para costela, mantiveram a estabilidade da cor visual e instrumental da 
carne, do osso e da gordura durante todo o período de estudo. O odor foi 
predominantemente ácido em todas as amostras desde o primeiro dia de análise. As 
concentrações de CO2 usadas não foram efetivas na redução das contagens 
microbianas devido a elevada carga microbiana inicial da matéria-prima. Houve 
prevalência de bactérias láticas em todas as amostras após o 19º dia, e a vida útil foi de 
no mínimo 13 dias para todos os tratamentos.  
 
Palavras-chave: Atmosfera modificada; Ácidos orgânicos; Antioxidante; Bisteca suína; 

Costela suína 
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ABSTRACT 
 

Shelf life studies on pork cuts with bone in (chops and ribs) packed under 
different modified atmosphere gas composition   

 
 Supermarkets have been using rigid trays covered with gas permeable films to 
expose fresh meat. This system keeps the meat surface free from contamination and 
allows the consumer choice, although this type of packaging shortens the meat shelf life, 
especially cuts with bone in. Thus, the aim of the present was to evaluate the interaction 
among the followed different technologies: modified atmosphere and spraying of organic 
acids with antioxidants solution in the meat surface. The effect of four types of modified 
atmosphere containing different carbon dioxide concentrations combined with nitrogen 
(N2) and carbon monoxide (CO) (C1: 99,6%CO2/0,4CO; C2: 
19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; C3: 49,6%N2/50%CO2/0,4%CO e C4: 50%CO2/50%N2) on 
physical, chemical, sensory and microbiological characteristics were evaluated in 
portioned pork chops and pork ribs stored during 32 days in a cooling chamber at 2+ 2 
ºC. Half of the cuts obtained from the carcasses deboned at CTC  were randomly 
assigned for spraying with a solution containing acetic acid (1%), lactic acid (1%), citric 
acid (1%) and ascorbic acid (0,8%) while the rest was not sprayed. Following, the 
samples were packaged in rigid plastic trays covered with impermeable film/bag and 
subjected to three different atmospheres (pork chops – C1, C2 and C3 and pork ribs – 
C2, C3 and C4). During storage the physical, chemical, microbiological and sensory 
evaluations were conducted in the following periods: 0 (raw material), 1, 5, 13, 19, 25 e 
32 days. It was concluded that the use of following gas composition: 
19,6%N2/80%CO2/0,4%CO and 49,6%N2/50%CO2/0,4%CO kept the color stability for 
pork chops and the three compositions for pork ribs, either subjective or objective, of the 
meat, bone and fat during all the period of the experiment. The odor was acid in all 
samples from the first day of analysis. The percentages of CO2 used in the experiment 
were not effective to reduce bacterial count because the raw material had high initial 
count. There was prevalence of lactic acid bacteria in all samples after the 19º day and 
shelf life was at least 13 days for all treatments.  
 
Key words: Modified atmosphere; Organic acids; Antioxidant; Pork cuts 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A carne suína é a mais consumida no mundo (DESOUZART, 2005), e o consumo 

mundial deve aumentar em 2007 (FROTA, 2007). Alguns eventos contribuíram para 

assegurar essa vantagem da carne suína como a expressiva produção e consumo 

dessa carne na China, a Influenza Aviária em 2004, responsável pela redução do ritmo 

acelerado de crescimento anual das carnes de aves bem como as carnes bovinas que 

sofreram como aparecimento de novos episódios de BSE (DESOUZART, 2005). Frota 

(2007) explica que a preocupação com a gripe aviária levou a um aumento da demanda 

da carne suína, especialmente na China. 

A evolução tecnológica do complexo agroindustrial de suínos combinada com o 

trabalho da comunidade científica aumentou a eficiência na produção de carnes, 

atendendo as exigências do mercado e melhorando a qualidade e quantidade do 

produto industrializado.  

As carnes e os produtos cárneos são alimentos que se deterioram com facilidade 

e possuem vida útil limitada na presença de ar devido ao efeito químico do oxigênio 

atmosférico e pela presença de microrganismos deterioradores. Estes fatores causam 

mudanças no odor, sabor, aroma, cor e textura, e essa condição facilita a perda de 

qualidade da carne ou produto cárneo, resultando perdas econômicas na cadeia 

produtiva de carne suína (SARANTÓPOULOS; SOLER, 1994; BACHION; COSTA, 

2004). 

Nesse sentido, a aplicação de um sistema de embalagem eficaz e a utilização de 

baixas temperaturas, respeitando a cadeia do frio durante a estocagem refrigerada e 

distribuição da carne, é primordial para o sucesso do mercado de carne fresca, 
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principalmente quando se considera a comercialização de cortes que possam atrair a 

atenção do consumidor e assegurar uma vida útil maior nos pontos de venda.  

Os produtos de conveniência se fazem presentes no mercado consumidor e a 

apresentação de cortes de carne suína em bandejas com atmosfera modificada surge 

como uma opção tecnológica ao vácuo. 

O uso de embalagem sob atmosfera modificada para carnes e produtos cárneos 

é um processo tecnológico que busca a preservação dos mesmos, por meio de 

equipamentos adequados, fazendo a remoção do ar de dentro da embalagem e 

posteriormente se aplica gases específicos, um único gás ou a combinação deles. Este 

sistema de embalagem vem sendo estudado com o objetivo de aumentar a vida útil das 

carnes e garantir a qualidade do produto alimentício e a segurança ao consumidor. 

Os gases oxigênio (O2), nitrogênio (N2) e dióxido de carbono (CO2) são os três 

mais utilizados para prolongar a vida útil e para manter a atratividade da cor vermelha 

em carnes frescas (JEREMIAH, 2001; LIVINGSTON et al., 2004), embora outros gases 

como monóxido de carbono, óxido nitroso e dióxido de enxofre sejam mencionados 

como possíveis alternativas para serem utilizados em embalagem sob atmosfera 

modificada em alimentos (FARBER, 1991). 

Deve-se ressaltar a importância da qualidade microbiológica inicial dos cortes 

cárneos na extensão da sua vida útil. Assim, a aplicação de ácidos orgânicos por 

pulverização em cortes cárneos com osso objetivando a redução da contagem inicial de 

microrganismos patógenos e deterioradores, sem afetar a qualidade sensorial da carne 

(DELMORE et al., 1998) deve também ser considerada. 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1 Atmosfera Modificada 

 

É possível estender a vida útil de um produto cárneo por meio da criação de um 

novo ambiente, modificando a atmosfera da embalagem. Para isso, são necessárias 

duas condições importantes: criar uma barreira apropriada ao redor do produto, efetiva 
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em restringir o ambiente interno e estabelecer dentro da embalagem condições que 

estabilizam as propriedades do produto (SÁ, 2004). 
A idéia de modificar a atmosfera ao redor de um produto alimentício, com o fim 

de aumentar a vida útil, se transformou em tecnologia aplicada comercialmente na 

preservação de vários alimentos, como carnes. A substituição do ar atmosférico por 

uma mistura otimizada de CO2, N2 e O2 pode propiciar um aumento de vida útil, 

evitando a degradação de alimentos, pois estas misturas inibem o crescimento 

microbiano, evitam o ranço proveniente de enzimas bacterianas e oxidação e também 

inibem a respiração de tecidos (KING; NAGEL, 1975; SARANTÓPOULOS; OLIVEIRA, 

1990; SARANTÓPOULOS; SOLER, 1994). 

A habilidade da embalagem sob atmosfera modificada (EAM) em estender a vida 

útil de alimentos é conhecida há vários anos. A escolha da mistura de gases que será 

utilizada é influenciada pela sensibilidade do produto ao O2 e ao CO2, pela estabilidade 

da cor e pela microbiota que pode ser capaz de crescer neste determinado produto 

(MARTÍNEZ et al., 2005). 

O sucesso do uso este método de embalagem sob atmosfera modificada para 

carne fresca é a extensão da qualidade inerente, reduzindo o crescimento microbiano 

enquanto mantém a atratividade, dada por uma cor vermelho-brilhante da 

oximioglobina, a qual os consumidores preferem (CHURCH; PARSONS, 1995; LUÑO et 

al., 1998). 

A aplicação da embalagem com atmosfera modificada é uma tecnologia atrativa 

como parte da produção de alimentos frescos refrigerados (SARANTÓPOULOS; 

SOLER, 1994; PHILLIPS, 1996; BACHION; COSTA, 2004). Como em qualquer outra 

tecnologia, esta apresenta vantagens e desvantagens. 

As principais vantagens são: aumento da vida útil do produto; Produtos de 

melhor qualidade para a comercialização; pouca ou nenhuma necessidade de utilizar 

preservativos químicos; clara visibilidade dos produtos; aumento da margem de lucro 

dos pontos de venda de produtos frescos e refrigerados (menor perda de estoque); 

opção para implantação de centrais de acondicionamento, com linhas automáticas para 

grandes volumes de produção; redução de perdas por redução de qualidade e 

deterioração do produto, durante a distribuição, estocagem e comercialização. 



 18

As principais desvantagens são: custo adicional com embalagem, equipamento e 

gases; a técnica não é efetiva para todos os produtos e há a necessidade de 

formulações de gases diferentes para cada produto; maior volume da embalagem, 

aumentando custos de transporte e a necessidade de espaço para a exposição e venda 

no varejo; benefícios da embalagem são perdidos quando a embalagem é aberta ou 

ocorrer algum vazamento ou perfuração; há necessidade de controlar a temperatura 

requerida. 

Para se obter um eficiente processo da atmosfera modificada, é necessário o 

monitoramento de alguns parâmetros, tais como: composição gasosa no interior da 

embalagem, análises físico-químicas e microbiológicas e avaliação sensorial durante a 

vida útil do produto (ROSA, 2004). 

Na aplicação desta tecnologia, vários requisitos devem ser satisfeitos de maneira 

integrada, como: qualidade inicial do produto, compatível com a tecnologia; adequação 

da mistura gasosa em relação ao produto e à embalagem; controle rigoroso da 

temperatura de estocagem, distribuição e comercialização; boas características de 

barreira a gases da embalagem; equipamento de acondicionamento eficiente e rigoroso 

controle de qualidade do produto embalado (SARANTÓPOULOS et al., 2003). 

 
 
2.2 Qualidade inicial do produto compatível com a tecnologia 
 

Em termos microbiológicos e sensoriais a qualidade inicial do produto é 

importante, pois a mudança de atmosfera no interior da embalagem não é capaz de 

melhorar as características iniciais do produto, e sim prolongá-las por um maior período 

na sua estocagem. 
Alta carga microbiana são indesejáveis na carne e em seus produtos, pois 

propicia a deterioração do alimento precocemente, dessa maneira, a contaminação do 

produto durante o abate, e durante as etapas do processamento e a embalagem é 

essencial para estender a vida útil. 

Dependendo do tipo de microrganismo presente os odores e sabores estranhos 

desenvolvem-se em 2 a 3 semanas após a população máxima de 108 UFC/cm2 ser 
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alcançada. Isto depende em parte da composição da microbiota e do número de 

microrganismos inicialmente presentes que são capazes de crescer em atmosfera 

modificada (BACHION, 2004). 

 
 
 
2.3 Controle rigoroso da temperatura de estocagem, distribuição e 
comercialização 

 

Dentre os parâmetros mais importantes no estabelecimento da vida útil da carne 

fresca submetidas a atmosferas modificadas está a temperatura de estocagem, que 

determina não só a solubilidade do CO2 na fase aquosa da carne, como também a 

velocidade de crescimento microbiano (XAVIER, 1990; XAVIER; BERAQUET, 1993). 
A solubilidade do CO2 na umidade do produto decresce com o aumento da 

temperatura, o que é esperado, pois está relacionado com o comportamento geral dos 

gases em soluções aquosas (SARANTÓPOULOS et al., 1996). O rígido controle da 

temperatura de estocagem, na faixa de 0°C a 5°C, é necessário para a efetividade 

deste sistema de preservação, pois com a elevação da temperatura o efeito 

bacteriostático do CO2 diminui (SARANTÓPOULOS et al., 2003). 

Máxima vida útil é conseguida quando a carne é estocada a uma temperatura 

mais baixa, sem que haja o congelamento do produto (JEREMIAH; GIBSON, 1997). 

Esta combinação de temperatura de refrigeração com um sistema de embalagem sob 

atmosfera modificada geralmente resultam em uma maior efetividade e segurança do 

regime de estocagem e é capaz de prolongar a vida útil (McMULLEN; STILES, 1991; 

LEISTNER, 1995). 

Além dos diferentes efeitos da temperatura na taxa de crescimento dos 

microrganismos, a composição da microbiota é também afetada pelo aumento da 

temperatura e o crescimento inicial, pela proporção de aumento dos contaminantes 

iniciais permitidos na carne. Isto é devido à maioria dos microrganismos, os mesófilos, 

multiplicar-se em temperaturas de 20 a 30°C, e temperaturas mais baixas restringem o 

seu crescimento. Entretanto existem alguns microrganismos psicrotróficos 
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deterioradores, que ao encontrarem condições de pH e/ou concentração de ácido lático 

na carne, são capazes de crescer mesmo em temperatura de refrigeração e deteriorar o 

alimento (GILL, 1986; BACHION, 2004). 

A permeabilidade a gases das embalagens plásticas também é função da 

temperatura e geralmente aumenta com a elevação da temperatura, isto pode produzir 

considerável escurecimento depois de estocagem prolongada (SARANTÓPOULOS et 

al., 1996; BACHION, 2004). Portanto, a especificação da barreira a gases da 

embalagem depende da temperatura de estocagem e distribuição (SARANTÓPOULOS 

et al., 1996). 

As baixas temperaturas selecionam os organismos tolerantes ao frio, 

principalmente os psicrotróficos, e esses se tornarão o componente mais importante da 

microbiota de deterioração. Entretanto, um ponto deve ser fortemente enfatizado: não 

importa quão boa seja a embalagem, o tempo de vida de estocagem de uma carne 

embalada não será o maior possível, a menos que o controle da temperatura da 

estocagem seja observado atentamente. Enquanto este controle pode ser facilmente 

obtido em testes laboratoriais, o mesmo não ocorre para quantidades comerciais de 

carne embalada, o que é freqüentemente irregular. Com isso, o resultado é que a vida 

útil do produto também se torna irregular. Ao invés de atribuir a culpa somente à 

embalagem ou naqueles que fizeram os testes laboratoriais, a atenção deve ser dirigida 

principalmente para as temperaturas obtidas durante a estocagem, distribuição e na 

venda ao varejo (NETO, 2003). 

 
 
2.4 Adequação da mistura gasosa em relação ao produto e à embalagem 

 

Os gases mais utilizados em atmosferas modificadas são oxigênio, nitrogênio e 

dióxido de carbono, com diferentes combinações e proporções dependendo do produto, 

da necessidade do fabricante e do consumidor. A escolha é influenciada pela microbiota 

capaz de crescer no produto ao oxigênio e dióxido de carbono, e também pela 

estabilidade da cor requerida (PHILLIPS, 1996; LUÑO et al., 1998). 



 21

A correta mistura de gases dentro da embalagem pode manter o sabor, a textura 

e aparência, originais do alimento, o que preservará a sua qualidade. 

É possível alterar a microbiota e aumentar ávida útil da carne fresca por meio da 

seleção apropriada da concentração de gases dentro da embalagem, uma vez que as 

espécies bacterianas presentes na carne apresentam diferentes velocidades de 

crescimento, conforme a disponibilidade de CO2 e O2 no meio (XAVIER; BERAQUET, 

1993). 

O acúmulo de gases no interior de embalagens com atmosfera modificada 

depende de vários fatores associados ao sistema de acondicionamento, além das 

características iniciais dos gases injetados, tais como: taxa de permeabilidade a gases 

da embalagem, hermeticidade da soldagem, área e volume da embalagem e do 

produto, características de absorção de gases do produto e temperatura (SÁ, 2004). 

O dióxido de carbono é efetivo por estender a vida útil de alimentos perecíveis 

pelo retardamento do crescimento bacteriano. Os efeitos gerais do dióxido de carbono 

são prolongar a fase lag e o tempo de geração de microrganismos deterioradores 

(DANIELS et al., 1985; FARBER, 1991; PHILLIPS, 1996; MARTINEZ et al., 2005). 

O efeito do dióxido de carbono na cor da carne é questionável (SEIDEMAN; 

DURLAND, 1984). Existem relatos na literatura de que a carne armazenada em alta 

concentração de CO2 desenvolve, freqüentemente, uma tonalidade cinza, 

supostamente causada pela redução do pH e subseqüente precipitação de algumas 

proteínas sarcoplasmáticas. Porém, alguns trabalhos relatam que a presença de CO2, 

em concentrações de 50% a 80%, no espaço residual de ar em embalagens a vácuo, 

não tiveram nenhum efeito prejudicial na cor da carne. 

O CO2 é geralmente utilizado em concentrações entre 15 e 40% em embalagens 

comerciais para carne fresca e o aumento de sua concentração pode acelerar a 

descoloração da superfície da carne (MANU-TAWIAH et al., 1993). 

O dióxido de carbono tem se mostrado efetivo em alimentos cuja microbiota 

presente dominante é de bactéria gram-negativa, aeróbica e psicrotrófica (DANIELS et 

al., 1985). 

O efeito bacteriostático do CO2 é influenciado pela concentração do CO2, pela 

idade e carga inicial da população de bactérias, da temperatura de estocagem e do tipo 
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de produto que será embalado (MARTINEZ et al., 2005). Além disso, varia com a 

concentração de dióxido de carbono, temperatura de incubação, microrganismo e 

atividade de água (DANIELS et al., 1985). E a efetividade do CO2 como um agente 

antimicrobiano não é universal e depende da microbiota presente e das características 

do produto (PHILLIPS, 1996). 

O estágio em que o CO2 é efetivo geralmente aumenta com a concentração, mas 

altos níveis aumentam a possibilidade de estabelecer condições para o crescimento de 

microrganismos patogênicos tais como Clostridium botulinum (DANIELS et al., 1985). 

Decrescendo a concentração de dióxido de carbono de 25% para 20% permite 

um rápido crescimento de bactérias aeróbicas e aumentando a temperatura de 

estocagem progressivamente reduz o efeito inibitório do CO2. Conseqüentemente 

atmosferas modificadas contendo altas concentrações de O2 são sensíveis a 

temperaturas abusivas, devido a acelerada troca de gás e inadequada inibição de 

bactérias deterioradoras (JEREMIAH, 2001).  

Alguns estudos indicam que as concentrações de 20 a 30% de CO2 é suficiente 

para prevenir o crescimento de bactérias aeróbicas deterioradoras (SØRHEIM et al., 

2004). Entretanto, é evidente que atmosferas contendo altas concentrações de CO2 são 

proxidantes, o que influencia na perda da cor da carne e odor (JAKOBSEN; 

BERTELSEN, 2002). 

Em seus estudos, MANO et al. (2002) observaram que todos os grupos 

microbianos (exceto o B. thermosphacta) foram inibidos pelo CO2 e foi relativamente 

freqüente a predominância de bactérias láticas nas atmosferas seletivas ao final dos 

testes, que está de acordo com a literatura, e segundo BEDENDI (2003) que diz ocorrer 

o desenvolvimento de bactérias láticas na presença de CO2 e baixos níveis de O2, 

porque esta é uma condição ideal de desenvolvimento deste grupo de bactérias que é 

microaerófila. 

Neste mesmo estudo, comprovou-se que a inclusão de CO2 na atmosfera, 

diminui o crescimento bacteriano, especialmente a temperatura de 1°C. Com o aumento 

da temperatura, de 1°C para 7°C, o B. thermosphacta multiplicou-se em todas as 

atmosferas, crescendo melhor naquelas que estavam em aerobiose. 
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Foi relatado por SEIDEMAN et al. (1980) que a concentração de CO2 diminui 

durante a estocagem em EAM de cortes suínos armazenados a 2°C na mistura gasosa 

tanto a 20% de CO2 como a 40% com 5% para 10% de O2. Ao contrário, SPAHL et al. 

(1981) encontraram que os níveis de CO2 aumentaram durante a EAM de cortes 

suínos. 

McMullen e Stiles (1991) em seus estudos observaram que houve uma mudança 

na composição gasosa presente no espaço-livre e indicam que quando foi observado a 

redução, ser devido à absorção de CO2 pela carne ou a troca gasosa pela embalagem. 

Também verificaram que o aumento de CO2 durante a estocagem pode ser resultante 

da baixa solubilidade do CO2 pelo tecido da carne, devido a um aumento de 

temperatura que as amostras foram submetidas. O aumento de CO2 na embalagem 

pode ter sido devido, também, ao metabolismo microbiano de Enterobacteriaceae e de 

bactérias láticas heterofermentativas, que produzem CO2 durante o seu crescimento. 

Algumas teorias tentam elucidar o mecanismo de ação do CO2: exclusão do O2 

substituído pelo CO2 pode contribuir ligeiramente para o efeito geral pela diminuição da 

taxa de crescimento de bactérias aeróbicas; a facilidade com que o CO2 penetra na 

célula pode facilitar os seus efeitos químicos nos processo metabólicos internos; o CO2 

é capaz de produzir uma rápida acidificação do pH da célula com possíveis 

ramificações relacionadas às atividades metabólicas e o CO2 parece exercer um efeito 

em certos sistemas enzímicos (NETO, 2003) 

O nitrogênio é um gás inerte, e tem sido usado em embalagens como filler por 

muitos anos para prevenir o colapso da embalagem. Em produtos que estão estocados 

sob atmosfera modificada, especialmente carne fresca, com altas concentrações de 

CO2, o colapso da embalagem ocorre por causa da solubilidade do dióxido de carbono 

no tecido da carne. O nitrogênio é usado como um gás de enchimento por causa da sua 

baixa solubilidade em água e também em lipídeos comparando-se com o dióxido de 

carbono. Isto previne o colapso da embalagem e permite o total efeito do dióxido de 

carbono até ser completado o tempo de estocagem (PHILLIPS, 1996).  
Nitrogênio é também utilizado para substituir o oxigênio nos produtos embalados 

sob atmosfera modificada, para prevenir a rancidez e inibir o crescimento de 

microrganismos aeróbicos (FARBER, 1991).  
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O monóxido de carbono (CO) é efetivo para manter a cor vermelho brilhante, 

característico de carne fresca, devido à formação de carboximioglobina (COMb) 

(MARTÍNEZ et al., 2005). O pigmento vermelho formado COMb é mais estável à 

oxidação que a oximioglobina, devido à forte associação do CO com a molécula de 

mioglobina (HUNT et al., 2004; MARTÍNEZ et al., 2005). 

A formação de carboximioglobina é limitada a uma fina camada superficial da 

carne, correspondente à profundidade de difusão do CO, que aumenta ao longo tempo 

de estocagem (HUNT et al., 2004, JAYASINGH et al., 2001). 

Baixas concentrações de CO possui pouco efeito sobre a microbiota da carne 

(JAYASINGH et al., 2001). Os mesmos autores citam que a combinação de baixos 

níveis de CO com um gás bacteriostático como o CO2, é fundamental para conservação 

microbiológica da carne. 

Existem diferentes tipos de misturas contendo CO. A mistura de 2% de CO e 

98% de oxigênio é muito efetiva para manter a cor da carne bovina por 15 dias, 

comparada com apenas 5 dias utilizando-se apenas oxigênio. Baseado em citações de 

literatura, a presença de 0,4 a 1,0% de CO em sistema de atmosfera modificada é 

suficiente para manter a cor da carne estável e eliminar o problema de descoloração 

que ocorre em sistemas livres de oxigênio (SØRHEIM et al., 1997; HUNT et al., 2004; 

LUÑO et al., 2000).  

Clark et al. (1976) demonstraram que o CO inibe diretamente o crescimento de 

bactérias psicrotróficas, e esta inibição é resultado da combinação do prolongamento da 

fase lag de crescimento bacteriano e a diminuição da taxa de crescimento durante a 

fase log. 

A microbiota da carne acondicionada sob uma mistura gasosa contendo 0,4% de 

CO, 60% de CO2 e 40%N2 a 2oC foi composta predominantemente bactérias láticas, 

enquanto que a contagem de bactérias tipicamente deteriorantes, como Brochothrix 

thermosphacta e Pseudomonas sp., foram consideravelmente reduzidas (SØRHEIM et 

al., 1999).  

O uso de CO, atualmente, não é permitido em atmosfera modificada para carne 

nos países da Comunidade Européia. A despeito do uso do monóxido de carbono (CO) 

para o acondicionamento de alimentos ser proibido na Comunidade Européia, Luño et 
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al. (1998) mostraram que atmosfera contendo 50% de dióxido de carbono, 1% de CO, 

na presença de baixas concentrações de oxigênio (24%) foi capaz de prolongar a vida 

útil de carne bovina por 29 dias a 1±1 oC. Esses autores concluíram que esta mistura 

gasosa combina uma série de efeitos desejáveis para a estocagem prolongada da 

carne sob atmosfera modificada como a inibição do crescimento de bactérias aeróbias 

deteriorantes e patógenos anaeróbios e a estabilização da cor vermelha típica de carne 

fresca, além da manutenção do odor. 

O CO é um gás tóxico, porém o seu uso para embalagem que utiliza atmosfera 

modificada é controverso, entretanto a indústria de carne da Noruega, de acordo com 

Sørheim et al. (1999), tem sido usada uma mistura de gases, que entre a mistura, 

contem 0,3-0,4% de CO, e já é usada a mais de 10 anos, além disso, os autores 

estimam que 50-60% de retalhos de carnes são embalados usando a atmosfera 

modificada. Os mesmos autores ainda fizeram uma revisão sobre os aspectos 

toxicológicos do uso de CO para os consumidores, e concluíram que a presença de 

0,5% de CO na atmosfera, não apresenta nenhum efeito tóxico para o consumidor, 

ainda detalharam que o consumo de carne embalada em tais concentrações de CO 

resulta em níveis desprezíveis de carboximioglobina na corrente sanguínea.  

A desvantagem do uso do CO em uma mistura de gases que são utilizadas para 

carnes, é um possível “mascaramento” das condições microbiológicas, já que o CO 

pode manter a cor da carne vermelho-brilhante estável, devido à formação de 

carboximioglobina, mesmo quando a qualidade microbiológica não está aceitável. 

Jayasingh e seus colaboradores (2001) concluíram em seu trabalho que a alta 

estabilidade da cor da carne moída acondicionada sob 0,5% de CO pode exceder a 

vida útil microbiológica, com risco de mascarar a deterioração da carne (>106 UFC/g) 

após 5 semanas de estocagem a 2oC. 

 

 

2.5 Propriedades da embalagem 
 

O sistema de embalagem em geral, deve proteger o alimento contra a ação de 

agentes presentes no ambiente, danos mecânicos e contaminação microbiológica. Além 
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de facilitar e reduzir os custos de manipulação e etapas de distribuição e estocagem do 

produto, porém mais que todas estas atribuições a embalagem é o vendedor secreto do 

produto (BACHION; COSTA, 2004). 
As atmosferas dentro do produto são influenciadas pelo tipo de material utilizado 

no procedimento de embalagem e da mistura inicial de gases utilizados. Alguns 

materiais permitem a difusão de gases para dentro ou para fora da embalagem durante 

a estocagem, mas se o filme for completamente permeável então a atmosfera dentro da 

embalagem gradualmente torna-se a mesma do ar de fora da embalagem, ou se o filme 

for semi-permeável, resultará em um equilíbrio da atmosfera modificada. Outros filmes 

como os laminados estabelecem uma barreira para o movimento dos gases em todas 

as direções o que pode tornar uma indesejável condição anaeróbica sendo alcançado 

dentro da embalagem. O uso de filmes com barreira depende do produto envolvido 

(PHILLIPS, 1996). 

Na comercialização de porções de varejo de carne e derivados, em embalagem 

com atmosfera modificada, é comum a utilização de bandejas plásticas rígidas com 

tampas flexíveis e transparentes, constituídas por estruturas de alta barreira. 

Normalmente as tampas são estruturas híbridas de filme coextrusado barreira laminado 

a um filme de PET impresso, com característica antiembaçante, visto que não ficam em 

contato direto com o produto (SARANTÓPOULOS et al., 2003). 

A escolha do material para embalagem da carne em atmosferas modificadas é 

outro ponto determinante da vida útil da mesma. Embora a literatura seja unânime em 

afirmar que a eficiência da embalagem a vácuo e com CO2 está diretamente 

relacionada com o uso de filmes de baixa permeabilidade a gases, as recomendações 

de permeabilidade ao O2 utilizadas por vários autores são divergentes e variam entre 5 

e 100cc O2/(m2/dia) (XAVIER; BERAQUET, 1993). 

O estabelecimento de valores precisos de taxa de permeabilidade tanto ao 

oxigênio quanto ao dióxido de carbono é de fundamental importância na determinação 

da vida útil da carne fresca em atmosfera modificada, uma vez que a manutenção da 

atmosfera interna é diretamente dependente da permeabilidade do material, 

especialmente nos casos de estocagem por um longo período. Portanto, para o uso 

efetivo de atmosfera modificada todos esses parâmetros devem ser rigidamente 
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controlados e adequados às condições que permitam a tempo de estocagem desejado 

(XAVIER; BERAQUET, 1993).  

Muitas embalagens para produtos com atmosfera modificada são feitos com um 

ou mais polímeros: cloreto de polivinila (PVC), polietileno tereftalato (PET), polietileno 

(PE) e polipropileno (PP), dependendo das características desejadas do uso (PHILLIPS, 

1996). 

Em embalagens com atmosfera modificada, cujo teor de oxigênio é superior a 

30%, o uso de filmes com taxa de permeabilidade ao oxigênio, entre 30 e 50cm3 

(CNTP) O2/(m2/dia) é recomendável. Para sistemas de atmosfera com 100% de CO2 ou 

misturas de CO2/N2, utilizam-se filmes com taxa de permeabilidade ao oxigênio inferior 

a 10cm3 (CNTP) O2/(m2/dia), conferindo à carne fresca uma coloração vermelho 

púrpura e vida útil em torno de 45 dias, quando estocada em torno de 0°C 

(SARANTÓPOULOS et al., 2003). 

As estruturas são similares às tampas de filmes termoformados, como exemplo: 

Poliamida (PA)/PE, PE/PA/PE, PET/PE, PA/Copolímero Etileno-Álcool Vinílico 

(EVOH)/PE, PET/PE/EVOH/PE, PA/PE/EVOH/PE. A especificação do material da 

bandeja está associada às propriedades de barreira a gases, termoformação, 

soldabilidade e custo. Alguns exemplos de estruturas de bandejas são: PET/PE, 

PVC/PE, PVC/EVOH/PE, Polipropileno(PP)/EVOH/PE, PP/EVOH/PE. Alguns sistemas 

de embalagens utilizam o PP expandido laminado a um filme barreira, na forma de 

bobina ou de bandejas pré-formadas (SARANTÓPOULOS et al., 2003). 

A embalagem rígida é sempre utilizada para carne fresca, pois o contato do 

material de embalagem flexível com o produto iria criar um ponto de baixa pressão de 

oxigênio e conseqüentemente escurecimento localizado da carne fresca. É 

recomendável que o fundo e as laterais das bandejas apresentem ranhuras, para 

facilitar a circulação dos gases ao redor do produto (SARANTÓPOULOS et al., 2003). 

Outra opção de sistema de embalagem com bandeja rígida em atmosfera 

modificada usa filme envoltório termoencolhível, de alta barreira a gases, em máquina 

tipo flow pack horizontal. O filme apresenta elevada transparência e brilho e possui 

propriedades antiembaçantes. Durante o acondicionamento, o filme é hermeticamente 

selado ao redor da bandeja com produto em atmosfera modificada. Antes de o 
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equipamento fazer as termosselagens transversais, um abafador ajusta a quantidade de 

gás dentro da embalagem. Após o fechamento, o filme é termoencolhido ao redor da 

bandeja por meio de um túnel de encolhimento. É importante que a bandeja apresente 

alta permeabilidade a gases, para permitir o contato da atmosfera modificada com toda 

superfície do produto (SARANTÓPOULOS et al., 2003). 

 

 

2.6 Sistema e equipamento de acondicionamento eficientes 
 

O equipamento de acondicionamento, utilizado para remoção da atmosfera 

original da embalagem e a introdução da nova atmosfera é também um ponto crítico 

para o sucesso da tecnologia (BACHION, 2004). 
A operação da máquina deve ser otimizada em termos de nível de evacuação e 

de injeção de mistura gasosa, além de parâmetros de termossoldagem, a fim de se 

obter uma modificação eficiente da atmosfera no interior da embalagem e soldagens 

herméticas que não permitam trocas gasosas (BEDENDI, 2003). 

Para produtos cárneos são duas as técnicas mais utilizadas para modificas a 

atmosfera no interior de uma embalagem: sistema de fluxo de gás (“gas flushing”) e 

sistema de vácuo compensado (BEDENDI, 2003). 

 

 

2.7 Ácidos Orgânicos 
 

O fator mais importante para controlar o grau de contaminação da carne fresca é 

a higienização dos locais de abate e manipulação. No entanto, apesar do aumento e da 

sofisticação nos cuidados higiênicos, e na sanitização da superfície da carcaça, ainda 

são encontrados contaminantes patogênicos como Campylobacter e Salmonella na 

superfície de carnes manuseadas nesses locais (SILVA, 1999a). 
Uma vez que é praticamente impossível evitar a contaminação da carne, o 

desenvolvimento de métodos de descontaminação tem sido exaustivamente estudado 

(MARIN et al., 1997). 
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Sanitizantes como hipoclorito de sódio e quaternário de amônio são utilizados na 

indústria de alimentos para destruir microrganismos existentes em superfícies que 

entram em contato com os alimentos. Alguns agentes de sanitização, como os ácidos 

orgânicos, podem eliminar microrganismos em superfícies de alimentos sólidos como a 

carne. Os microrganismos que contaminam a superfície da carne, durante o abate, 

podem ser removidos por lavagem com água potável e/ou por sanitização com agentes 

físicos ou químicos (SILVA, 1999a). 

A aplicação de ácidos orgânicos na superfície da carne tem sido empregada com 

o objetivo de reduzir as populações iniciais de bactérias deterioradoras e patogênicas, e 

assim prolongar a vida útil do produto, diminuindo as contagens microbiológicas ao 

longo do período de estocagem, visando também a sua sanidade (FU et al., 1994; 

SILVA, 1994b). Ácidos orgânicos de cadeia curta têm sido estudados para este 

propósito, devido à sua solubilidade, sabor e baixa toxicidade (FU et al., 1994). 

O uso associado dos ácidos possui uma ação mais eficácia contra os 

microrganismos deterioradores e patogênicos, do que o seu uso isolado (MELLO, 

1992). 

O ácido acético e lático são recomendados como sanitizantes em carcaças de 

animais abatidos para consumo humano, pelo fato de sua toxicidade ser alta contra os 

microrganismos e baixa contra os humanos (SILVA, 1999a).  

O uso de ácidos orgânicos fracos, particularmente os ácidos lático e acético vem 

sendo objeto de grande interesse na redução da carga bacteriana da carne fresca 

(SILVA, 1999a) e de acordo com PRASAI et al. (1991) o ácido lático exerce tanto efeito 

bactericida, imediatamente após a sua aplicação, como efeito bacteriostático, de ação 

prolongada, a extensão da vida útil da carne. 

O espectro de ação dos ácidos se baseia no efeito antimicrobiano devido à 

acidez em si (queda do pH extracelular) e o efeito antimicrobiano específico devido à 

forma não dissociada (SILVA, 1999a).  

A ação antimicrobiana desses ácidos resulta de sua ação lipofílica, onde os íons 

hidrogênio (forma não dissociada do ácido) penetram a membrana celular do 

microrganismo, acidificando o seu interior, inibindo assim o transporte de nutrientes. 

Apenas os ácidos orgânicos lipolíticos apresentam essa atividade (SILVA, 1999a). 
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Em seus estudos SILVA (1999) observou que o tratamento realizado pela 

aspersão da solução de ácidos orgânicos em carne bovina apresentou eficiência no 

controle microbiano e não afetou as qualidades sensoriais da carne. 

Entretanto no uso de ácidos orgânicos é importante considerar alguns aspectos: 

natureza da matéria-prima – algumas matérias-primas absorvem mais facilmente o 

ácido, sofrendo alteração de sabor; qualidade microbiológica da matéria-prima – os 

ácidos podem ser utilizados como coadjuvantes, porém não podem mascarar falhas no 

processamento da matéria-prima. Desta forma, é necessário que o processamento 

atenda as Boas Práticas de Fabricação; concentração do ácido – a definição das 

concentrações dos ácidos está relacionada ao efeito esperado. Concentrações muito 

elevadas podem ocasionar alterações sensoriais no alimento, enquanto baixas 

concentrações podem não atingir o resultado desejado; forma de aplicação – é 

importante que seja definida a forma de aplicação do ácido, principalmente sob 

aspectos econômicos, procurando-se otimizar o uso da solução de acordo com o 

processamento; tempo para aplicação – para que a aplicação do ácido apresente um 

bom resultado, ele deve ser aplicado no menor tempo possível após o abate, em geral 

admite-se até um limite máximo de 24 horas após o abate; manuseio antes e após 

embalagem – mesmo com a aplicação dos ácidos, os cuidados com o manuseio para 

embalamento e nos pontos de comercialização são indispensáveis, como controle de 

temperatura, integridade da embalagem e tempo de estocagem. 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Coleta da matéria-prima  
 

Foram adquiridos de um frigorífico comercial 414,8 kg de carré suíno e 211,8 kg 

de costela suína de animais da linhagem comercial recém abatidos, próximo à região de 

Campinas-SP, sob devida inspeção sanitária. Dos 110 animais abatidos, foi 

determinada a taxa de queda do pH (1 hora e 24 horas após o abate) de 30 meias-

carcaças, com o objetivo de verificar a qualidade da carne em relação à presença de 
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anomalias, como carne PSE (pálida, flácida e exsudativa) ou DFD (escura, firme e seca 

na superfície).  As meias-carcaças ficaram estocadas em câmara fria por 24 horas, para 

posterior desossa. A separação dos cortes da carcaça foi conduzida seguindo as Boas 

Práticas de Fabricação (BPF).  

Os cortes foram acondicionados em sacos plásticos de polietileno e 

transportados em caminhão frigorífico até o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de 

Carnes – CTC, unidade do Instituto de Tecnologia de Alimentos – ITAL localizado em 

Campinas – SP, onde posteriormente foi realizado o processamento da matéria-prima, 

e também as análises para o estudo da vida útil. A matéria-prima foi caracterizada 

realizando-se análises microbiológicas, físico-químicas e sensoriais. 

 
 
3.2 Preparo das amostras e acondicionamento sob atmosfera modificada 
 

Os cortes foram recebidos na planta piloto do CTC e estocados em câmara fria 

por 12 horas, até o seu preparo em porções de bistecas e costelas. O preparo das 

amostras consistiu do fatiamento do carré, com auxílio da serra fita, em bistecas 

(aproximadamente 150 gramas e 1,5 cm de espessura), e do corte da costela 

(aproximadamente 150 gramas, 18 cm de comprimento e 2 cm de largura), para 

posterior aplicação dos tratamentos investigados. Paralelamente foi preparada 10 litros 

de solução de ácidos orgânicos (1% de ácido lático – 100 g, 1% de ácido cítrico – 100 g 

e 1% de ácido acético – 100 ml) e antioxidante (0,8% de ácido ascórbico – 80 g) a 

temperatura de 13 ºC e pH 2,34. Aleatoriamente, metade das bistecas e costelas foram 

pulverizadas com a solução, e padronizou-se 6 pulverizações para as amostras.  Dessa 

forma, porções de peso médio de 300 g (dois pedaços por bandeja), tanto das amostras 

pulverizadas quanto as não pulverizadas, foram acondicionadas em bandejas plásticas 

rígidas de material PET/PE (EMPLAL), sobre uma almofada absorvente de líquidos com 

capacidade de absorção entre 38 e a 58 ml de exsudado (Cryovac®).   
 As bandejas, individualmente, foram colocadas dentro de saco plástico 

transparente com estrutura de copolímero de etileno e acetato de vinila (EVA) 

multicamadas, termoencolhível com permeabilidade ao oxigênio de no máximo 30 
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cm3/m2.dia a 1 atm/23ºC/0%UR e permeabilidade ao vapor d’Água de no máximo 10 

gH2O/m2.dia a 1 atm/38ºC/90%UR, com espessura de 48 a 62 µ (Cryovac®), que foram 

identificados com informações sobre cada amostra, tais como: tipo de corte, 

composição da mistura gasosa, com ou sem atomização da solução de ácidos 

orgânicos e antioxidante, destino e data das avaliações laboratoriais (físico-químicas, 

microbiológicas e sensoriais). O conjunto bandeja/filme foi submetido ao processo de 

modificação da atmosfera, no equipamento da marca SUPERVAC modelo GK 185, 

operando com exaustão de ar de 15 segundos, injeção da composição de gases de 7 

segundos, onde a pressão de saída do gás do cilindro foi de 2 Kgf/cm2, selagem de 1,5 

segundos e ventilação de 5 segundos. Nesta etapa foram testadas três diferentes 

composições gasosas (Linde Gas) para costela (C1: 99,6%CO2, 0,4%CO; C2: 80%CO2, 

19,6%N2 e 0,4%CO; C3: 50%CO2, 49,6%N2) e para três para bisteca (C2: 80%CO2, 

19,6%N2 e 0,4%CO; C3: 50%CO2, 49,6%N2 e 0,4%CO e C4: 50%CO2 e 50%N2;)  

As bandejas foram retiradas do equipamento, colocadas em caixas plásticas, e 

estocadas em câmara fria (temperatura na faixa de 2+2 ºC), protegidas da luz, por um 

período de 32 dias. Nos dias 0, 1, 5, 13, 19, 25 e 32 foram retiradas as bandejas 

previamente identificadas, para realização das análises microbiológicas, físico-químicas 

e sensoriais, para o estudo da vida útil. 

 

 
3.3 Caracterização da matéria-prima e avaliação da vida útil 
 

Para se verificar a qualidade microbiológica e condições higiênico-sanitárias da 

matéria-prima que foi utilizada no estudo, amostras aleatórias foram retiradas de 

diferentes peças de carré e de costela suína, e foram realizadas análises 

microbiológicas na Unidade Laboratorial de Referência em Microbiologia do Instituto de 

Tecnologia de Alimentos – ITAL. Para a caracterização da matéria-prima, foram 

realizadas análises de coliformes totais, coliformes fecais, (resultados expressos em 

Número Mais Provável por grama de amostra – NMP/g), bactérias láticas, psicrotróficos 

aeróbios totais, bolores e leveduras, clostrídios sulfito redutores, Escherichia coli, 
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Staphylococcus aureus (resultados expressos em Unidades Formadoras de Colônias 

por grama de amostra – UFC/g), e Salmonella sp (ausência ou presença).   
Durante o estudo da vida útil, nos dias 1, 5, 13, 19, 25 e 32 foram retiradas 

bandejas (unidade experimental), aleatorizadas segundo o planejamento experimental, 

para serem realizadas análises microbiológicas de coliformes totais (NMP/g), E. coli 

(UFC/g) e bactérias láticas (UFC/g), sendo que no 32º dia análises complementares 

foram realizadas para avaliar as condições higiênico-sanitárias do produto.  

 
 

3.3.1 Análises microbiológicas 
 

As amostras de bisteca e costela foram retiradas das embalagens em cabines de 

fluxo laminar, retirando-se assepticamente alíquotas de 25 g de cada amostra, 

composta por duas bandejas. Essas alíquotas foram colocadas em frascos contendo 

225 ml do diluente (solução fisiológica peptonada, 0,1%). A seguir a amostra foi 

homogeneizada em homegeneizador de pistão (Stomacher), e a partir dessa suspensão 

(diluição 10-1), foram feitas diluições seriadas para inoculação em meio específico. Após 

o período de incubação, para cada determinação, foram realizadas as contagens 

correspondentes.  

A pesquisa de Salmonella sp. (caldo de enriquecimento BPW), foi realizada 

utilizando-se o método PCR (Reação de Cadeia Polimerase), utilizando para tanto o 

sistema Bax Dupont/Qualicon AOAC RI (2000). Os resultados após o período de 

análise, de 48 horas foram expressos em presença/ausência do microrganismo em 25 

gramas de amostra analisada. 

As determinações microbiológicas de bactérias láticas; S. aureus; coliformes 

totais e fecais, E. coli, bolores e leveduras e psicrotróficos anaeróbios totais foram 

realizadas de acordo com as metodologias oficiais da APHA (American Public Health 

Association), descritas no Compendium of Methods for the Microbiological Examination 

of Foods (DOWNES; ITO, 2001).  
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3.4 Análises físico-químicas  
 

Na matéria-prima foi realizada a determinação de pH e de cor objetiva, para 

caracterizá-la. Posteriormente, durante o estudo da vida útil, nos dias 1, 5, 13, 19, 25 e 

32, foram realizadas análises da composição gasosa do espaço livre nas bandejas, pH, 

cor objetiva, análise do teor de gordura total e determinação do valor de substâncias 

reativas ao ácido 2-tiobarbitúrico (TBARS).  
As medidas de pH e colorimétricas foram realizadas diretamente nas amostras. 

Para as análises de teor de gordura total e a determinação do valor de TBARS, foi 

necessário fazer a preparação da amostra. Dessa forma, a quantidade total de amostra 

referente a duas bandejas, foi completamente homogeneizada em multiprocessador e 

acondicionadas em saco plástico, devidamente identificados antes do início das 

análises. 

 

 
3.4.1 Análise da composição gasosa no espaço livre 
 

Os teores de O2 e CO2 no espaço livre de cada bandeja foram determinados por 

um Analisador de Gás da marca ILLINOIS, modelo LL6600, onde a agulha do aparelho 

foi inserida na embalagem através de um septo de silicone, para evitar perda de gases. 

Todas as bandejas do experimento foram analisadas. Dessa maneira, as bandejas que 

não estavam com a composição correta, não foram usadas para as determinações 

microbiológicas, físico-químicas e sensoriais. 

 

 
3.4.2 Medidas de pH 
 

Antes de embalar as amostras, colheram-se aleatoriamente três amostras de 15 

peças para ser determinado o pH da matéria-prima, em 5 diferentes pontos aleatórios, 

imediatamente antes do processo de embalagem sob atmosfera modificada. As leituras 

de pH, durante o estudo de vida útil, foram realizadas em 5 pontos diferentes aleatórios 
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da amostra, utilizando um pHmetro portátil Digmed (modelo DM21) e eletrodo com 

sistema interno de referência Digmed®, devidamente calibrado. 

 

 

3.4.3 Medidas colorimétricas  
 

A medida de cor objetiva foi realizada imediatamente após a abertura da 

embalagem, e após 20-30 minutos de oxigenação, com objetivo de verificar-se se 

houve diferenças de coloração entre as diferentes misturas gasosas empregadas no 

estudo. A reflectância foi determinada na faixa de 380 a 780nm utilizando-se 

espectrofotômetro manual KONICA Minolta CR-400 (Radiometric Instruments 

Operations Minolta Co, Ltda., Osaka, Japão) com iluminante D65, ângulo de 

observação 10º, componente especular incluso. O espectrofotômetro foi calibrado em 

porcelana branca padrão com Y=92,2, x=0,3165 e y=0,3325 (Radiometric Instruments 

Operations Minolta Co, Ltda., Osaka, Japão). As leituras de luminosidade (L*), 

intensidade de vermelho/verde (a*) e intensidade de amarelo/azul (b*) foram realizadas 

conforme especificações CIE (Comission Internacionale d’le Ecleraige) no sistema 

CIELab.  

 

 

3.4.4 Análise do teor de gordura total 
 

O teor de gordura total foi determinado conforme procedimentos da Association 

of Official Analytical Chemists (HORWITZ, 2000).  
  

 
3.4.5 Determinação do valor de Substâncias Reativas ao Ácido 2-tiobarbitúrico 
(TBARS) 
 

O valor de TBARS foi determinado por extração segundo WINCKE (1970) 

Inicialmente a amostra foi triturada em multiprocessador de alimentos. Para o copo de 
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ONMI-MIXER, Sorvall® foram transferidos 10 gramas da amostra, e 50 ml de solução 

de ácido tricloracético (TCA) a 7,5%. A mistura foi homogeneizada por 1 minuto à 2000 

rpm. O homogeneizado foi filtrado e tampado após a filtração. 

A amostra foi transferida para tubos de centrífuga de 50 ml (tipo Falcon) e 

posteriormente para tubos de ensaio em alíquota de 5 ml e paralelamente foi preparado 

o branco (3 tubos), e a curva analítica, com pontos P1 (0,5 ml de solução TEP + 4,5 ml 

de água + 5,0 ml de TBA), P2 (0,8 ml de solução TEP + 4,2 ml de água + 5,0 ml de 

TBA), P3 (1,2 ml de solução TEP + 3,8 ml de água + 5,0 ml de TBA), P4 (1,6 ml de 

solução TEP + 3,4 ml de água + 5,0 ml de TBA), P5 (2,0 ml de solução TEP + 3,0 ml de 

água + 5,0 ml de TBA) (3 tubos de ensaio para cada ponto da curva). Para o preparo do 

branco foi colocado 5 ml de água e 5 ml e solução de ácido 2-tiobarbitúrico (TBA). 

O preparo dos pontos da curva analítica foi elaborada a partir de uma solução de 

trabalho, preparada pela transferência de 0,2203g de 1,1’,3,3’ Tetraetoxipropano (TEP) 

para balão volumétrico de 100 ml e o volume completo com água destilada . Uma 

solução de trabalho (2,203µg/mL) foi preparada a partir da solução de trabalho e a 

curva de analítica foi elaborada pela transferência de alíquotas de solução TEP, água e 

solução de TBA. Os tubos foram fechados, agitados em vortex e colocados em banho-

maria fervente por 45 minutos para o desenvolvimento da cor. Após resfriamento em 

banho de água gelada por 15 minutos, a absorbância foi lida em espectrofotômetro de 

feixe duplo UV-VIS (Cary 1E, Varian) em 538nm. As absorbâncias foram multiplicadas 

pela constante de destilação (KD) e o valor expresso em miligramas de malonaldeído 

por quilograma de amostra. KD = S/A * 72,063 * 107/C * 100/P onde, S = concentração 

de TEP (moles) de cada ponto da curva de resposta; A = leitura da absorbância à 

532nm relativa a cada ponto da curva de resposta; 72,062 = massa molecular do 

malonaldeído; C = massa da amostra em gramas; P = porcentagem de recuperação em 

%. 
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3.5 Análise Sensorial  
 
3.5.1 Pré-seleção dos provadores 
 

Para compor a equipe de provadores foram recrutados voluntários dentre 

estagiários, pesquisadores e funcionários do CTC/ITAL. Desta forma, 22 pessoas foram 

selecionadas com base em interesse e disponibilidade para participar do teste 

sensorial. Preliminarmente, essas pessoas foram submetidas aos seguintes testes:  

I) Questionário de recrutamento (MEILGAARD et al., 1999): cada pessoa interessada 

em participar da equipe de avaliação sensorial respondeu a um questionário (Anexo A) 

contendo questões de ordem geral, relacionadas ao seu estado de saúde e 

direcionadas ao objetivo da análise sensorial de cortes cárneos suínos. Juntamente 

com as questões, também foi apresentado o Termo de Consentimento, que o provador 

deveria assinar caso concordasse em participar voluntariamente da avaliação sensorial  

II) Reconhecimento de gostos básicos: foram apresentadas soluções de cada gosto 

básico e solicitado ao provador que identificasse o gosto da solução (doce, salgado, 

amargo, ácido ou umami). 

III) Reconhecimento de aromas (MEILGAARD et al., 1999): produtos com aromas 

familiares foram apresentados em tubos de ensaio com tampa e que não permitisse a 

visualização do produto. Foi solicitado a cada provador que destampasse o tubo, 

aspirasse e descrevesse o odor percebido. Os produtos utilizados no presente estudo 

para avaliação da percepção e memória sensorial para aromas foram: maçã, fumaça, 

catchup, ranço, carne suína fresca, carne suína deteriorada, vinagre, pimenta, gengibre, 

baunilha. 

VI) Acuidade visual (FARNSWORTH, 1957): foi realizado o teste Farnsworth-Munsell 

100 Hue (FM 100) para avaliar a discriminação de cores. Neste teste, foi solicitado aos 

provadores que ordenassem 4 séries de botões de cor baseados no Sistema de 

Munsell, em uma cabine com iluminação padrão recomendada para o teste (luz 

fluorescente tipo luz do dia 6500K). Para cada provador, os erros de inversão na 

ordenação da seqüência de cores foram pontuados e o provador classificado segundo 

as recomendações do teste. 
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Após a realização dos testes de pré-seleção dos provadores, de 22 pessoas que 

inicialmente demonstraram interesse em participar, 10 foram selecionados através dos 

seguintes requisitos: a) no questionário de recrutamento responderam as questões de 

maneira clara, não demonstraram aversão ao produto, não indicaram impedimentos 

para a realização das avaliações sensoriais, acertaram pelo menos 70% dos testes com 

o uso de escalas (permitindo-se uma diferença de ± 20% da resposta em relação ao 

valor correto) e assinaram o termo de consentimento em participar voluntariamente das 

avaliações sensoriais; b) identificaram corretamente pelo menos 80% dos gostos 

básicos que 50% dos provadores reconheceram; c) identificarem corretamente pelo 

menos 80% dos aromas que 50% dos provadores reconheceram; d) tiveram acuidade 

visual considerada normal (superior e médio), segundo os padrões do teste FM100. 

Foram realizadas sessões com diferentes carnes suínas para treinamento dos 

provadores selecionados 

 
 
3.5.2 Condições dos testes sensoriais 
 

Os testes foram conduzidos no Laboratório de Análise Sensorial do Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento de Carnes (CTC/ITAL). As avaliações individuais foram 

realizadas em uma sala com mesa redonda com iluminação adequada (luz 

fluorescente) para a avaliação.  

Antes de realizar a avaliação sensorial, foi verificada a composição gasosa de 

cada bandeja. As amostras que não estavam com a concentração adequada eram 

retiradas da avaliação. 

Foram avaliados 12 tratamentos (6 tratamentos de bisteca e 6 tratamentos de 

costela) no tempo 1, 5, 13, 19, 25, 32 dias. As análises sensoriais foram realizadas no 

período da manhã e da tarde, dessa forma foi feito um sorteio para aleatorizar as 

amostras de bisteca e costela que seriam feitas no dia.  

As amostras foram codificadas com números de três dígitos e avaliadas pelo 

painel sensorial treinado, de acordo com a ficha de avaliação para bisteca e costela, 

como no Anexo B e C, respectivamente.  
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As escalas para avaliação de cor do carne, da gordura e osso, foram 

desenvolvidas pelo painel sensorial treinado com auxílio de paletas removíveis de cor 

do Livro de Cor Munsell. Ficaram estabelecidos os seguintes pontos na escala linear 

não estruturada de 9 cm, tanto para a bisteca como para a costela, com embalagem 

fechada ou aberta, com exceção de um ponto a mais que ficou determinado para a 

costela, que foi a cor vermelha da carne: 

Cor rosa da carne: 0cm = 10R 8/2; 4,5cm = 10R 7/4; 9cm = 10R 6/6 

Cor vermelha da carne: 0cm = 8.75R 4/12; 4,5cm = 10R 3/10; 9cm = 7.5R 3/4 

Cor marrom da carne: 0cm = 10R 5/4; 4,5cm = 10R 3/6; 9cm = 10R 3/4 

Cor cinza da carne: 0cm = 5Y 8/2;  4,5cm = 5Y 7/2; 9cm = 5Y 6/2 

Cor rosa da gordura: 0cm = 10YR 9/1; 4,5cm = 5YR 9/1; 9cm = 5YR 9/2 

Cor cinza da gordura: 0cm = 5Y 9/1; 4,5cm = 10Y 9/1; 9cm = 5Y 8.5/1 

Cor vermelha do osso: 0cm = 8.75R 4/12; 4,5cm = 2,5Y 6/2; 9cm = 7.5R 3/4 

Cor cinza esverdeado do osso: 0cm = 2.5Y 8/2; 4,5cm = 2.5Y 6/6; 9cm = 2.5Y 4/2 

 O odor foi avaliado pelos seguintes atributos e respectivas pontuações: carne 

fresca (in natura) (1); guardada/geladeira (2); fruta/doce (3); fermentado (4); ácido (5); 

ranço (6); deteriorado (7) e outros (8). 

 A aparência global foi avaliada pelos os atributos e respectivas pontuações, em 

muito boa (5); boa (4); nem boa/nem ruim (3); ruim (2); muito ruim (1), e a porcentagem 

de descoloração (% de manchas em relação à superfície da carne), foi avaliada pelos 

atributos e respectivas pontuações : sem manchas (1); até 5% (2); 5-15% (3); 15-25% 

(4) e mais de 25% (5). 

 

 

3.6 Análise estatística 
 
 As unidades experimentais foram as bandejas. Foi utilizado o modelo de análise 

de variância (ANOVA - Analysis of Variance) com os efeitos principais: tempo, 

composição gasosa e pulverização, bem como todas as interações entre estes: tempo x 

composição gasosa, tempo x pulverização, composição gasosa x pulverização e tempo 
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x composição gasosa x pulverização. As comparações de médias foram feitas pelo 

teste de Tukey ao nível de 5% (STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM - SAS, 2002-2003). 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1 Análises microbiológicas 
 
4.1.1 Caracterização inicial da matéria-prima e final do produto 
 

Nas tabelas 1 e 2 estão apresentados os resultados encontrados dos 

microrganismos pesquisados neste estudo, para bisteca e costela, respectivamente, 

segundo caracterização inicial, realizada na matéria-prima, e caracterização final, 

realizada no produto final, último dia de análise.  

Segundo a legislação vigente, para carnes resfriadas, ou congeladas, in natura, 

de bovinos, suínos e outros mamíferos (carcaças inteiras ou fracionadas, quartos ou 

cortes); carnes moídas; miúdos de bovinos, suínos e outros mamíferos, não devem 

apresentar Salmonella sp em 25g de amostra. Na caracterização microbiológica da 

matéria-prima (dia=0), para bisteca e costela, e também na caracterização final do 

produto (dia=32), amostras de bisteca sob tratamentos C2, C3 e C4 e costela sob 

tratamentos C1, C2 e C3, armazenados em temperatura de 2+2º C, apresentaram 

contagens microbiológicas dentro dos limites permitidos pelo Regulamento Técnico 

sobre Padrões Microbiológicos para Alimentos (BRASIL, 2001). 

Na contagem de Costrídios sulfito redutores, observou-se que para a bisteca, da 

caracterização para o último dia de análise (dia=32), houve redução de 1,9 x 102 UFC/g 

para <10 UFC/g. A contagem para a costela iniciou-se com <10 UFC/g e manteve o 

mesmo valor até o último dia de análise. A baixa contagem desde a caracterização 

inicial na matéria-prima sugere boas práticas de processamento e de eficiência de 

processo. As amostras pulverizadas e não pulverizadas não se diferenciaram pelos 

valores obtidos. A baixa contagem inicial é crucial para que a vida útil do produto seja 

aumentada. Labadie (1999) explicou que os microrganismos que crescem durante a 
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estocagem resultam do tipo de contaminação introduzida no processamento da carne e 

da influência de fatores físico-químicos aplicados durante a estocagem. Esses fatores 

(temperatura, pH, nutrientes, atividade de água e composição da atmosfera) constituem 

barreiras as quais possuem importante função na atividade e no crescimento dos 

microrganismos, e também na ação seletiva das mesmas. 

 A contagem de S. aureus para bisteca apresentou baixo valor, durante todo 

período avaliado, com valor de <102 UFC/g indicando novamente bons procedimentos 

durante o processamento da carne. Estes resultados estão de acordo com Viana et al. 

(2005), que estudaram atmosferas contendo 100%CO2, 99%CO2 + 1% CO e 100%CO 

seguido de vácuo após 1 h de exposição, em lombo suíno, e encontraram no máximo 

10 UFC/g para S.aureus. No presente estudo, o mesmo ocorreu para a costela, com 

valor máximo encontrado de <102 UFC/g. Pelos resultados apresentados, é possível 

verificar que os valores não se diferenciaram, nem para bisteca e nem para a costela, 

nas amostras pulverizadas e não pulverizadas. 

 Nas amostras de bisteca, tanto as pulverizadas como não pulverizadas, nas 

três composições gasosas, apresentaram valores na análise de E.coli abaixo de 3,0 

UFC/g. A costela, na caracterização inicial, apresentou valor baixo (4,0 UFC/g), e 

manteve-se abaixo de 3,0 UFC/g na C1, P e NP. Na C2 teve valor abaixo de 3,0 UFC/g 

nas amostras pulverizadas e 4,0 UFC/g nas amostras não pulverizadas. A C3 

apresentou valores mais elevados que C2 e C1, com 2,1 x 10 UFC/g para amostras 

pulverizadas e 2,4 x 102 UFC/g para as amostras não pulverizadas. Observou-se que 

as amostras P, para C2 e C3 apresentaram valores mais baixos que nas amostras NP, 

que pode ser resultado da ação da solução de ácidos orgânicos e antioxidante sobre 

estes microrganismos.  

Valores mais elevados também apresentaram na contagem de coliformes totais 

na C2 e C3, tanto P como NP, na caracterização final para a costela, porém para a 

bisteca os valores não foram diferentes entre os tratamentos. No caso da bisteca, logo 

na caracterização inicial o valor foi elevado 2,4 x 102 e continuou elevando-se até o 

último dia. A costela teve uma contagem inicial de 9,3 x 10, e também teve elevação até 

o último dia. Esse resultado mostra que a matéria-prima esteve, desde o inicio, 
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contaminada por esses microrganismos, e que pelo tipo de meio que os mesmos 

encontraram, conseguiram se desenvolver ao longo do tempo.  

 A contagem de bolores e leveduras atingiu valor máximo de 3,0 x 103 UFC/g na 

C3 NP, para a bisteca. Os resultados finais dos outros tratamentos foram iguais ou 

menores que o resultado inicial, de 1,0 x 103 UFC/g. A contagem de bolores e leveduras 

para a costela apresentou valores mais elevados que para a bisteca, atingindo máximo 

de 4,4 x 104 UFC/g na C3 NP, coincidentemente o mesmo tratamento apresentou valor 

mais elevado para a bisteca na caracterização final. Esses microrganismos estiveram 

presentes desde a caracterização inicial, e persistiram na caracterização final, 

provavelmente pela acidificação do meio pelas bactérias láticas, que favorece 

principalmente as leveduras. 

A microbiota dominante encontrada neste estudo, tanto para as amostras de 

bisteca quanto para as de costela, foram de bactérias láticas juntamente com 

psicrotróficos aeróbios totais. O valor máximo atingido de bactérias láticas foi de 6,3 x 

107 UFC/g e de 6,8 x 108 UFC/g, para bisteca (C4 P) e para a costela (C3 P), 

respectivamente. Porém em todos os tratamentos os valores finais de contagem de 

bactérias láticas excederam 106 UFC/g. O crescimento de bactérias láticas em carnes 

embaladas em atmosfera modificada é normal, já que o meio favorece o 

desenvolvimento desse microrganismo.  Estes resultados estão de acordo com os 

encontrados por Viana et al. (2005), que concluíram que sob atmosferas contendo CO2, 

as bactérias láticas constituem parte dominante da microbiota 

Daniels et al. (1985) explicaram que o dióxido de carbono mostra-se efetivo, 

quando a microbiota dominante é de bactérias psicrotróficas aeróbicas gram-negativa. 

Porém, neste estudo, observou-se que o nível residual de oxigênio pode ter sido 

favorável ao crescimento de psicrotróficos aeróbios, que utilizam-se desse O2 residual 

para seu crescimento. Observou-se pelos resultados que a adição da solução de ácidos 

orgânicos e antioxidante teve um ligeiro efeito sobre estes microrganismos, apenas no 

tratamento bisteca C2 P que foi de 7,4 x 106 UFC/g enquanto que C2 NP foi de 3,1 x 

107 UFC/g, com redução de 1 ciclo log. Também na costela C2 novamente uma 

redução de 1 ciclo log, C2 P 7,1 x 107 e C2 NP 1,1 x 108. Talvez nesse tratamento a 

solução tenha tido algum efeito em retardar o crescimento de psicrotróficos. Em bisteca, 



 43

o valor máximo atingido na caracterização final foi de 1,0 x 108 UFC/g no tratamento C4 

P, e 3,3 x 108 UFC/g no tratamento C3 NP. 

De acordo com o estudo de Drehmer (2005), que utilizou a mesma concentração 

de solução de ácidos orgânicos e antioxidante em carcaças suínas, com posterior 

separação de cortes, com estocagem dos mesmos em embalagem comum sob 

refrigeração a (4+0,5 ºC), verificou-se que após 14 dias, os cortes que foram tratados 

possuíram uma contagem de 106 UFC/g, enquanto que os tratados possuíram uma 

contagem de 109 UFC/g. Dessa forma concluíram que o tratamento foi favorável na 

redução de psicrotróficos. 

Martínez et al. (2005) estudando diferentes composições gasosas para lingüiça 

suína fresca, explicaram que as mesmas iniciaram a vida útil com uma contagem de 

psicrotróficos aeróbios alta, aproximadamente 105 UFC/g, e justificam que é comum 

essa alta carga inicial nos produtos de carne fresca devido a intensa manipulação 

durante a preparação desses produtos. A carga microbiana inicial alta, 104 UFC/g para 

bisteca e costela, no presente estudo, pode ser justificada pela mesma razão anterior, 

intensa manipulação até a embalagem final do produto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 1 - Contagem microbiológica inicial da matéria-prima bisteca e caracterização microbiológica final sob tratamentos 

C2, C3 e C4, pulverizados e não pulverizados 

 
C2: Composição gasosa 2: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; C3: Composição gasosa 3: 49,6%N2/50%CO2/0,4%CO; C4: Composição gasosa 4: 
50%CO2/50%N2
P: Amostras pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
NP: Amostras não pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
*Número Mais Provável por grama de amostra 
**Unidades Formadoras de Colônia por grama de amostra 
 

 

 

 

Caracterização final 

C2   C3 C4Determinação Caracterização 
inicial 

P NP   P NP P NP

Coliformes totais (NMP/g)* 2,4 x 102 4,0 1,1 x 103 2,4 x 102 9,3 x 10 > 2,4 x 103 1,1 x 103

Escherichia coli (NMP/g)* < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0    

       

< 3,0 < 3,0 < 3,0

Bactérias lácticas (UFC/g)** 8,2 x 102 1,2 x 106 9,7 x 106 1,1 x 107 1,5 x 106 6,3 x 107 1,5 x 107

Psicrotróficos aeróbios totais (UFC/g)** 2,6 x 104 7,4 x 106 3,1 x 107 2,3 x 107 3,6 x 107 1 x 108 3,1 x 107

Bolores e leveduras (UFC/g)** 1,0 x 103 1 x 103 1 x 102 1 x 102 3 x 103 7 x 102 2 x 102

Clostrídios sulfito redutores (UFC/g)** 1,9 x 102 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

Staphylococcus aureus (UFC/g)** < 102 < 102 < 102 < 102 < 102 < 102 < 102

Salmonella (UFC/g)** Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente
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Tabela 2 - Contagem microbiológica inicial da matéria-prima costela e caracterização microbiológica final sob tratamentos 

C1, C2 e C3, pulverizados e não pulverizados 

 
C1: Composição gasosa 1: 99,6%CO2/0,4%CO; C2: Composição gasosa 2: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; C3: Composição gasosa 3: 
49,6%N2/50%CO2/0,4%CO 
P: Amostras pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
NP: Amostras não pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
*Número Mais Provável por grama de amostra 
**Unidades Formadoras de Colônia por grama de amostra 
 

 

Caracterização final 
C1   C2 C3Determinação Caracterização 

inicial 
P NP   P NP P NP

Coliformes totais (NMP/g)* 9,3 x 10 4,3 x 102 4,0 > 2,4 x 103 > 2,4 x 103 > 2,4 x 103 > 2,4 x 103

Escherichia coli (UFC/g)* 4,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 4,0 2,1 x 10 2,4 x 102

Bactérias lácticas (UFC/g)** 1,2 x 104 2,2 x 107 6,2 x 107 6,8 x 107 7,4 x 107 2,8 x 108 1,7 x 107

Psicrotróficos aeróbios totais (UFC/g)** 7,8 x 104 2,8 x 107 4,3 x 107 7,1 x 107 1,1 x 108 3,2 x 108 3,3 x 108

Bolores e leveduras (UFC/g)** 1,7 x 103 8 x 102 1,7 x 103 7 x 102 1,0 x 103 2,5 x 103 4,4 x 104

Clostrídios sulfito redutores (UFC/g)** < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

Staphylococcus aureus (UFC/g)** < 102 < 102 < 102 < 102 < 102 < 102 < 102

Salmonella (UFC/g)** Ausente       Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente
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4.1.2 Análises microbiológicas realizadas durante o estudo de vida útil da bisteca 
suína  
 

A Tabela 3 mostra os resultados encontrados durante o estudo da vida útil de 

bisteca suína em relação à evolução de coliformes totais. Verificou-se que a partir do dia 

19, houve um aumento desses microrganismos nas amostras de C3 e C4, com valores 

>2,4 x 103 NMP/g. A C2 foi a que obteve menores contagens tanto para as amostras P 

como NP. Dessa forma, pode-se sugerir que esta é a composição gasosa mais 

adequada para este tipo de amostra. Sørheim et al. (1999) estudando cortes suínos em 

diferentes composições gasosas (60%CO2, 40% N2 e 0,4%CO; 70%O2 e 30% CO2; 

60%CO2, 40% N2 com absorvedor de oxigênio), mostraram que os resultados não 

excederam 103 UFC/g para coliformes totais e para E.coli, e explicam que com esse 

resultado esses microrganismos provavelmente não contribuíram para o 

desenvolvimento de off-odours (odor estranho), que as amostras apresentaram. 

Wilkinson et al. (2006) comparando atmosfera com 100%CO2 e 80%CO2 + 

0,4%CO + 19,6%N2, em embalagem masterpack para lombo suíno, verificaram que a 

inclusão de CO na atmosfera não significou redução na contagem total de aeróbios e 

anaeróbios.  De fato, Sørheim et al. (1999), observaram que embalagem com atmosfera 

modificada contendo 0,4%CO não teve efeito sobre a contagem total.  

 

Tabela 3 – Contagem de coliformes totais (NMP/g) em bisteca sob os tratamentos C2, 

C3 e C4 (P e NP), pelo tempo de estocagem em temperatura de 2+2 ºC 

 

Tratamentos 
C2 C3 C4 Tempo 

(dias) 
P NP P NP P NP 

1 9,0 < 3,0 1,5 x 10 2,1 x 10 7,0 2,3 x 10 
5 9,0 2,3 x 10 2,3 x 10 2,3 x 10 2,3 x 10 9,0 
13 < 3,0 4,0 4,3 x 10 9,0 9,3 x 10 7,5 x 10 
19 1,5 x 102 2,8 x 10 > 2,4 x 103 > 2,4 x 103 > 2,4 x 103 > 2,4 x 103

25 4,0 2,3 x 10 2,3 x 10 2,4 x 102 2,3 x 10 4,3 x 10 
32 4,0 1,1 x 103 2,4 x 102 9,3 x 10 > 2,4 x 103 1,1 x 103

 
C2: Composição gasosa 2: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; C3: Composição gasosa 3: 
49,6%N2/50%CO2/0,4%CO; C4: Composição gasosa 4: 50%CO2/50%N2
P: Amostras pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
NP: Amostras não pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
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 A contagem de E. coli, Tabela 4, manteve-se baixa, o que indica boas práticas 

de fabricação e de manipulação durante o processamento da matéria-prima, e durante a 

vida útil estes microrganismos não conseguiram se desenvolver, já que desde o início 

do processo estava com uma carga baixa, dessa forma, quanto mais baixa a carga 

microbiana inicial, mas efetivo será o efeito do CO2 como agente bacteriostático.  

 A baixa contagem pode ter sido devido à baixa carga inicial e E. coli juntamente 

com a efetividade do agente bacteriostático CO2, que não permitiu o crescimento desses 

microrganismos. 

 Bachion (2004) observou que em bisteca suína, um tratamento de 100%CO2 foi 

mais efetivo em relação aos tratamentos vácuo e 50%CO2 e 50%N2, sendo que o último 

foi 2 ciclos log mais elevado que 100%CO2 e a vácuo 3 ciclos log. 

 

Tabela 4 – Contagem de Escherichia coli (UFC/g) em bisteca sob os tratamentos C2, C3 

e C4 (P e NP), pelo tempo de estocagem em temperatura de 2+2 ºC 

 

Tratamentos 
C2 C3 C4 Tempo 

(dias) 
P NP P NP P NP 

1 9,0 < 3,0 < 3,0 4,0 7,0 2,3 x 10 
5 < 3,0 4,0 2,3 x 10 < 3,0 4,0 < 3,0 
13 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 
19 < 3,0 < 3,0 < 3,0 2,3 x 10 < 3,0 1,5 x 10 
25 < 3,0 4,0 4,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 
32 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 

 
C2: Composição gasosa 2: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; C3: Composição gasosa 3: 
49,6%N2/50%CO2/0,4%CO; C4: Composição gasosa 4: 50%CO2/50%N2
P: Amostras pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
NP: Amostras não pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
 
 
 Na Tabela 5, estão apresentados os resultados encontrados na contagem de 

bactérias láticas, durante o estudo de vida útil da bisteca. Até o último dia de análise 

estas bactérias tiveram evolução em seu crescimento, em todos os tratamentos. Isto 

mostra que a concentração de CO2, nas composições C2=80%, C3=50% e C4=50%, 

não afeta o crescimento desses microrganismos, no sentido de reduzir ou eliminar o seu 

crescimento, e que neste tipo de produto é o microrganismo dominante, assim como já 
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explicado. Neste estudo, as bactérias láticas também foram resistentes à adição da 

solução de ácidos orgânicos e antioxidante, e o CO não pareceu influenciar no 

crescimento dessas bactérias. 

Segundo Krause et al. (2003), a contagem de bactérias láticas deve ser realizada 

devido à predominância desta microbiota em ambientes anaeróbios. 

Gill e Tan (1980) concluíram que o tempo de aplicação do CO2 relativo ao estágio 

de crescimento microbiano é importante para conseguir alcançar um efeito 

bacteriostático. Se a bactéria é exposta ao CO2 antes que o crescimento tenha se 

iniciado, a fase lag de crescimento pode se estender e conseqüentemente a vida útil do 

produto pode ser prolongada. Entretanto se a bactéria já estiver alcançado a fase 

logarítmica de crescimento, o efeito do CO2 é fortemente reduzido. Porém, neste 

trabalho, na caracterização inicial (Tabela 1), verificou-se que a matéria-prima estava 

com carga inicial alta, dessa forma o efeito do CO2 é reduzido. 

Assim, a aplicação de atmosferas contendo CO2 para carne, é preciso ser feita o 

quanto antes possível, enquanto as contagens iniciais forem mais reduzidas. Da mesma 

forma, a aplicação de solução de ácidos orgânicos e antioxidante, ou de outra tecnologia 

de descontaminação, deve ser feita preferencialmente ainda em plantas frigoríficas, para 

que os microrganismos estejam em pequena carga inicial, para que a efetividade dos 

tratamentos que serão aplicados seja alcançada, e o CO2 tenha seu efeito 

bacteriostático potencializado, conseqüentemente a carne fresca refrigerada pode ter 

uma vida útil prolongada. 

McMullen e Stiles (1991) estudaram a ação de microrganismos sobre lombos 

suínos, de cortes comerciais e preparados assepticamente em laboratório, embalados 

sob atmosfera de 40%CO2 + 60%N2 nas temperaturas de -1 ºC, 4,4 ºC e 10 ºC, e 

observaram que as amostras estocadas a 4,4 e a -1 ºC permaneceram aceitáveis por 5 

e 8 semana, respectivamente. A carga microbiana inicial dos cortes comerciais foram 1 

a 2 log de diferença, maiores que as preparadas em laboratório, de forma asséptica. Em 

4 semanas as bactérias láticas atingiram a população máxima em 106 UFC/cm2 

Realizando a análise estatística, concluíram que o tempo e a temperatura de 

estocagem, o tipo de embalagem, e a carga microbiana inicial são fatores importantes 
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que afetam a qualidade microbiológica e conseqüentemente a vida útil das amostras de 

carne.    

McMullen e Stiles (1991) também concluíram que a estocagem em atmosferas 

ricas em CO2 inibem ou retardam o crescimento de microbiota deterioradora aeróbica de 

carne fresca, como Pseudomonas, Enterobacteriaceae e permite que bactérias láticas e 

outros organismos resistentes ao CO2 dominem a microbiota. E o fator determinante 

para que esses microrganismos possam dominar é dependente da temperatura de 

estocagem. Nas amostras estocadas a 4,4 ºC, as bactérias láticas dominaram a 

microbiota, sem considerar o tipo de embalagem. Ao contrário, a 10 ºC, a microbiota 

dominante foi de Enterobacteriaceae e a -1 ºC foi Brochothrix thermosphacta. 

Magalhães (2006) estudou diferentes composições gasosas em embalagem para 

lombo suíno, e observou que com 18 dias, o tratamento a vácuo teve um resultado de 

>107 UFC/g, enquanto que para as embalagens contendo CO2, 20%CO2 e 80%N2, e 

70%CO2, 29,5%N2 e 0,5%CO, o mesmo valor foi alcançado com 26 dias de estocagem 

a 4 ºC.  

No presente estudo, C4 NP alcançou 107UFC/g com 25 dias, C3 P com 32 dias, e 

a C2 tanto P como NP não atingiu essa contagem. Mais uma vez a C2 é a que melhor 

apresentou efetividade do tratamento em relação ao microrganismo estudado.  

Quanto maior a concentração de CO2 na atmosfera maior será a efetividade 

desse gás em relação ao seu efeito bacteriostático sobre os microrganismos, porém é 

necessário que a contagem inicial seja baixa e que os microrganismos presentes ainda 

estejam na fase lag de crescimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50

Tabela 5 – Contagem de bactérias láticas (UFC/g) em bisteca sob os tratamentos C2, 

C3 e C4 (P e NP), pelo tempo de estocagem na temperatura de 2+2 ºC 
 

Tratamentos 
C2 C3 C4 

Tempo 
 (dias) 

P NP P NP P NP 
1 9,0 x 102 4,0 x 102 5,3 x 102 4,2 x 102 1,2 x 103 2,5 x 103

5 < 10 4,2 x 102 2,5 x 104 3,6 x 103 6,6 x 102 4,1 x 102

13 4,6 x 102 1,0 x 103 6,3 x 103 4,2 x 103 7,6 x 104 1,0 x 105

19 5,7 x 106 > 6,5 x 106 > 6,5 x 106 > 6,5 x 106 <10 > 6,5 x 106

25 3,3 x 105 2,4 x 105 9,0 x 106 1,0 x 106 7,0 x 105 1,1 x 107

32 1,2 x 106 9,7 x 106 1,1 x 107 1,5 x 106 6,3 x 107 1,5 x 107

 
C2: Composição gasosa 2: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; C3: Composição gasosa 3: 
49,6%N2/50%CO2/0,4%CO; C4: Composição gasosa 4: 50%CO2/50%N2
P: Amostras pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
NP: Amostras não pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
 
 
 
 Assim como para a bisteca, no dia 19, a contagem de Coliformes totais para a 

costela ficou acima de 2,4 x 103 NMP/g. Não é possível verificar se houve diferença 

entre os tratamentos P e NP, conforme Tabela 6. 

 
 
Tabela 6 – Contagem de coliformes Totais (NMP/g) em costela sob os tratamentos C1, 

C2 e C3 (P e NP), pelo tempo de estocagem na temperatura de 2+2 ºC 

Tratamentos 
C1 C2 C3 

Tempo 
(dias) 

P NP P NP P NP 
1 > 2,4 x 103 1,5 x 102 > 2,4 x 103 9,3 x 10 > 2,4 x 103 > 2,4 x 103

5 9,3 x 10 2,4 x 102 1,5 x 10 9,3 x 10 2,4 x 103 9,3 x 10 
13 4.6 x 102 2,3 x 10 2,4 x 102 2,4 x 102 4,3 x 10 4,6 x 102

19 > 2,4 x 103 > 2,4 x 103 > 2,4 x 103 > 2,4 x 103 1,1 x 103 > 2,4 x 103

25 4,6 x 102 2,3 x 10 4,3 x 10 4,6 x 102 8,6 x 10 > 2,4 x 103

32 4,3 x 102 4,0 > 2,4 x 103 > 2,4 x 103 > 2,4 x 103 > 2,4 x 103

 
C1: Composição gasosa 1: 99,6%CO2/0,4%CO; C2: Composição gasosa 2: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; 
C3: Composição gasosa 3: 49,6%N2/50%CO2/0,4%CO 
P: Amostras pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
NP: Amostras não pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
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 Na Tabela 7, estão apresentados os resultados encontrados de E. coli, durante 

o estudo de vida útil. Para todos os tratamentos, a contagem de E. coli foi baixa, 

atingindo máxima contagem de 102UFC/g, dessa forma, a vida útil não foi contada em 

relação a estes microrganismos. Segundo Gill (1996), se Pseudomonas (pertencente ao 

grupo das bactérias psicrotróficas) ou Enterobactérias (onde se encontra E. coli) 

persistirem em frações substanciais na microbiota, ocorre o esgotamento de glicose, 

quando a microbiota aproxima-se do número máximo, o que resultará na repressão da 

remoção dos catabólitos, com conseqüente quebra dos aminoácidos e uma evolução na 

de odor pútrido.   No presente caso, a E. coli, não foi responsável pelo aparecimento de 

odor pútrido nas amostras. 

 Delmore et al. (1998) observaram em seus estudos que foi utilizado a 

descontaminação que na solução esteve presente 2% de ácido acético em carne 

bovina, ocorreu uma redução na contagem de Coliformes totais após analises feitas nas 

amostras. 

As condições anaeróbias previnem o crescimento de enterobactérias e de B. 

thermosphacta no tecido muscular de pH normal (< 5,8), e o crescimento de 

Enterobactérias aeróbias e anaeróbias é também inibido pelo CO2 (Gill, 1996). 

 

Tabela 7 – Contagem de Escherichia coli (UFC/g) em costela sob os tratamentos C1, C2 

e C3 (P e Np), pelo tempo de estocagem na temperatura de 2+2 ºC 

Tratamentos 
C1 C2 C3 

Tempo 
(dias) 

P NP P NP P NP 
1 4,6 x 102 4,3 x 10 2,3 x 10 7,0 4,6 x 102 4,0 
5 4,3 x 10 < 3,0 < 3 4,0 7,5 x 10 9,0 
13 < 3 4,0 2,3 x 10 2,3 x 10 2,3 x 10 4,3 x 10 
19 1,2 x 102 7,5 x 10 4,0 3,1 x 10 4,3 x 10 2,8 x 10 
25 4,6 x 102 < 3,0 4,0 4,3 x 10 4,0 4,3 x 10 
32 < 3,0 < 3,0 < 3,0 4,0 2,1 x 10 2,4 x 102

 
C1: Composição gasosa 1: 99,6%CO2/0,4%CO; C2: Composição gasosa 2: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; 
C3: Composição gasosa 3: 49,6%N2/50%CO2/0,4%CO 
P: Amostras pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
NP: Amostras não pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
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A contagem de bactérias láticas em costela, Tabela 8, mostra que a contagem 

esteve sempre elevada, isso porque, como já mencionado, estas bactérias são 

dominantes neste tipo de produto, já que os tratamentos não conseguiram reduzir ou 

eliminar o seu crescimento, e nem a adição da solução de ácidos orgânicos e 

antioxidante, mesmo por que a contagem inicial foi alta, e a efetividade do agente 

bacteriostático CO2 foi reduzida. Outros microrganismos podem ser inibidos pelo CO2, 

dessa forma, o crescimento de Bactérias láticas foi freqüente, e predominou nas 

atmosferas que seriam seletivas, ao final do teste, como se apresentaram os resultados. 

Com 13 dias de estocagem refrigerada, a amostra C3 NP atingiu 3,9 x 106 UFC/g 

enquanto que a C3 P no mesmo dia esteve com contagem < 10 UFC/g. Porém, todos os 

outros tratamentos atingiram contagem de >106 UFC/g com 25 dias de estocagem. 

Furtado (2007), estudou diferentes soluções em costela suína embalada em 

atmosfera modificada com 69,33%CO2, 29,57%N2 e 0,506%CO estocadas sob 

refrigeração a 1 ºC por 7 dias e a 5 ºC durante 28 dias, e verificou que a solução 2, 

solução esta igual a este estudo, foi a que obteve a menor contagem (102 UFC/g) a 17 

dias, e com 24 dias ultrapassou 106 UFC/g. 

 

Tabela 8 – Contagem de bactérias láticas (UFC/g) em cortes de costela sob os 

tratamentos C1, C2 e C3 (P ou NP), pelo tempo de estocagem em 

temperatura de 2+2 ºC   
 

Tratamentos 
C1 C2 C3 

Tempo 
(dias) 

P NP P NP P NP 
1 1,0 x 104 7,4 x 103 5,0 x 104 9,1 x 103 1,1 x 105 1,1 x 104

5 3,8 x 104 2,6 x 103 8,0 x 102 7,8 x 103 7,2 x 104 8,1 x 103

13 1,2 x 104 4,6 x 104 3,0 x 105 4,0 x 102 6,3 x 104 3,9 x 106

19 1,8 x 106 1,7 x 106 3,4 x 106 2,5 x 106 < 10 2,1 x 106

25 1,7 x 106 2,4 x 106 1,6 x 107 2,4 x 107 1,9 x 107 1,0 x 107

32 2,2 x 107 6,2 x 107 6,8 x 107 7,4 x 107 2,8 x 108 1,7 x 107

 
C1: Composição gasosa 1: 99,6%CO2/0,4%CO; C2: Composição gasosa 2: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; 
C3: Composição gasosa 3: 49,6%N2/50%CO2/0,4%CO 
P: Amostras pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
NP: Amostras não pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
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4.2 Análises físico-químicas 
 
4.2.1 Análise da composição gasosa no espaço livre 
 
 Todas as bandejas cujas amostras foram avaliadas pelas análises 

microbiológicas, físico-químicas e sensoriais, inicialmente tiveram sua composição de 

gases determinada. Isto porque, as bandejas que porventura não estavam com a 

concentração de gases no espaço livre (headspace) desejada, foram rejeitadas.  

 

  

4.2.2 Medidas de pH 
 

Dez animais foram selecionados aleatoriamente para determinação do pH1, 24 horas 

post mortem, utilizando-se o músculo Semimembranosus da carcaça suína. 

Os resultados de pH1, 24 horas foram 6,43+0,24 e 5,97+0,18, respectivamente que 

indicou uma velocidade glicolítica considerada normal, atingindo valores finais na faixa 

de carne considerada de qualidade normal. Foi necessária a realização da medida de 

pH, para que o processamento ocorresse apenas com carne de pH normal, e não com 

alguma anomalia, como PSE (carne pálida, flácida e exsudativa) e DFD (carne escura, 

dura e seca na superfície). 

McMullen e Stiles (1991), para evitar o uso de carne suína PSE, selecionaram em 

seus estudos animais que apresentaram pH entre 5,8 e 6,4. 

No dia do processamento, 48 horas após o abate, o pH foi novamente 

determinado. Foram avaliados 16 cortes de bistecas e 16 de costelas aleatoriamente, 

sendo que cada uma teve o pH medido em cinco diferentes pontos distintos, avaliou-se 

o pH interno, o que determinou a média e desvio padrão, que foi de 5,62+0,05 para a 

bisteca e de 6,04+0,19 para a costela. Observou-se, portanto, uma queda no pH medido 

48 horas após o abate, em relação ao que foi medido 1 hora e 24 horas post mortem. 

Essa queda do valor do pH é considerada esperada, pois a taxa de queda glicolítica é 

decrescente até 48 horas após o abate. 
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Durante o estudo da vida útil, foi determinado o pH em relação ao tempo de 

armazenamento para bisteca e costela, e as médias das medidas e sua análise 

estatística encontram-se nas Tabelas 9 e 10, para bisteca e costela suína 

respectivamente.  

Nos tratamentos, pulverizados ou não, observou-se que os diferentes cortes 

também resultam em diferentes medidas de pH, bem como apresentaram um 

comportamento diferente. Houve diferença estatística na interação tempo x composição 

gasosa x pulverização, com p < 0,0473 para bisteca e p < 0,0001 para a costela, 

demonstrado nas Tabelas 9 e 10, respectivamente. 

Os valores de pH tanto das costelas como das bistecas avaliadas foram 

comparáveis ao da carne fresca. 

Na Tabelas 9, observou-se que o pH interno do último dia (32), de todos os 

tratamentos aplicados na bisteca (C2, C3 e C4), pulverizados (P) ou não (NP), exceto 

para C4 não pulverizado, apresentaram valores maiores em relação aos outros dias do 

estudo. Isso pode ser resultado de uma possível maturação que as amostras tiveram, 

devido à ação de enzimas proteolíticas da própria carne, e também do desenvolvimento 

e ação de microrganismos sobre as amostras, resultando um incremento no pH, 

principalmente de bactérias proteolíticas, que produzem amônia como metabólito.  

Verificou-se que o pH da C2 NP e de C 4P foram os que não tiveram diferenças 

estatísticas (p>0,05) em relação ao tempo de estocagem, e que C3 P foi o que mais 

variou em relação ao tempo de estocagem. Pode-se dizer que esses dois tratamentos 

mantiveram-se mais estáveis durante o estudo de vida útil. 

Apesar dos valores de pH do dia final de análise ter sido mais elevado, em 

relação aos outros dias, exceto em C3 NP e C4 NP é o último valor medido apresentou 

diferença estatística do primeiro resultado analisado (p> 0,05) 

Observou-se que não houve diferença estatística entre as amostras tratadas com 

a solução e as não tratadas (p>0,05), comparando-se as amostras P e NP de cada uma 

das composições gasosas em relação ao tempo de estocagem, e que também não 

houve diferença estatística (p> 0,05) quando comparou-se C2 P, C3 P e C3P e, relação 

ao tempo de estocagem, e quando comparou-se C2 NP, C3 NP e C4 NP, também em 

relação ao tempo de estocagem. 
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De acordo com Fu, Sebranek e Furano (1994), a pulverização com 1,5% de ácido 

acético, cítrico ou lático, em carcaças suínas, não teve efeito sobre lombos suínos, 

concordando com o presente estudo, que não foi notada diferença estatística entre as 

amostras P e NP.  

Não foi possível concluir que a pulverização resulta em queda do pH, porém foi 

possível concluir que não é necessária uma quantidade tão grande de CO2 não mistura 

gasosa, já que os resultados comprovaram não haver diferença estatística entre os 

tratamentos. Dessa forma, o uso de 50% de CO2, neste estudo, foi suficiente para que 

os valores de pH não fossem elevados, assim como em C3 e C4.  

 

Tabela 9 - Medidas de pH de bisteca suína 

 

Tratamentos 
C2 C3 C4 

Tempo 
(dias) 

P NP P NP P NP 
1 5,68ab,A,x 5,64a,A,x 5,69ab,A,x 5,53b,A,x 5,47a,A,x 5,45b,A,x

5 5,67ab,A,x 5,65a,A,x 5,65abc,A,x 5,59ab,A,x 5,71a,A,x 5,67ab,A,x

13 5,54b,A,x 5,46a,A,x
5,45c,A,x 5,55ab,A,x 5,48a,A,x

5,55ab,A,x

19 5,62ab,A,x 5,68a,A,x 5,54abc,A,x 5,74ab,A,x 5,62a,A,x 5,79a,A,x

25 5,57b,A,x 5,53a,A,x
5,64abc,A,x 5,54b,A,x 5,51a,A,x

5,57ab,A,x

32 5,82a,A,x 5,68a,A,x
5,71a,A,x 5,88a,A,x 5,75a,A,x

5,68ab,A,x

 
C2: Composição gasosa 2: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; C3: Composição gasosa 3: 
49,6%N2/50%CO2/0,4%CO; C4: Composição gasosa 4: 50%CO2/50%N2
P: Amostras pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
NP: Amostras não pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
(a,b) Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% 
(A,B) Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha comparando P e NP para uma mesma 
composição gasosa não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
(x,y,z) Médias seguidas de mesma letra na linha comparando composições gasosas dentro de P não 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
(K,w,m) Médias seguidas de mesma letra na linha comparando composições gasosas dentro de NP não 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
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A Tabela 10 ilustra a variação de pH durante a estocagem refrigerada do corte 

costela. Observou-se que o pH dessas amostras variou de 5,68 a 6,30, faixa esta mais 

elevada que das amostras de bisteca. Este resultado é esperado, pois o corte de costela 

possui um pH maior que o do carré suíno. Constatou-se também que as amostras 

pulverizadas tiveram um valor de pH final (dia 32) maior do que aquelas não 

pulverizadas, exceto para os tratamentos de C3. Provavelmente, isso ocorreu devido ao 

efeito tamponante da carne. Porém estatisticamente não tiveram diferença (p>0,05). 

Os resultados da medida de pH deste estudo foram, em alguns pontos mais 

baixos que os encontrados por Furtado (2007), onde o pH de todas as amostras ficaram 

acima de 6,0 em todo o trabalho, em amostras pulverizadas com a mesma solução de 

ácidos orgânicos e antioxidante. 

Diferentemente da bisteca, os tratamentos que tiveram um pH mais estável 

durante o estudo de vida útil foram C1 P, C2P e C3 NP, não diferindo estatisticamente 

em relação ao tempo de estocagem, e o tratamento que mais teve variação em relação 

ao tempo foi o C1 NP (p<0,05). 

Entre as amostras pulverizadas e não pulverizadas de cada composição gasosa, 

apenas no primeiro dia C3 P foi diferente de C3 NP (p<0,05). Os tratamentos C1 P, C2 

P e C3 P não foram diferentes estatisticamente em relação a cada dia de análise, porém 

C1 NP foi diferente de C3 NP, mas não diferente de C2 NP, apenas nos tempos 1 e 5, 

depois do décimo terceiro dia de estocagem, entre esses tratamentos não houve 

diferença. 
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Tabela 10 – Medida de pH de costela suína  

 

Tratamentos 
C1 C2 C3 

Tempo 
(dias) 

P NP P NP P NP 
1 5,89a,A,x 5,68c,A,y 5,96a,A,x 5,92ab,A,xy 5,76b,B,x 6,20a,A,x

5 5,91a,A,x 5,80bc,A,y 5,95a,A,x 5,84b,A,xy 5,96ab,A,x 6,17a,A,x

13 5,92a,A,x 5,95abc,A,x 6,09a,A,x 6,07ab,A,x 6,02ab,A,x 6,13a,A,x

19 6,00a,A,x 6,26a,A,x 6,05a,A,x 5,97ab,A,x 5,99ab,A,x 6,07a,A,x

25 5,92a,A,x 5,97abc,A,x 5,95a,A,x 6,03ab,A,x 6,12ab,A,x 5,96a,A,x

32 6,10a,A,x 6,03ab,A,x 6,03a,A,x 6,30a,A,x 6,28a,A,x 6,20a,A,x

 
C1: Composição gasosa 1: 99,6%CO2/0,4%CO; C2: Composição gasosa 2: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; 
C3: Composição gasosa 3: 49,6%N2/50%CO2/0,4%CO 
P: Amostras pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
NP: Amostras não pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
(a,b) Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% 
(A,B) Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha comparando P e NP para uma mesma 
composição gasosa não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
(x,y,z) Médias seguidas de mesma letra na linha comparando composições gasosas dentro de P não 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
(K,w,m) Médias seguidas de mesma letra na linha comparando composições gasosas dentro de NP não 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
 

Como o pH externo das amostras (bisteca e costela) não foi determinado, não foi 

possível avaliar como reagiu o pH na superfície das mesmas. Observou-se, no entanto, 

que a adição de solução contendo ácidos orgânicos e antioxidante, assim como as 

composições gasosas, não afetaram o pH interno das amostras, não alterando dessa 

forma, as características intrínsecas da matéria-prima. 

 
 
4.2.3 Medidas colorimétricas  
 

As amostras, tanto de bisteca como as de costela, tiveram sua cor objetiva L* a* 

b* (CIELab) determinadas imediatamente após a abertura das embalagens, 

denominados L* inicial, a* inicial e b* inicial, e após 20 minutos, denominados L* final, a* 

final e b* final com o objetivo de se verificar a ocorrência ou não do blooming, neste tipo 

de amostra.  
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 Em relação à luminosidade (L*), as amostras de bisteca, em geral, 

apresentaram valores maiores que as amostras de costela, conforme Tabelas 13 e 16, 

algo esperado, já que o corte carré possui naturalmente cor mais clara (rosada) que o 

corte costela (avermelhada). 

 Conforme Tabela 11, foi o tratamento C2 P que permaneceu mais estável ao 

longo do tempo, comparando-o com os tratamentos C2 NP, C3 P e NP e C4 P e NP, 

pois não apresentou diferença estatística (p>0,05) em relação ao estudo de vida útil, 

nem no L* inicial nem no L* final. Também foi neste tratamento cujas amostras 

pulverizadas tiveram valor de L* final menor que as amostras não pulverizadas. Porém, 

durante o estudo de vida útil, os valores variaram. No 1º e 5º dia, as amostras P tiveram 

valores de L* inicial e final maiores que NP, e depois do 13º dia os valores de L* inicial e 

final nas amostras P mantiveram-se menores até o último dia de análise. Isso pode ter 

sido resultado da pulverização nestas amostras, que reduziu, ao longo do tempo, o valor 

de L*, deixando as amostras mais claras, ou mais pálidas que NP, porém isto não foi 

comprovado estatisticamente.  

Verificou-se que o comportamento das amostras, tanto P como NP, analisadas 

imediatamente após a abertura das embalagens, como após o tempo de 20 min, foram 

iguais, ou seja, não foi possível verificar a ocorrência de blooming neste tratamento.  

Não houve diferença estatística ao nível de 5% de significância quando analisado 

a diferença entre L* final e L* inicial. Dessa forma, mais uma vez fica constatado a não 

ocorrência de blooming nestas amostras, a pulverização não afetou o resultado do valor 

de L*, e que provavelmente a adição de CO na mistura gasosa tenha estabilizado a 

luminosidade. 

Nas amostras da C3 (Tabela 13), ocorreu exatamente o contrário do que ocorreu 

nas amostras C2 para L* inicial.  No 1º e 5º dia de análise, as amostras P tiveram 

valores de L*inicial menores que as amostras NP, e a partir do 13º dia, as amostras P 

tiveram valores de L* maiores que as amostras NP.  

Nos resultados de L* final encontrados, houve grande variação quando se 

comparou P e NP, hora as amostras P tiveram valor de L* maiores, hora menores. Essa 

grande variação pode ter sido resultado da heterogeneidade das amostras, ficando 

evidente assim que as bandejas foram abertas e entraram em contato com o ar 
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atmosférico. Dessa forma, houve dificuldade em discutir consistentemente os resultados 

obtidos na composição gasosa 3, já que não houve diferença na concentração do gás 

monóxido de carbono entre os tratamentos C2 e C3 P e NP.    

Houve diferença estatística (p<0,05) nas amostra P e NP em relação ao tempo de 

estocagem, dessa maneira não foi possível verificar estabilidade dessas amostras 

nestes tratamentos em relação ao valor de L*. Também não se verificou diferença 

estatística quando comparadas as amostras P e NP da mesma composição gasosa 3 

(p>0,05), e a diferença de L* final e L* inicial, não foi estatisticamente diferente (p>0,05), 

mais uma vez comprovando o não surgimento de blooming nestas amostras que 

continham CO em suas composições gasosas. 

 Também no tratamento C4, o comportamento das amostras durante o estudo da 

vida útil foram diferentes de C2 e C3 P e NP. Houve diferença estatística (p>0,05) no 

valor de L* inicial tanto de C4 P como de C4 NP em relação aos dias de análise, o que 

demonstra a heterogeneidade das amostras, que acabam não resultando em valores 

exatos de uma possível elevação ou queda para a medida de L* dessas amostras.  

Até o 19º dia de análise, as amostras C4 P tiveram valor de L* maiores que NP 

quando no 25º e 32º dia, os valores de L* para as amostras pulverizadas foram menores 

que NP. Neste caso pode ser que a pulverização não tenha afetado o valor de L* nas 

amostras, inicialmente, e sim ter tido um efeito em longo prazo. Essa composição 

gasosa não continha CO, o que também a diferencia das outras duas composições 

gasosas estudadas para a bisteca suína.    

Nos resultados encontrados do valor de L* final, houve diferença estatística 

(p<0,05) de C4 P em relação ao tempo de estocagem, porém não houve diferença 

estatística (p>0,05) nas amostras C4 NP ao longo do tempo, apresentando-se mais 

estáveis após 20 min de abertura das embalagens.Não houve diferença estatística 

(p>0,05) entre a diferença de L* final e L* inicial das amostras de C4 P e C4 NP.  

A comparação das amostras pulverizadas e não pulverizadas dentro da 

composição gasosa também foi feita. As amostras não pulverizadas entre as 

composições gasosas (C2 NP, C3 NP e C4 NP), não foram estatisticamente diferentes 

(p>0,05) em relação ao tempo de estudo da vida útil, nem para L* inicial nem para L* 

final. Porém, houve diferença estatística (p<0,05) nas amostras não pulverizadas dentro 
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das composições gasosas (C2 P, C3 P e C4 P), para L* inicial e final. No 5º dia a 

amostra C3 P foi estatisticamente igual a C2P, porém diferente de C4 P. No 32º dia C3 

P foi igual a C4 P, porém diferente de C2 P. Além disso, C3 P foi igual a C4 P e 

diferente de C2 P. Não foi possível encontrar uma explicação cabível para esta 

diferença, a não ser mais uma vez a heterogeneidade das amostras e a dificuldade de 

se realizar um estudo com amostras de um só animal, devido a grandeza de amostras 

necessárias para se realizar o estudo da vida útil. Além disso, sabe-se que dentro de um 

mesmo animal, a porção cranial das carcaças se diferem nas suas características em 

relação a porção caudal. 
 

Tabela 11 – Impacto dos tratamentos e do tempo (interação tempo x composição 

gasosa x pulverização) sobre a variável luminosidade da bisteca suína, 

através da comparação de médias pelo teste de Tukey 
(continua) 

 

Variável Tratamentos 
(1) L* inicial C2 C3 C4 

Tempo (dias) P NP P NP P NP 
1 46,65a,A,x 45,32b,A,k 48,35bc,A,x 48,72b,A,k 48,18b,A,x 47,81b,A,k

5 49,54a,A,xy 47,02b,A,k 46,11c,A,y 48,35b,A,k 52,51ab,A,x 47,69ab,A,k

13 50,49a,A,x 54,13a,A,k 52,40ab,A,x 50,80ab,A,k 51,49ab,A,x 49,03ab,A,k

19 48,84a,A,x 50,23ab,A,k 53,61ab,A,x 51,84ab,A,k 54,17a,A,x 51,88ab,A,k

25 51,94a,A,x 54,89a,A,k 58,35a,A,x 55,79a,A,k 52,75ab,A,x 54,69a,A,k

32 47,89a,A,y 50,94ab,A,k 54,53a,A,x 49,19ab,A,k 49,85ab,A,xy 51,27ab,A,k
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Tabela 11 – Impacto dos tratamentos e do tempo (interação tempo x composição 

gasosa x pulverização) sobre a variável luminosidade da bisteca suína, 

através da comparação de médias pelo teste de Tukey 
 

(conclusão) 

 

Variável Tratamentos 
(1) L*final C2 C3 C4 

Tempo (dias) P NP P NP P NP 
1 46,60a,A,x 44,47c,A,k 47,30bc,A,x 47,55b,A,k 47,84b,A,x 48,72a,A,k

5 48,25 a,A,x 46,08bc,A,k 46,24c,A,x 48,44b,A,k 51,39ab,A,x 47,14a,A,k

13 49,04 a,A,x 52,53a,A,k 51,51abc,A,x 51,48ab,A,k 50,99ab,A,x 48,53a,A,k

19 49,51 a,A,x 50,02ab,A,k 53,26ab,A,x 51,93ab,A,k 53,59 a,A,x 51,05a,A,k

25 50,72 a,A,x 52,43a,A,k 53,40ab,A,x 56,53a,A,k 52,76ab,A,x 53,10a,A,k

32 46,25 a,A,y 48,99abc,A,k 54,00a,A,x 47,34b,A,k 51,03ab,A,xy 51,47a,A,k

(1) CIE (Comission Internacionale d’le Ecleraige, 1986 – CIE Central Bureau, Vienna, Austria). 
C2: Composição gasosa 2: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; C3: Composição gasosa 3: 
49,6%N2/50%CO2/0,4%CO; C4: Composição gasosa 4: 50%CO2/50%N2
P: Amostras pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
NP: Amostras não pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
 (a,b) Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% 
(A,B) Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha comparando P e NP para uma mesma 
composição gasosa não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
(x,y,z) Médias seguidas de mesma letra na linha comparando composições gasosas dentro de P não 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
(K,w,m) Médias seguidas de mesma letra na linha comparando composições gasosas dentro de NP não 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
 
 
 

Na Tabela 12 estão apresentados os resultados encontrados para o valor de a*, 

relativos a intensidade de cor vermelha das amostras de bisteca suína, e seus 

respectivos resultados estatísticos. 

Em relação ao valor de a* (intensidade de vermelho), a C4 (50%CO2 e 50%N2), 

que visivelmente estava com coloração diferente dos demais tratamentos, tiveram o 

valor de a* mais baixos. Isto se deve à ausência de CO neste tratamento, e presença 

nas atmosferas de C2 e C3, que apresentaram valores maiores, com coloração rosada. 

Isto foi comprovado estatisticamente. Quando se comparou as amostras C2 P, C3 P e 

C4 P. 

Sørheim et al. (2005) justificaram que a principal função do uso do CO em 

embalagem para carne é pela sua habilidade de formar a cor vermelha brilhante pela 
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forte ligação que o CO forma com pigmento do músculo mioglobina e 

conseqüentemente a formação de carboximioglobina (COMb). A cor da COMb é similar 

à cor da carne fresca quando está exposta ao ar (oxigênio) que forma a oximioglobina 

(OMb). Este é o chamado blooming. 

 Observou-se que o tratamento de composição C4, após o tempo de 20 min para 

ser realizada nova medida, tanto as amostras pulverizadas quanto as não pulverizadas, 

tiveram um aumento no valor de a*, após o tempo de blooming. Justifica-se pelo fato de 

não haver CO nesta mistura gasosa, dessa forma, após a abertura das embalagens, as 

amostras tiveram uma pequena oxigenação. Isto não foi observado nas C2 e C3, devido 

a presença de CO, que forma a carboximioglobina (COMb), pigmento mais estável que 

a oximioglobina (OMb) - pigmento formado da oxigenação natural do pigmento da carne. 

Quando as embalagens foram abertas, o pigmento formado, COMb, encontrava-se 

estável, dessa forma, houve pequena ou nenhuma oxigenação das amostras, já que o 

pigmento não mais se modificou. 

 Sørheim et al. (1999) explicam que 0,4% de monóxido de carbono parece ser 

suficiente para produzir uma cor vermelha brilhante, estável e atrativa da carne. E 

Sørheim et al. (1997) concordam que usar concentrações de CO abaixo de 1% não 

apresenta perigo a saúde do consumidor, porque o consumo de carne embalada em tais 

concentrações de CO irá resultar em níveis desprezíveis de carboxihemoglobina no 

sangue dos consumidores. 

Wilkinson et al. (2006) estudando o efeito de duas composições gasosas (CO2 + 

0,4% CO; 100% CO2) verificaram que a inclusão do CO na atmosfera permitiu uma 

melhora na cor, enquanto nenhum efeito sobre a oxidação lipídica foi observado. O uso 

de CO em embalagens com atmosfera modificada possibilita uma suficiente vida útil e 

qualidade da cor do produto permitir o transporte e comercialização de carne fresca a 

longas distancias até o varejo. 

Os valores inicial e final de a* no tratamento C2 NP e C3 P (a* final), 

demonstraram ao longo do tempo ter diferença significativa (p<0,05). Apesar dessas 

diferenças, não foi possível comprovar uma descoloração das amostras e nem um 

incremento na cor. Os outros tratamentos, mesmo o tratamento C4, sem a adição de CO 
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na atmosfera, mantiveram se estáveis ao longo do tempo de estudo da vida útil, sem 

que ocorresse diferenças estatísticas (p>0,05). 

É possível concluir que as amostras dos tratamentos C2 e C3, tiveram coloração 

rosa que se manteve estável até o último dia de análise, mesmo com o surgimento de 

altas contagens de Psicrotróficos aeróbios totais (>108 UFC/g) e de bactérias láticas 

(>107 UFC/g), e que o tratamento C4 teve coloração diferente desde o primeiro dia de 

análise, com pouca coloração rosa, até o último dia, como pode ser visualizado no 

Anexo D.  

É por este problema que alguns autores condenam o uso de CO, por poder 

contribuir com um possível mascaramento das condições microbiológicas, quando pode 

existir deterioração da carne e a mesma ainda continua com a cor vermelha brilhante 

estável. Jayasingh et al. (2001) preocupam-se com o caso, explicando que 0,5% de CO 

na atmosfera para carne bovina moída provoca uma alta estabilidade da cor, porém esta 

estabilidade pode se manter mesmo por mais de 5 semanas, quando o produto pode 

estar deteriorado, e apresentar-se como fresco. Em contrapartida, Sorheim et al. (1999) 

justifica que o consumidor deve avaliar as condições microbiológicas da carne que está 

embalada com CO pela presença de off-odours (odor estranho). E ainda dizem que 

quando é aplicado a embalagem com atmosfera modificada contendo CO, é importante 

que se tenha um controle efetivo das condições higiênicas na matéria-prima crua e 

sempre manter a eficiência da cadeia do frio.  

Neste estudo, o uso de CO não contribuiu para o mascaramento das condições 

microbiológicas, pois o desenvolvimento da dererioração pode ser visível pela equipe 

sensorial, que rejeitou as mostras que haviam pontos de deterioração e formação de 

colônias de microrganismos. Além disso, pelo odor é possível verificar o 

desenvolvimento ou não de odor pútrido nas amostras, assim como foi detectado pela 

equipe sensorial. 

Não houve diferença estatística (p>0,05) entre a diferença do valor de a* inicial e 

a* final, podendo-se concluir baseado na análise estatística que não houve o blooming 

nestas amostras. 

Apenas no 5º dia observou-se diferença estatística (p>0,05) entre C2 P e C2 NP. 

Porém, o valor de a* inicial e final encontrados, foi superior os valores dos demais dias 
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de análise. Isso valor pode ser explicado pela heterogeneidade que possuem as 

amostras de carne para realizar as análises. Como foi uma diferença pontual, pode-se 

concluir que a pulverização não afetou no valor de a* inicial e final para as amostras de 

bisteca suína. 

Ficou evidente que o tratamentos C4 apresentaram coloração tendendo para o 

marrom, cor da metamioglobina, além de acizentado a verde. Isto porque a ausência de 

CO na embalagem e também de oxigênio, tornou o pigmento aos poucos mais opaco, 

até chegar a formação de metamioglobina, cor rejeitada pelos consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 12 – Impacto dos tratamentos e do tempo (interação tempo x composição 

gasosa x pulverização) sobre a variável intensidade de vermelho da 

bisteca suína, através da comparação de médias pelo teste de Tukey 

 

Variável Tratamentos 
(1) a* inicial C2 C3 C4 

Tempo (dias) P NP P NP P NP 
1 6,89a,A,x 6,22b,A,k 5,83a,A,x 4,62a,A,k 2,13a,A,y 2,18a,A,w

5 6,44a,B,x 8,97a,A,k 7,49a,A,x 5,92a,A,k 2,07a,A,y 2,73a,A,w

13 6,74a,A,x 7,56ab,A,k 7,80a,A,x 6,15a,A,k 2,69a,A,y 1,41a,A,w

19 7,01a,A,x 6,97ab,A,k 7,00a,A,x 5,49a,A,k 2,04a,A,y 1,76a,A,w

25 6,98a,A,x 7,33ab,A,k 7,68a,A,x 6,88a,A,k 1,85a,A,y 1,38a,A,w

32 6,10a,A,x 7,53ab,A,k 6,78a,A,x 6,13a,A,k 1,94a,A,y 3,08a,A,w

Variável Tratamentos 
(1) a*final C2 C3 C4 

Tempo (dias) P NP P NP P NP 
1 6,69a,A,x 5,87b,A,k 4,58b,A,xy 5,23a,A,kw 2,80a,A,y 3,25a,A,w

5 6,40 a,B,x 9,01a,A,k 7,55a,A,x 5,95a,A,w 2,90a,A,y 3,01a,A,m

13 6,86a,A,x 7,68ab,A,k 7,33ab,A,x 5,55a,A,k 2,72a,A,y 2,35a,A,w

19 6,34a,A,x 6,72ab,A,k 7,04ab,A,x 5,22a,A,k 2,47a,A,y 2,75a,A,w

25 6,56a,A,x 7,24ab,A,k 5,74ab,A,xy 6,80a,A,k 2,49a,A,y 2,86a,A,w

32 6,26a,A,x 7,34ab,A,k 6,54ab,A,x 5,57a,A,kw 2,91a,A,y 4,01a,A,w

 

(1) CIE (Comission Internacionale d’le Ecleraige, 1986 – CIE Central Bureau, Vienna, Austria). 
C2: Composição gasosa 2: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; C3: Composição gasosa 3: 
49,6%N2/50%CO2/0,4%CO; C4: Composição gasosa 4: 50%CO2/50%N2
P: Amostras pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
NP: Amostras não pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
(a,b) Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% 
(A,B) Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha comparando P e NP para uma mesma 
composição gasosa não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
(x,y,z) Médias seguidas de mesma letra na linha comparando composições gasosas dentro de P não 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
(K,w,m) Médias seguidas de mesma letra na linha comparando composições gasosas dentro de NP não 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
 
 



 Em relação ao valor de b* (Tabela 13), para as amostras de bisteca, observou-

se que tanto para as amostras pulverizadas, quanto para as amostras não pulverizadas, 

após o tempo de 20 min de abertura das embalagens, ocorreu um aumento no valor de 

b*, em todos os dias de análise, exceto para C3 pulverizado no 25º dia, que o valor de 

b* reduziu após o tempo de 20 min. Porém, mesmo verificando um aumento no valor de 

b*, não houve diferença estatística (p>0,05) na diferença de b* final e b* inicial.  

 Até o 5º dia os tratamentos C2 P, C3 P e C4 P, também os tratamentos C2 NP, 

C3 NP e C4 NP, não se diferenciaram estatisticamente (p>0,05) um do outro. Dessa 

maneira, não foi possível identificar com clareza, qual tratamento teve maior ou menor 

valor de b*, tanto inicial quanto final. Isso porque apenas em alguns pontos é que um 

tratamento se diferenciou do outro estatisticamente (p<0,05).  

 No 13º e 19º dia, para o valor de b* inicial, o tratamento C4 P foi diferente 

estatisticamente (p<0,05) de C4 NP, e também no 32º dia, C3 P foi diferente 

estatisticamente de C3 NP (p<0,05). Porém, não se pode concluir que a pulverização 

afetou os valores de b*, já que ocorreu em poucas amostras. O mais provável que 

tenha ocorrido uma heterogeneidade das amostras, e que neste caso, diferenciou os 

valores de b* encontrados. 
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Tabela 13 – Impacto dos tratamentos e do tempo (interação tempo x composição 

gasosa x pulverização) sobre a variável intensidade de amarelo da bisteca 

suína, através da comparação de médias pelo teste de Tukey 

 

 

Variável Tratamentos 
(1) b* inicial C2 C3 C4 

Tempo (dias) P NP P NP P NP 
1 2,90a,A,x 1,49c,A,k 2,31b,A,x 2,19b,A,k 2,34b,A,x 2,36a,A,k

5 2,62a,A,x 2,34bc,A,k 1,81b,A,x 2,56ab,A,k 3,76ab,A,x 2,61a,A,k

13 3,45a,A,x 4,49ab,A,k 3,92ab,A,x 3,49ab,A,kw 3,99ab,A,x 1,36 a,B,w

19 1,41a,A,y 2,12bc,A,k 3,02b,A,y 2,47b,A,k 4,94a,A,x 2,37a,B,k

25 3,45a,A,y 5,23a,A,k 6,46a,A,x 5,18a,A,k 3,57ab,A,xy 3,95a,A,k

32 1,91a,A,x 3,78abc,A,k 3,73ab,A,x 1,85b,A,k 1,49b,A,x 3,08a,A,k

Variável Tratamentos 
(1) b*final C2 C3 C4 

Tempo (dias) P NP P NP P NP 
1 4,01a,A,x 2,80c,A,k 3,09c,A,x 3,72b,A,k 4,16a,A,x 4,17ab,A,k

5 3,58a,A,x 4,15bc,A,k 3,38bc,A,x 3,65b,A,k 4,81a,A,x 3,67b,A,k

13 4,48a,A,x 6,00ab,A,k 6,09a,A,x 4,96b,A,kw 4,81a,A,x 3,46b,A,w

19 3,21a,A,y 4,39bc,A,k 5,64abc,A,xy 4,25b,A,k 6,33a,A,x 4,12ab,A,k

25 3,56a,A,x 6,93a,A,k 5,38abc,A,x 7,80a,A,k 5,51a,A,x 5,59ab,A,k

32 3,54a,A,y 5,00abc,A,kw 6,29a,A,x 3,32b,B,w 4,89a,A,xy 6,31a,A,k

(1) CIE (Comission Internacionale d’le Ecleraige, 1986 – CIE Central Bureau, Vienna, Austria). 
C2: Composição gasosa 2: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; C3: Composição gasosa 3: 
49,6%N2/50%CO2/0,4%CO; C4: Composição gasosa 4: 50%CO2/50%N2
P: Amostras pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
NP: Amostras não pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
(a,b) Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% 
(A,B) Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha comparando P e NP para uma mesma 
composição gasosa não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
(x,y,z) Médias seguidas de mesma letra na linha comparando composições gasosas dentro de P não 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
(K,w,m) Médias seguidas de mesma letra na linha comparando composições gasosas dentro de NP não 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
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Na Tabela 14 estão apresentados os valores encontrados de L* inicial e final 

encontrados para as amostras de costela. A interação tempo x composição gasosa x 

pulverização não teve diferença estatística (p>0,05). Porém foi possível observar que os 

valores de L* inicial e final da bisteca foram mais elevados que os valores L* inicial e 

final da costela. Fato comprovado pela cor mais clara na bisteca que eleva os valores 

de luminosidade enquanto que a cor da costela, mais escura, os valores de 

luminosidade são mais baixos.  

Observou-se que os valores de L* inicial e final não apresentaram grandes 

variações, talvez devido ao uso de CO nas três composições gasosas utilizadas nas 

amostras de costela.  

Não houve diferença estatística entre as amostras pulverizadas e não 

pulverizadas, diferentemente dos resultados encontrados por Kotula; Thelappurate 

(1994) que observaram que a solução de ácidos orgânicos aplicados na carne suína, 

apresentaram  valores de L* maiores que o tratamento controle. 

Não houve diferença significativa entre a diferença de L* inicial e L* final 

(p>0,05).  
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Tabela 14 – Impacto dos tratamentos e do tempo (interação tempo*composição 

gasosa*pulverização) sobre a variável Luminosidade da costela suína, 

através da comparação de médias pelo teste de Tukey 

 

Variável   Tratamentos 
(1) L* inicial C1 C2 C3 

Tempo (dias) P NP P NP P NP 
1 46,57 44,11 41,85 44,91 44,27 42,04 
5 42,84 43,23 44,15 43,78 42,58 42,31 

13 46,63 42,68 42,61 43,53 43,67 42,84 
19 45,40 45,28 44,12 47,49 39,93 44,75 
25 45,26 42,92 44,33 43,67 38,77 40,67 
32 46,07 44,26 47,40 49,26 45,86 43,43 

Variável Tratamentos 
(1) L*final C1 C2 C3 

Tempo (dias) P NP P NP P NP 
1 45,29 43,17 42,38  45,32 43,85 41,39 
5 40,57 43,18 42,12 43,58 42,89 40,94 

13 46,34 42,38 41,59 41,91 42,55 40,22 
19 44,56 43,40 43,46 45,49 41,12 43,30 
25 44,13 40,78 42,19 41,39 38,70 39,43 
32 44,52 45,66 44,15 46,78 42,90 42,38 

 

(1) CIE (Comission Internacionale d’le Ecleraige, 1986 – CIE Central Bureau, Vienna, Austria). 
C1: Composição gasosa 1: 99,6%CO2/0,4%CO; C2: Composição gasosa 2: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; 
C3: Composição gasosa 3: 49,6%N2/50%CO2/0,4%CO 
P: Amostras pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
NP: Amostras não pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
 
Nota: não houve diferença estatística na interação tempo x composição gasosa x pulverização ao nível 
de 5% de significância. 
 
 Os valores de a* para as amostras de costela (Tabela 15) se apresentaram 

maiores que os valores de a* das amostras de bisteca, isto porque a costela possui 

coloração mais escura que a bisteca, sendo avermelhada, e no caso da bisteca a cor é 

rósea.  

Observou-se diferença estatística (p<0,05) entre a interação tempo x composição 

gasosa x pulverização, para as medidas do valor de a* inicial e final, porém não 

apresentou diferença significativa (p>0,05) entre a diferença de a* final e a inicial. Pode-

se justificar que todos os tratamentos tiveram o CO em sua composição, talvez por isso 

não tenha tantas mudanças. Não ocorreu o blooming nestes amostras, já que todas 
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elas continham CO na sua atmosfera, o que tornou o pigmento COMb estável, não 

sofrendo oxigenação após a abertura das embalagens quando as amostras entraram 

em contato com o ar.  

As amostras de costela suína mantiveram a coloração vermelha desejável 

mesmo após os valores de psicrotróficos aeróbios totais alcançarem valores maiores 

que 108 UFC/g e bactérias láticas maiores que 108 UFC/g. Neste caso, é necessário 

observar o desenvolvimento de deterioração pelo acompanhamento das análises 

microbiológicas no produto, e pela análise sensorial de odor, para verificar o 

desenvolvimento de odor pútrido e odor estranho. 

Esses resultados concordam com os encontrados por Krause et al. (2003), que 

verificaram que após 4 dias, amostras de lombo suíno embaladas em atmosfera 

contendo CO teve um melhora no valor de a*. 

 Dessa forma, pode-se concluir que as amostras de costelas tiveram o pigmento 

estável, com coloração avermelhada. O tratamento C2 foi o que teve menor diferença 

estatística (p<0,05) em relação ao tempo de estocagem.  

 Não houve diferença estatística (p>0,05) entre as amostras pulverizadas e não 

pulverizadas dentro e cada composição gasosa, exceto para C1 P e NP no 5º e 13º dia 

no valor de a* inicial e no 13º dia  para C1 P e NP no valor de a* final. Entre as 

amostras pulverizadas, dentro de C1, C2 e C3, apenas no 1º dia C2 NP foi 

estatisticamente diferente (p<0,05) de C1 NP e igual a C3 NP, para os valores de a* 

inicial e final. A pulverização não afetou a intensidade da cor das costelas suínas. 

Foi possível verificar que como todos os tratamentos tiveram CO em sua 

composição, na mesma concentração, e o que variou foi a concentração de CO2, o 

valor de a* não foi muito diferente entre as amostras, portanto, na intensidade de cor 

vermelha, pode ser usado menor quantidade de CO2, que não afetará a cor da carne. 
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Tabela 15 – Impacto dos tratamentos e do tempo (interação tempo x composição 

gasosa x pulverização) sobre a variável intensidade de vermelho da 

costela suína, através da comparação de médias pelo teste de Tukey 

 

Variável Tratamentos 
(1) a* inicial C1 C2 C3 

Tempo (dias) P NP P NP P NP 
1 11,45b,A,x 15,00ab,A,k 12,60a,A,x 9,83b,A,w 12,06b,A,x 11,64b,A,kw

5 12,59ab,B,x 14,32ab,A,k 11,70a,A,x 15,33a,A,k 16,05ab,A,x 17,30a,A,k

13 11,91ab,B,x 17,96a,A,k 13,10a,A,x 15,12a,A,k 15,43ab,A,x 17,62a,A,k

19 16,18ab,A,x 12,15b,A,k 15,97a,A,x 13,01ab,A,k 17,16a,A,x 13,59ab,A,k

25 16,64a,A,x 17,03a,A,k 15,62a,A,x 16,61a,A,k 17,13ab,A,x 15,83ab,A,k

32 15,67ab,A,x 16,88ab,A,k 13,95a,A,x 17,03a,A,k 14,43ab,A,y 16,17ab,A,k

Variável Tratamentos 
(1) a*final C1 C2 C3 

Tempo (dias) P NP P NP P NP 
1 10,77c,A,x 14,80ab,A,k 11,55a,A,x 8,21b,A,w 11,65a,A,x 10,76b,A,kw

5 13,94abc,A,x 13,84ab,A,k 12,65a,A,x 15,11a,A,k 14,75a,A,x 15,55a,A,k

13 11,29bc,B,x 16,30ab,A,k 12,79a,A,x 14,44a,A,k 14,52a,A,x 16,98a,A,k

19 15,54ab,A,x 12,37b,A,k 15,15a,A,x 13,83a,A,k 15,77a,A,x 13,53ab,A,k

25 15,74a,A,x 18,21a,A,k 14,74a,A,x 17,02a,A,k 16,72a,A,x 15,08ab,A,k

32 16,58a,A,x 14,61ab,A,k 14,62a,A,x 15,10a,A,k 14,82a,A,x 16,44a,A,k

 

(1) CIE (Comission Internacionale d’le Ecleraige, 1986 – CIE Central Bureau, Vienna, Austria). 
C1: Composição gasosa 1: 99,6%CO2/0,4%CO; C2: Composição gasosa 2: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; 
C3: Composição gasosa 3: 49,6%N2/50%CO2/0,4%CO 
P: Amostras pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
NP: Amostras não pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
(a,b) Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% 
(A,B) Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha comparando P e NP para uma mesma 
composição gasosa não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
(x,y,z) Médias seguidas de mesma letra na linha comparando composições gasosas dentro de P não 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
(K,w,m) Médias seguidas de mesma letra na linha comparando composições gasosas dentro de NP não 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
 
  

Os valores de b* determinados na costela pareceu ter uma tendência de 

aumentarem em relação ao tempo. Os valores de b*, assim como os de a*, são maiores 

na costela que na bisteca. Entretanto, não houve diferença significativa (p>0,05) na 

interação tempo x composição gasosa x pulverização, e também não houve diferença 

significativa (p>0,05) entre a diferença de b* final e b* inicial. 
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Tabela 16 – Impacto dos tratamentos e do tempo (interação tempo x composição 

gasosa x pulverização) sobre a variável intensidade de amarelo da costela 

suína, através da comparação de médias pelo teste de Tukey 

 

Variável Tratamentos 
(1) b* inicial C2 C3 C4 

Tempo (dias) P NP P NP P NP 
1 5,70 5,32 4,03 4,28 4,89 3,63 
5 3,33 4,24 3,08 4,80 5,24 5,30 

13 4,71 5,76 4,45 5,13 5,38 6,21 
19 5,36 4,54 4,19 4,33 3,54 4,52 
25 6,91 6,71 5,03 6,01 3,71 4,58 
32 6,84 5,73 5,75 6,46 5,27 5,74 

Variável  Tratamentos  
(1) b*final C2 C3 C4 

Tempo (dias) P NP P NP P NP 
1 6,20 6,18 4,77 4,76 5,88 4,31 
5 4,47 5,24 4,32 6,21 5,72 5,32 

13 5,57 6,44 4,72 5,13 6,12 5,90 
19 5,68 4,61 5,44 6,05 4,95 4,94 
25 6,81 6,31 5,96 6,97 5,35 5,04 
32 7,86 6,74 6,19 9,15 6,39 7,19 

 

(1) CIE (Comission Internacionale d’le Ecleraige, 1986 – CIE Central Bureau, Vienna, Austria). 
C1: Composição gasosa 1: 99,6%CO2/0,4%CO; C2: Composição gasosa 2: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; 
C3: Composição gasosa 3: 49,6%N2/50%CO2/0,4%CO 
P: Amostras pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
NP: Amostras não pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 

Nota: não houve diferença estatística na interação tempo x composição gasosa x pulverização ao nível 
de 5% de significância. 
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4.2.4 Análise do teor de gordura total 
 
 A análise de gordura total tanto nas amostras de bisteca quanto nas amostras 

de costela, foi feita para se ter um parâmetro para confirmar algum valor da análise de 

TBARS.  

 

  

4.2.5 Determinação do valor de TBARS  

 
Observou-se que as amostras estiveram com baixo valor de TBARS, expressos em 

mg de malonaldeído por Kg de amostra, quando comparados com o resultado da 

análise sensorial. A avaliação subjetiva do odor de ranço das bistecas suínas foi 

realizada com o auxílio de uma equipe de provadores treinada objetivando verificar a 

existência de correlação com os valores de TBARS. Os resultados mostraram que os 

provadores não identificaram este atributo, em nenhum período (dias) de avaliação, 

comprovando que os valores de TBARS apresentados nas amostras de bisteca suína 

durante o período de estudo, não apresentaram correlação com a análise sensorial 

demonstrando não ser relevante nestas amostras avaliadas, mesmo apresentado valor 

de TBARS de 6,22 mg MA/kg de amostra. 

Esses resultados contradizem com os resultados de Drehmer (2005), que explica 

que a odor e sabor de ranço se manifesta entre valores de 0,5 a 1,0 do mesmo número 

de TBARS.  

Os resultados da análise estatística mostraram não haver diferença significativa 

quando foi comparada a interação tempo x composição gasosa x pulverização (p>0,05). 

Isso mostra que as composições gasosas utilizadas no estudo, assim como a adição da 

solução de ácidos orgânicos e antioxidante, não aumentou a oxidação lipídica. 

Houve uma queda no valor de TBARS no último dia de análise, em todos os 

tratamentos, que pode-se dizer que a estabilidade oxidatixa das amostras não foi 

afetado, e os tratamentos tiveram eficácia para esta estabilidade.  
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Tabela 17 - Médias do valor de TBARS em mg de malonaldeído/kg de amostra em 

bisteca suína  

 

Tratamentos 
C2 C3 C4 

Tempo 
(dias) 

P NP P NP P NP 
1 3,54 3,50 4,09  5,33 4,62 5,33 
5 6,22 4,76  4,61  5,61 4,63 5,05 

13 5,29 4,68 5,70  5,25 5,59  5,03  
19 5,00 4,08 4,68 4,46 4,56  4,62 
25 5,76 5,30 4,40 5,13 3,80 4,42 
32 3,60  3,39 3,00 3,13  3,41 3,30  

 
C2: Composição gasosa 2: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; C3: Composição gasosa 3: 
49,6%N2/50%CO2/0,4%CO; C4: Composição gasosa 4: 50%CO2/50%N2
P: Amostras pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
NP: Amostras não pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
 
Nota: não houve diferença estatística na interação tempo x composição gasosa x pulverização ao nível 
de 5% de significância. 
 
 

Não foi possível avaliar qual tratamento foi mais eficaz na redução da oxidação 

lipídica nas amostras de bisteca suína.  

Os valores de TBARS e de gordura total, não apresentaram correlação, pela análise 

de correlação de Pearson (SAS, 2002-2003), ou seja, a variação do teor de gordura 

total, na faixa de 5,24 a 12,09 g/100g nas bistecas, não afetou os valores de TBARS 

encontrados (3,00 a 6,22 mg de malonaldeído/kg de amostra).   

Na Tabela 18 estão apresentados os valores obtidos da análise de TBARS em 

amostras de porcionados de costela suína. Observou-se que mesmo possuindo maior 

quantidade de gordura total, comparando com as amostras de bisteca, as amostras de 

porcionados de costela tiveram valores de TBARS baixos quando relacionados com a 

análise sensorial. Mesmo valores mais elevados, como na C1 P no 25º dia de 7,23 mg 

de malonaldeído/kg de amostra, a equipe sensorial não conseguiu detectar odor de 

ranço nas amostras. Isso mostra que o índice de TBARS é uma medida físico-química 

que deve ser sempre feita comparando com os resultados da análise sensorial, pois 
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mesmo valores que pareciam mais elevados não foram comprovados e detectados pela 

equipe sensorial. 

Verificou-se que não houve diferença estatística (p>0,05) entre as amostras 

pulverizadas e não pulverizadas na composição gasosa C1 e C3, e somente no 25º 

dia que a C2 P e NP apresentaram diferença estatística (p<0,05). Não foi possível 

avaliar uma possível eficácia da pulverização da solução de ácidos orgânicos e 

antioxidante, já que não houve diferença estatística entre as amostras P e NP.  

Dessa forma, o uso da tecnologia de atmosfera modificada já é suficiente para 

não permitir o desenvolvimento da oxidação lipídica nas amostras de carne suína. 

Outro fator que pode ter sido responsável para não permitir desenvolvimento do odor 

de ranço nas amostras, é o uso de CO nas atmosferas. Luño et al. (2000) avaliaram 

a evolução da oxidação lipídica em carne bovina, e verificaram que um aumento na 

concentração de CO nas atmosferas estudadas aumentava a inibição da oxidação 

lipídica em suas amostras.  

O resultado do valor de TBARS no tratamento C2 P, no 5º dia, se diferenciou 

estatisticamente (p<0,05) dos tratamentos C1 P e C3 P, assim como o tratamento C2 

NP, se diferenciou de C1 NP e C3 NP. Porém estes resultados não foram 

conclusivos para demonstrar uma maior estabilidade lipídica de C1 e C3, por seus 

menores valores de TBARS em relação a C2, já que trata-se de apenas um ponto da 

análise, sendo que os demais dias de análises, não houve diferença entre amostras 

pulverizadas ou não pulverizadas comparando-se as composições gasosas. 

No último dia de análise, houve redução dos valores de TBARS, em todos os 

tratamentos. Uma explicação para o que ocorreu é em relação ao pH. Como visto 

anteriormente, os valores de pH do último dia de análise dos porcionados de costela 

suína tiveram um aumento. Martínez et al. (2005) explica que baixos valores de pH 

parecem ser responsáveis pela alta taxa de oxidação lipídica, explicado também 

pelos resultados encontrados por Yasosky et al. (1984), que encontraram que os 

valores de TBARS em carne suína diminui, com o aumento do valor de pH. 
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Tabela 18 - Médias do valor de TBARS em mg de malonaldeído/kg de amostra em 

costela suína  

 

Tratamentos 
C1 C2 C3 

Tempo 
(dias) 

P NP P NP P NP 
1 3,36b,A,x 3,56b,A,k 3,80b,A,x 4,36ab,A,k 3,99bc,A,x 4,98ab,A,k

5 3,66b,A,y 3,92b,A,k 6,84a,A,x 5,68a,A,k 3,48c,A,y 4,46ab,A,k

13 5,13b,A,x 3,75b,A,w 6,40a,A,x 6,05a,A,k 6,28a,A,x 5,98a,A,k

19 4,59b,A,x 4,48ab,A,k 5,44ab,A,x 4,37ab,A,k 6,16a,A,x 5,28ab,A,k

25 7,23a,A,x 6,28a,A,k 6,69a,A,x 3,92ab,B,k 5,58ab,A,x 5,78a,A,k

32 3,44b,A,x 3,91b,A,k 3,78b,A,x 3,03b,A,k 2,20c,A,x 3,56b,A,k

 
C1: Composição gasosa 1: 99,6%CO2/0,4%CO; C2: Composição gasosa 2: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; 
C3: Composição gasosa 3: 49,6%N2/50%CO2/0,4%CO 
P: Amostras pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
NP: Amostras não pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
(a,b) Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% 
(A,B) Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha comparando P e NP para uma mesma 
composição gasosa não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
(x,y,z) Médias seguidas de mesma letra na linha comparando composições gasosas dentro de P não 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
(K,w,m) Médias seguidas de mesma letra na linha comparando composições gasosas dentro de NP não 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
 

Os valores de TBARS e de gordura total, não apresentaram correlação, pela análise 

de correlação de Pearson (SAS, 2002-2003), ou seja, a variação do teor de gordura 

total, na faixa de 11,90 a 33,21 g/100g nas costelas porcionadas, não afetou os valores 

de TBARS encontrados (2,20 a 7,23 mg de malonaldeído/kg de amostra).  
 

 

4.3 Análise sensorial 
 

Na pré-seleção dos provadores, inicialmente 22 pessoas demonstraram interesse 

em participar da equipe sensorial para análise de bisteca e costela suína embalada em 

atmosfera modificada e pulverizadas ou não com solução de ácidos orgânicos e 

antioxidante. Das 22 pessoas iniciais, 10 foram selecionadas através dos seguintes 

requisitos: a) no questionário de recrutamento responderam as questões de maneira 

clara, não demonstraram aversão ao produto, não indicaram impedimentos para a 

realização das avaliações sensoriais, acertaram pelo menos 70% dos testes com o uso 
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de escalas (permitindo-se uma diferença de ± 20% da resposta em relação ao valor 

correto) e assinaram o termo de consentimento em participar voluntariamente das 

avaliações sensoriais; b) identificaram corretamente pelo menos 80% dos gostos 

básicos que 50% dos provadores reconheceram; c) identificarem corretamente pelo 

menos 80% dos aromas que 50% dos provadores reconheceram; d) tiveram acuidade 

visual considerada normal (superior e médio), segundo os padrões do teste FM100. 

Como para avaliar o efeito principal tempo, os tratamentos são avaliados 

juntamente, não é interessante observar o tempo, pois se houve diferença no 

tratamento, juntá-los para analisar o tempo também daria diferença. O mais importante 

seria avaliar o tempo nas interações, e como nas interações, que avalia separadamente 

os tratamentos em relação ao tempo, não houve diferença estatística, não será falado 

desse efeito isoladamente. 

 

4.3.1 Análise sensorial da bisteca suína na embalagem fechada 
 
 Na avaliação das bandejas fechadas foram analisados os seguintes atributos: 

cor rosa da carne (na área de olho de lombo - OL), cor marrom da carne (OL) e cor 

cinza da carne (OL); cor da rosa da gordura e cor cinza da gordura; cor vermelha do 

osso e cor cinza esverdeado do osso; quantidade de exsudado; porcentagem de 

descoloração na carne (referente a porcentagem de manchas em relação a superfície 

da carne); e aparência global. 

 
4.3.1.1 Cor da carne – rosa, marrom e cinza 
 
 A análise dos resultados demonstrou não haver diferença estatística (p>0,05) 

na interação tempo x composição gasosa x pulverização nos atributos cor rosa da 

carne, cor marrom da carne e cor cinza da carne, todavia alguns efeitos principais 

apresentaram diferença estatística (p<0,05) nestes mesmos atributos.  

 Entretanto, para a análise de cor rosa, no efeito principal composição gasosa, 

houve diferença estatística (p<0,05) entre as composições gasosas. Como os outros 

efeitos principais e as outras interações não tiveram diferença estatística (p>0,05), 
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puderam-se somar as médias das amostras pulverizadas e não pulverizadas de cada 

composição gasosa, sendo C2= 5,26ª, C3= 5,36a e C4= 0,42b. Verificou-se, então, que 

as composições gasosas C2 e C3 não se diferiram e que ambas foram diferentes de C4 

(p<0,05). As amostras pulverizadas e não pulverizadas não se diferenciaram em 

nenhuma das composições gasosas estudadas, podendo ser concluído que o uso da 

solução de ácidos orgânicos e antioxidante, não afetou a coloração da carne suína. 

 Estes resultados mostram que a equipe sensorial treinada não detectou 

diferença, entre as composições gasosas C2 e C3, e que a média final demonstrou 

valores próximos do ideal, que na escala correspondia a 4,5 cm. Contudo, os valores 

estando pouco acima da escala mostram que a utilização de monóxido de carbono a 

0,4% nas atmosferas, produziu em uma coloração rosa pouco acima daquela 

encontrada na bisteca suína fresca que inicialmente a equipe avaliou como cor da 

bisteca suína fresca. Porém, mesmo estando pouco acima da cor supostamente 

avaliada como ideal, a equipe consentiu ser esta uma coloração rosa atrativa da bisteca 

suína, e que não foi avaliada como artificial, conforme Figura 1 em anexo. Sørheim et 

al. (2000), justificam que somente níveis acima de 2% de CO é que podem produzir 

uma coloração avermelhada, e assim, denominada artificial. 

 Os resultados mais altos obtidos da análise sensorial pela equipe treinada, para 

os tratamentos C2 e C3, e mais baixos para C4, são sustentados pelos valores de a* 

(CIELab), obtidos instrumentalmente.  Os valores sensoriais de C4 foram mais baixos 

devido a ausência de CO na atmosfera, e, além disso, o oxigênio residual que 

permanece ainda dentro da embalagem, pode transformar o pigmento da carne, 

mioglobina reduzida e oximioglobina em metamioglobina, que transforma o pigmento 

que antes teria uma coloração, no caso de bisteca, rosa, para uma coloração marrom 

acizentado.  

 Também se pode verificar que o CO foi efetivo em manter a estabilidade da cor 

rosa da carne, nos tratamentos de C2 e C3, até o 32º dia de análise, pois as notas 

dadas na análise sensorial não foram estatisticamente diferentes ao longo do tempo 

(p>0,05). No tratamento C4, também não houve diferença estatística (p>0,05) ao longo 

do tempo, para este atributo, cor rosa, apesar de que não escala estruturada, este 

valores são baixos, se comparados com o máximo da escala que é 9 cm.  
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A análise dos resultados da análise sensorial demonstrou não haver diferença 

estatística (p>0,05) na interação tempo x composição gasosa x pulverização no atributo 

cor marrom da carne. Entretanto, os efeitos principais, composição gasosa e tempo, 

além da interação tempo x composição gasosa, mostrou diferença estatística 

significativa (p<0,05). 

Em relação à composição gasosa, observou-se que o tratamento C4= 2,01b teve 

maior valor sensorial de cor marrom, o que o diferenciou estatisticamente (p<0,05) de 

C2= 0,54a e C3= 0,63a, conforme Figura 2. O tratamento C4 (P e NP), cuja composição 

gasosa foi de 50%CO2 e 50% N2, pela análise da composição gasosa no espaço livre, 

teve valor de oxigênio residual no interior das embalagens de mínimo 0,3 e máximo 0,8, 

e dessa forma com o passar com tempo, foi produzindo a metamioglobina, pigmento de 

coloração da carne, que é produzido pela oxidação do pigmento da carne mioglobina. 

As outras atmosferas também tiveram residual de oxigênio, porém, a presença de CO 

estabilizou a cor rosa fazendo com que essa cor marrom não fosse percebida, mesmo 

com a presença de oxigênio residual, dessa forma a equipe sensorial não identificou a 

cor marrom nas atmosferas de C2 e C3.  

Apesar do tratamento C4 ter nota mais elevada que C2 e C3, em relação a 

escala este valor não é muito elevado, já que a escala foi de 9 cm. Pode-se denominar 

a cor marrom da bisteca como marrom acizentada. Como foi usada a mesma escala 

para analisar as amostras de costela, que possuem cor mais escura que a bisteca, 

estas amostras se apresentassem cor marrom, provavelmente apresentariam cor 

marrom mais forte que para a bisteca.  

Na prática, é difícil obter uma embalagem, como bandejas individuais, que esteja 

totalmente livre de ar. Gill (1996) explica que é inevitável essa contaminação de 

oxigênio no interior das embalagens, devido a dois fatores: por causa de traços de O2 

na produção do gás e por causa dar remanescente durante a evacuação do ar da 

embalagem. Uma forma de prevenir oxigênio residual, neste tipo de embalagem com 

atmosfera modificada, seria utilizar materiais de filmes e bandejas com taxa de 

transmissão de oxigênio zero, porém sabe-se que durante a selagem traços de oxigênio 

podem persistir no seu interior.  
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Em baixas concentrações, o oxigênio é rapidamente retirado da atmosfera pelo 

pigmento da carne, para formar a metamioglobina na sua superfície, e isso geralmente 

causa descoloração na carne (GILL; McGINNIS, 1995). Para evitar-se a formação de 

metamioglobina, quando o CO está presente na atmosfera e há ausência de O2, é 

preciso remover o mais rápido e completamente quanto for possível o residual de O2 

(SØRHEIM; NISSEN; NESBAKKEN, 1999). Além disso, pode ser adicionado 

absorvedor de oxigênio dentro da embalagem, como tentativa de se absorver este 

oxigênio. Buys et al. (2004), comprovaram em seus estudos que incluindo absorvedor 

de oxigênio em embalagem com 100%CO2 aumentou a vida útil da cor de cortes 

suínos. 

Em relação ao efeito principal tempo e a interação composição gasosa x tempo, 

estão apresentados os resultados estatísticos na Tabela 19. Nos tratamentos C2 e C3, 

não houve diferença estatística em relação ao tempo (p>0,05), ou seja, os valores 

encontrados para a cor marrom não variaram durante o estudo. No tratamento C4, o 

tempo só foi diferente no 32º dia, quando estatisticamente também foi observada 

diferença estatística (p<0,05) em relação ao tempo. Nesse dia, a equipe sensorial 

atribuiu valores mais altos para a bisteca, que se apresentou visivelmente com 

coloração mais escura em relação aos outros dias de análise. A partir do 25º dia, os 

valores de C4, dados pela equipe sensorial, foram estatisticamente diferentes de C2 e 

C3, o que possibilita concluir que a partir desse dia, a cor marrom no tratamento C4 

estava visivelmente diferente dos outros tratamentos. 
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Tabela 19 - Efeito da interação tempo x composição gasosa na cor marrom da bisteca 

suína 

 

Tratamentos Tempo (dias) 
C2 C3 C4 

1 1,40a,A 1,78a,A 1,04b,A

5 0,27 a,A 0,20a,A 1,61b,A

13 0,35 a,A 0,19a,A 032b,A

19 0,53 a,A 0,15a,A 2,24b,A

25 0,35 a,A 0,43a,A 2,39b,B

32 0,48 a,A 1,03a,A 6,83a,B

 
C2: Composição gasosa 2: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; C3: Composição gasosa 3: 
49,6%N2/50%CO2/0,4%CO; C4: Composição gasosa 4: 50%CO2/50%N2
(a,b) Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% 
(A,B) Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha comparando C2, C3 e C4 não diferem entre si 
pelo teste de Tukey ao nível de 5% 

 

  

 A escala para avaliar a cor cinza da bisteca foi adicionada na ficha de avaliação 

devido a um consenso da equipe de que a cor da bisteca encontrada no mercado, 

muitas vezes possui a cor cinza mais elevada que a própria cor rosa, ou ainda cor rosa 

acizentada, que seria a cor característica desse tipo de corte no mercado. 

 A cor cinza avaliada pela equipe sensorial e foi estatisticamente diferente no 

efeito principal composição gasosa (p<0.05), e também na interação composição 

gasosa x tempo. Assim como para a cor rosa e a cor marrom, na cor cinza observou 

que C2=0,43a e C3=1,19a não se diferiram estatisticamente, porém ambas foram 

diferentes de C4=5,24b (p<0,05). As amostras pulverizadas e não pulverizadas, em 

relação a cor cinza, não se diferenciaram em nenhuma das composições gasosas 

estudadas. 

 Apesar de não ter sido verificado diferença estatística entre C2 e C3, o valor de 

C2 foi menor que C3, e que C2 também teve nota menor que C3 no parâmetro cor 

marrom, e que em relação a cor rosa, C2 e C3 tiveram notas próximas, assim é 

possível verificar que a composição gasosa de C2 foi mais eficaz para a manutenção 

das características de carne fresca nessas amostras de bisteca, conforme Tabela 20. 
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 De acordo com Cornforth (1994), existem referências na literatura de 

descoloração da carne, com a presença de pigmento de coloração cinza, durante a 

estocagem de carne embalada usando concentrações de CO2 em níveis acima de 25%. 

Neste estudo, uma maior concentração de CO2 na composição gasosa C2 de 80%, teve 

média de cor cinza menor que a composição C3 com 50% de CO2, entretanto os 

resultados não foram estatisticamente diferentes, como já descrito. Viana et al. (2005) 

encontraram mudanças na coloração da carne e explicam que as mesmas têm sido 

atribuídas quando ocorre acidificação da superfície da carne, e também pela 

desnaturação protéica, já que o CO2, per si, não possui efeito na oxidação da 

mioglobina. 

 Dessa maneira, a acidificação observada pelo aumento no número de bactérias 

láticas nessas amostras, pode ter sido responsável pela descoloração da carne, e 

aparecimento da cor cinza. Verificou-se também que a equipe sensorial observou a 

presença de cor cinza nas amostras do tratamento C4 mais que nos tratamentos C2 e 

C3, o que é explicado pela presença de CO nesses tratamentos, que pela estabilização 

da cor rosa, não permitiu ser observada a cor cinza com tanta intensidade como nas 

amostras do tratamento C4. Porém, o fato de mesmo as amostras com atmosfera 

contendo CO terem apresentado coloração cinza, é devido a presença de oxigênio 

residual, o que foi verificado também por Sørheim et al. (1999, 2005). 

 Portanto, a retirada ao máximo o oxigênio, quando a composição possui CO2 e 

CO, é muito importante para evitar o desenvolvimento da cor cinza e também da cor 

marrom, na carne. Eilert (2005) diz que odores desagradáveis são indicadores de 

deterioração e que os consumidores comumente observam a cor e o odor, quando 

tomam suas decisões no momento da compra, considerando a segurança na 

aceitabilidade da carne. 

 Na interação composição gasosa x tempo, no tratamento C2 e C3, não houve 

diferença estatística (p>0.05) em relação ao período estudado. Porém no tratamento C4 

observou-se que no 13º dia houve um aumento nos valores da cor cinza, que 

permaneceu até o último dia de análise. Também a partir do 9º dia, houve diferença 

estatística (p<0,05) entre as médias de C4 e as médias de C2 e C3, que também 

permaneceu até o 32º dia.  
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Tabela 20 – Efeito da interação tempo x composição gasosa na cor cinza da bisteca 

suína  

 

Tratamentos Tempo (dias) 
C2 C3 C4 

1 0,23a,A 0,30a,A 3,43b,A

5 0,45 a,A 1,43a,A 3,29b,A

13 0,20 a,A 0,08a,A 6,31a,B

19 0,41 a,A 0,15a,A 5,33ab,B

25 0,88 a,A 0,64a,A 5,45ab,B

32 0,30 a,A 1,75a,A 6,86a,B

 
C2: Composição gasosa 2: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; C3: Composição gasosa 3: 
49,6%N2/50%CO2/0,4%CO; C4: Composição gasosa 4: 50%CO2/50%N2
(a,b) Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% 
(A,B) Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha comparando C2, C3 e C4 não diferem entre si 
pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
 
 
 
4.3.1.2 Cor da gordura – rosa e cinza 
 

A análise estatística dos resultados demonstrou não haver diferença estatística 

(p>0,05) em nenhuma das interações avaliadas nos atributos cor rosa da gordura e cor 

cinza da gordura, entretanto, os efeitos principais composição gasosa e tempo 

apresentaram diferença estatística (p<0,05) nas cores avaliadas para a gordura. Como 

para avaliar o efeito principal tempo, os tratamentos são avaliados juntamente, não é 

interessante observar o tempo, pois se houve diferença no tratamento, juntá-los para 

analisar o tempo também daria diferença. O mais importante seria avaliar o tempo nas 

interações, e como nas interações, que avalia separadamente os tratamentos em 

relação ao tempo, não houve diferença estatística, não será falado desse efeito 

isoladamente. 

A gordura da carne foi avaliada de forma geral, ou seja, na bisteca como um 

todo, mas principalmente na gordura externa do corte.  

 A análise de cor rosa, no efeito principal composição gasosa, houve diferença 

estatística (p<0,05) entre as composições gasosas. O tratamento C2=2,73a e C3=3,11a 

não tiveram valores estatisticamente diferentes, porém ambos os tratamentos foram 
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diferentes (p<0,05) de C4=1,72b. As amostras em geral não apresentam notas dadas 

pela equipe muito altas. Porém, o tratamento C4 se diferiu, apresentando coloração 

mais clara que as amostras embaladas em C2 e C4, mostrando que o gás CO também 

estabiliza a cor rosa da gordura. A equipe avaliou a cor rosa da gordura como cor 

característica desse tipo de corte encontrado no mercado. 

 Em relação a cor cinza da gordura,houve efeito (p<0,05) no efeito principal 

composição gasosa. A equipe sensorial treinada, pelas notas dadas aos tratamentos, 

não demonstrou diferença estatística entre C2=0,38a e C3=0,41a, mas ambas 

mostraram diferença estatística na cor cinza da gordura em relação a C4=4,27b. Estes 

resultados estão relacionados com os resultados avaliados na cor rosa da gordura, e 

como a equipe atribuiu notas mais baixas na cor cinza da gordura para C2 e C3 e mais 

altas para C4, conseqüentemente as notas dadas a cor rosa foram mais elevadas para 

C2 e C3, que para C4. Também se observou que o tratamento C2 mais uma vez 

apresentou melhores resultados que C3 e C4, embora não seja demonstrado diferença 

estatística em relação a C3. 

 O monóxido de carbono nessa concentração pareceu ser suficiente para manter 

a coloração rosa da gordura das amostras avaliadas. 

 

 
4.3.1.3 Cor do osso – vermelha e cinza esverdeado 
  

Os resultados após análise estatística da cor do osso em relação a cor vermelha 

e a cor cinza esverdeado, demonstrou não haver diferença estatística (p>0,05) na 

interação tempo x composição gasosa x pulverização todavia, o efeito principal 

composição gasosa (cor vermelha do osso), e composição gasosa e a interação tempo 

x  composição gasosa (cor cinza esverdeado do osso) apresentaram diferença 

estatística (p<0,05) nestes mesmos atributos. As placas de cor do livro de Munsell 

utilizadas para este atributo estão demonstradas no Anexo H. 

 No início da escala para o atributo cor vermelha do osso, a equipe atribuiu uma 

coloração em 0 cm com uma cor vermelho brilhante, em 4,5 cm vermelho, e em 9 cm 

vermelho amarronzado, que indicaria a maior oxidação que poderia ocorrer no osso.  
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Em relação a composição gasosa da cor vermelha do osso, apresentaram-se os 

valores C2=1,85ª, C3=2,06ª e C4=6,27b. Verificou-se, portanto que a média dos valores 

obtidos neste atributo pela equipe sensorial de C4 foi estatisticamente diferente 

(p<0,05) de C2 e C3, porém, entre C2 e C3 não houve diferença estatística (p>0,05). 

Como foi observado em outros atributos, a melhor cor do osso entre as amostras 

estudadas foi dado ao tratamento C2, tanto P como NP, sendo que os resultados para 

este tratamento ficaram na escala, mais próximos do 0 cm, dessa forma, uma coloração 

vermelha brilhante, e não artificial do osso. Observou-se, com isso, que o CO também 

liga-se a hemoglobina, pigmento do sangue, para formar a carboxihemoglobina, 

também de coloração vermelha brilhante, ou como alguns autores descrevem, vermelho 

cereja, que é mais estável que a cor do pigmento hemoglobina, assim como ocorre com 

a mioglobina, pigmento da carne. Verificou-se que o CO também é eficaz para 

manutenção da cor do osso, deixando-o da mesma forma que a carne, atraente para os 

consumidores. 

Gill (1996) sugere que o escurecimento do osso ocorre quando a hemoglobina 

acumula-se na superfície do corte, onde a hemoglobina eventualmente torna-se, com o 

tempo mais escura, formando a metahemoglobina. Calhoun, Schnell e Mandigo (1998) 

esclarecem que o potencial de oxido-redução deve ser mais alto para o tutano do osso 

que para o músculo porque o tutano contém mais ferro pro-oxidativo. 

Outra parâmetro que deve ser levado em consideração em relação a coloração 

do osso é a concentração de oxigênio residual. Este oxigênio, assim como para a 

carne, é prejudicial, pois eleva a proporção de descoloração, aparecimento de manchas 

e formação de metahemoglobina, e maneira acelerada. 

Raines et al. (2006) estudaram a adição de solução de diferentes concentrações 

de ácido ascórbico em diferentes sistemas de embalagem, e concluíram que as 

embalagens tradicionais que utilizam bandejas de PVC envoltas por filme de PVC e as 

embalagens com alta concentração de oxigênio são mais susceptíveis a descoloração. 

Enquanto que uma atmosfera de ultra-baixa concentração de O2 e/ou a aplicação de 

antioxidante, ácido ascórbico, é efetivo para minimizar a descoloração do tutano da 

vértebra lombar de suínos.  
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A cor do osso pode sofrer oxidação, assim como acontece com a carne. Dessa 

forma, para evitar-se a descoloração, aparecimento de manchas, ou ainda o 

escurecimento do osso, foi testada a aplicação da solução de ácidos orgânicos e 

antioxidante, no caso do osso, para se verificar o efeito antioxidante do ácido ascórbico 

como forma de evitar o surgimento de defeitos no osso, mantendo-o atraente. Conforme 

a análise estatística mostrou, não houve diferença estatística (p>0,05) no efeito 

principal pulverização, e nem nas interações que comparou a pulverização (composição 

gasosa x pulverização, tempo x pulverização e tempo x composição gasosa x 

pulverização). Com esses resultados pode-se dizer que a pulverização, onde na 

solução havia um antioxidante, não afetou a coloração do osso em relação a cor 

vermelha, ou seja, o uso de antioxidante não foi eficaz, e sim o uso de CO na atmosfera 

utilizada, resultados diferente do encontrado por Raines et al. (2006). 

Comprou-se a não ação da solução de ácidos orgânicos e antioxidante no 

tratamento C4, pois nesse tratamento não havia CO na atmosfera, que pela 

estabilização da cor do osso, poderia mascarar o efeito antioxidante da solução. Porém, 

mesmo nas amostras que não continham CO na atmosfera, não foi verificado o efeito 

da solução aplicada. 

Devido a abundância de metais e hemoglobina na medula, o ácido cítrico pode 

ser capaz de minimizar a oxidação do osso, como explicam Mancini et al. (2007), que 

encontraram em seus estudos que baixos níveis de ácido cítrico tendem a minimizar a 

descoloração, e como ele é um agente quelante de metais, potencializa o efeito o ácido 

ascórbico. Porém, neste estudo, mesmo com a adição de ácido cítrico na solução, não 

se observou eficácia da solução nas amostras. 

Para compor a escala da cor cinza esverdeada no osso, a equipe atribuiu uma 

coloração em 0 cm com uma cor cinza esverdeado claro, em 4,5 cm cinza esverdeado, 

e em 9 cm cinza esverdeado escuro, que indicaria a maior oxidação do osso. 

A análise estatística dos resultados mostrou diferença no efeito principal 

composição gasosa, onde C2=0,54a, C3=1,19a e C4=3,69b. Novamente o tratamento 

C4 diferiu (p<0,05) de C2 e C3. C2, novamente mostrou melhores resultados que os 

demais tratamentos, porém não foi estatisticamente diferente de C3 que teve notas 

mais elevadas. 
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Não foi verificada diferença estatística (p>0,05) em relação ao efeito principal 

pulverização, e nem nas suas interações. Porém na interação tempo x composição 

gasosa, houve diferença estatística (p<0,05), principalmente no tratamento C4, como 

mostrado na Tabela 21. 

 
Tabela 21 – Efeito da interação tempo x composição gasosa na cor cinza esverdeado 

do osso da bisteca suína  

 

Tratamentos Tempo (dias) 
C2 C3 C4 

1 0,40a,A 0,40a,A 2,82bc,A

5 0,45 a,A 1,56a,A 1,49c,A

13 0,86 a,A 0,29a,A 4,83ab,A

19 0,23 a,A 0,82a,A 2,76bc,A

25 0,41 a,A 0,39a,A 3,62bc,A

32 0,60 a,A 2,03a,A 7,62a,B

 
C2: Composição gasosa 2: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; C3: Composição gasosa 3: 
49,6%N2/50%CO2/0,4%CO; C4: Composição gasosa 4: 50%CO2/50%N2
(a,b) Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% 
(A,B) Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha comparando C2, C3 e C4 não diferem entre si 
pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
 
 
 Os tratamentos C2 e C3 não apresentaram diferença estatística ao longo do 

tempo, sendo que a média de C2 foi menor que C3 e C4, e novamente mostrando que 

C2, apesar de não se diferenciar estatisticamente de C3, apresenta melhores 

resultados no parâmetro cor cinza esverdeado do osso. Os provadores identificaram 

menor quantidade deste pigmento em C2 e o avaliaram como melhor tratamento.  

 O tratamento C4 apresentou variação ao longo do tempo, com valores ora 

menores ora maiores, o que estatisticamente mostrou diferença neste tratamento e, 

apresentou aumento expressivo no 32º dia, diferenciando-se estatisticamente (p<0,05) 

de C2 e C3 no mesmo dia. 
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4.3.1.4 Quantidade de exsudado 
 
 Na análise sensorial para se verificar a quantidade de exsudado no fundo da 

bandeja, a equipe identificou pequena perda de líquido, mesmo utilizando absorvedor 

de líquidos.  

 Verificou-se que o tratamento C2=1,99a foi estatisticamente diferente de 

C3=1,38b e C4=1,37b, pois apresentou uma maior quantidade de exsudado, e os 

tratamentos que foram pulverizados também apresentaram maiores resultados 

estatisticamente comprovados (p<0,05), que os tratamentos não pulverizados, sendo, 

P=1,78a, NP=1,37b.  

 Os tratamentos pulverizados apresentaram maior quantidade de exsudado que 

os não pulverizados. Sugere-se que a pulverização fez com que a carne absorvesse a 

solução e durante a estocagem foi sendo liberada, o que se apresentou como exsudado 

no fundo da embalagem. 

 O fato do tratamento C2 ter apresentado maior exsudação que C3 e C4 não é 

conclusivo. 

 

  
4.3.1.5 Porcentagem de manchas na carne 
 
 A porcentagem de manchas na carne foi avaliada pela equipe atribuindo-se 

notas de 1, 2, 3, 4 e 5 como sem manchas, até 5% de manchas, de 5 a 15% de 

manchas, de 15 a 25% de manchas e mais de 25% de manchas, respectivamente. 

 A equipe avaliou a carne da área de olho de lombo referente à porcentagem de 

manchas em relação a superfície da carne, também denominada de porcentagem de 

descoloração da carne. Essa porcentagem de manchas poderia ser coloração mais 

escura ou mais clara na carne, em relação a própria cor rosa da carne, ou também a 

presença de metamioglobina. 

 Segundo a análise estatística dos resultados, verificou-se que o tratamento 

C2=2,16a foi o que obteve melhor nota em relação a porcentagem de manchas na 

carne, com porcentagem de até 5%, seguida do tratamento  C3=2,20a, cujo tratamento 
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não foi estatisticamente diferente (p>0,05) de C2, porém obteve nota por mais alta, mas 

também com porcentagem de manchas até 5%, e ambos os tratamentos, C2 e C3, 

foram estatisticamente diferentes (p<0,05) de C4=4,49 b, que apresentou nota mais 

elevada, ou seja maior quantidade de machas que os outros dois tratamentos, porém 

com resultado de até 5% de manchas. 

 O tratamento C2 e C3 com composição gasosa que continha CO, apresentaram 

melhor coloração em relação a C4 (sem CO na composição gasosa). Como já descrito. 

a coloração de C2 e C3 foi estável durante o tempo de estocagem provavelmente pela 

formação de carboximioglobina, e este pigmento formado resultado em maior 

uniformidade da cor da carne. A quantidade de manchas formada se manteve igual 

durante o período de estocagem, o que também pode ser resultado de variações na na 

coloração da própria carne. 

 A falta de CO no tratamento C4 mostrou que a formação do pigmento 

metamioglobina, de cor marrom, e também a descoloração, apresentada como cor 

cinza, provocada provavelmente pela quantidade de oxigênio residual dentro das 

embalagens, resultam em maior quantidade de manchas na carne, pois esses 

pigmentos são menos estáveis que a carboximioglobina, e começam a ser formados em 

diferentes pontos na carne, provocando maior quantidade de manchas. 

 Como não houve diferença estatística entre os tratamentos P e NP, sugere-se 

que a pulverização com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante, não interferiu na 

maior ou menor quantidade de manchas presentes nas amostras estudadas. 

 Gill (1996) mostra que a taxa de descoloração é relacionada a concentração de 

oxigênio, mas a extensão da descoloração também depende da quantidade total de 

oxigênio que deve ser roubado pelo espaço livre.  

 Hunt et al. (2004) explicam que embora a mioglobina tenha alta afinidade com o 

CO, a descoloração deve ocorrer sob condições atmosféricas, devido a perda do ligante 

CO, reoxigenação, e subseqüente oxidação do ferro, assim diminui a quantidade do 

pigmento carboximioglobina e acumula o pigmento metamioglobina. 

 Luño et al. (2000) reportam que para a aceitabilidade de carne bovina, a 

quantidade de manchas deve ser menor que 10%, dessa forma, no presente estudo, a 

quantidade de manchas presentes foi menor que 10%, resultando em aceitabilidade até 
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o fim do estudo das amostras, em relação a porcentagem de manchas ou descoloração 

da carne. 

 
 
4.3.1.6 Aparência global 
 
 A aparência global foi avaliada pela equipe de muito boa a muito ruim, com nota 

de 5 a 1 respectivamente. Estatisticamente, C4=1,20b foi diferente (p<0,05) de 

C2=3,82a e C3=3,65a, sendo que o tratamento C4, desde o primeiro dia de análise, teve 

nota em torno de 1, considerada muito ruim na escala.  

 A equipe levou em consideração para avaliar a aparência global, principalmente 

a cor da carne e do osso, pois definiram esses dois atributos como responsáveis pela 

boa aparência e como fator de define a qualidade do produto em questão. Vários 

autores concordam que a cor é o atributo de maior importância para o consumidor, pois 

é o parâmetro de decisão no momento da compra da carne fresca, e o atributo principal 

que define quão fresca encontra-se a carne (John et al., 2005; Buys, 2004; Hunt et al., 

2004; Sørheim et al., 2001; Sørheim, Aune e Nesbakken, 1997; Cornforth, 1994). 

 As notas atribuídas ao produto pela equipe nos tratamentos C2 e C3 estiveram, 

ao longo do período de estudo, entre as notas 3, 4 e 5, nem boa/nem ruim, boa e muito 

boa, enquanto que o tratamento C4 foi avaliado com notas 1 e 2, ruim e muito ruim, 

desde o primeiro dia de análise. A equipe avaliou como melhores tratamentos o C2 e 

C3, sendo que C2 foi pouco melhor que C3. 

 A equipe sensorial avaliou que as amostras do tratamento C2 e C3, em relação 

a aparência global, principalmente no atributo cor da carne e do osso, poderia ser 

vendida comercialmente mesmo no último dia de análise (32º dia), sendo que a sua 

vida útil teria sido mantida até esse dia, porém as amostras do tratamento C4 foram 

avaliadas como ruim ou muito ruim desde o 1º dia de análise. Dessa forma, este 

tratamento não seria ideal para ser aplicado comercialmente em bandejas individuais. 
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4.3.2 Análise sensorial da bisteca suína na embalagem aberta 
 
 Na avaliação das bandejas abertas foram analisados os seguintes atributos: 

tipo de odor percebido, cor rosa da carne (na área de olho de lombo - OL), cor marrom 

da carne (OL) e cor cinza da carne (OL); cor vermelha do osso e cor cinza esverdeado 

do osso; porcentagem de descoloração na carne (referente à porcentagem de manchas 

em relação a superfície da carne). 

Após a abertura da embalagem e tempo para oxigenação de 20 minutos, as 

amostras foram avaliadas novamente. Brewer et al. (2001) indicaram que para a 

estabilização dos parâmetros relacionados a cor serem completos, é suficiente o tempo 

de 20-30 minutos para a carne suína. Dessa forma, avaliaram-se alguns parâmetros 

nas bandejas abertas, e foi feita a diferença estatística das análises denominadas finais 

e iniciais, com o objetivo de se verificar a mudança ou não dos parâmetros analisados. 

 

 

4.3.2.1 Tipo de odor percebido 
 
 Para se verificar o odor das amostras de bisteca, a equipe ao abrir as 

embalagens, imediatamente às avaliavam. Foram estabelecidos, inicialmente, os tipos 

de odores que poderiam ser encontrados na carne suína. Dessa forma a escala conteve 

os seguintes atributos com suas respectivas pontuações: carne fresca (in natura) (1); 

guardada/geladeira (2); fruta/doce (3); fermentado (4); ácido (5); ranço (6); deteriorado 

(7) e outros (8). 

 A quantidade de pessoas que participaram da equipe sensorial foi diferente nos 

dias de análise. 1º dia (5 pessoas), 5º dia (7pessoas), 13º dia (8 pessoas), 19º dia (7 

pessoas), 25º dia (8 pessoas) e 32º dia (8 pessoas), dessa forma a porcentagem de 

pessoas que avaliaram cada amostra em cada dia também foi diferente 

 A equipe sensorial identificou como odor prevalecente em todos os tratamentos 

o ácido. 

 O odor de ranço não foi identificado em nenhum dos tratamentos C2 (P e NP), 

C3 (P e NP) e C4 (P e NP). 
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 O tratamento C2, tanto P como NP, não foi avaliado como deteriorado, em 

nenhum dia de análise, porém desde o primeiro dia este tratamento apresentou odor 

ácido, o que provavelmente tenha sido resultante da alta carga microbiana, 

principalmente de bactérias láticas e de psicrotróficos, que foi encontrada nas amostras 

e mesmo na caracterização da matéria-prima. O tratamento C2 foi o que teve melhores 

resultados sensoriais em relação ao odor aos demais tratamentos. 

 O aparecimento do odor ácido logo no primeiro dia de análise, pode ser devido 

a aplicação da solução de ácidos orgânicos e antioxidante, porém os resultados não 

são conclusivos.  

No 32º dia 75% da equipe sensorial avaliou o tratamento C2 P como odor ácido, 

ou guardada/geladeira ou ácido e guardada/geladeira, enquanto que 89% avaliaram 

como odor ácido ou guardada/geladeira ou ácido e guardada/geladeira ou ácido e 

fermentado. Isto mostra que o odor que prevaleceu neste tratamento foi o odor ácido, 

conforme Tabela 22. 

 Até o 19º dia, algumas 14% da equipe avaliou odor do tratamento C2 P como 

odor de carne fresca, juntamente com o odor ácido, mas a partir do 25º dia, o odor 

carne fresca não foi identificado pela equipe, prevalecentes outros odores O tratamento 

C2 NP também até o 19º dia, 14% da equipe avaliou como sendo odor de carne fresca, 

14% como sendo carne fresca e ácida e 14% como sendo carne fresca e 

guardada/geladeira, também a partir do 25º dia, não foi mais identificado esse odor de 

carne fresca pela equipe sensorial.   

 A equipe também identificou como sendo o tratamento C2 o que menos havia 

desenvolvido odor estranho nas amostras, e como o melhor tratamento em relação ao 

não desenvolvimento de odor estranho, seguido do tratamento C3 e por fim o 

tratamento C4. 

Gill e Harrison (1989) verificaram o efeito da atmosfera contendo CO2 em cortes 

suínos refrigerados a 3 ºC ou a -1,5 ºC, e observaram que em 3 semanas apareceu um 

odor levemente ácido, porém o flavor da carne foi aceitável o tempo todo, enquanto que 

o mesmo odor apresentou-se nas amostras estocadas a -1,5 ºC em 4 semanas. No 39º 

dia, foi evidente o odor pútrido das amostras. As amostras tiveram aceitação com até 2 

semanas de estocagem. E concluem que a deterioração ocorre a 3 ºC na metade do 
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tempo da que ocorre a -1,5 ºC. E sugerem que uma temperatura subzero é ideal para 

prevenir as amostras de desenvolvimento de odores estranhos e do crescimento de 

microrganismos que possam desenvolver deterioração nestes produtos. 

 Sørheim et al. (1999) detectaram odores estranhos em carne suína 7 dias mais 

cedo em temperatura de estocagem a 8º C, que em 4º C. A temperatura de estocagem 

fortemente afeta a taxa de crescimento de microrganismos e também o tempo de 

desenvolvimento de odor estranho, dessa forma, independente do sistema de 

embalagem utilizada, a vida útil de carnes pode ser consideravelmente estendida, pela 

manutenção de baixas temperaturas de estocagem.  

 As amostras do tratamento C3, P e NP, também foram identificadas por 80% da 

equipe por apresentarem odor ácido, que também pode ter sido desenvolvido pela 

pulverização da solução de ácidos orgânicos e antioxidante. 

 Apenas no 32º dia foi que a equipe identificou odor de deterioração nas 

amostras de C3 P (13% da equipe) e C3 NP (38% da equipe identificaram odor de 

deterioração e 13% odor de deterioração e ácido). 

Venturini (2007) em seus estudos observou um odor moderadamente 

desagradável após 14 dias de estocagem a 2 ºC em carne bovina sob 100% CO2. 

O tratamento que desenvolveu odor de deterioração mais rápido foi o C4 P e NP. 

No 19º dia, 14% da equipe identificou odor de deterioração na amostra do tratamento 

C4 P, e no 25º dia 25% avaliou o odor como de deteriorado. No 25º dia foi que 50% 

equipe identificou o mesmo odor em C4 NP, e com presença do odor ácido. 

As pessoas da equipe que avaliaram o odor como “outros” não souberam 

identificar o odor, e outros disseram que era odor de “ferro oxidado”. 



Tabela 22 – Porcentagem de vezes que a equipe identificou os odores em relação ao tempo de estocagem 

nas amostras de bisteca suína  

 
(continua) 

 
 

Tipo de odor avaliado Tempo 
(dias) 

Tratame
ntos 1        2 3 4 5 6 7 8 4 e 

5* 
2 e 
3* 

1 e 
5* 

1 e 
2* 

1 e 
4* 

2 e 
5* 

5 e 
7* 

5 e 
8* 

1                C2 P - 20% - 40% 40% - - - - - - - - - - -
5               
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C2 P 14% 14% - 14% 57% - - - - - - - - - - -
13 C2 P 25%

 
 13%

 
- 13% 13% - - 13% - - 13% - 13% - - -

19 C2 P - - - - 57% - - 14% - - 14% - - 14% - -
25 C2 P - 13% - - 38% - - - 25% - - - - 25% - -
32 C2 P - 13% - - 25% - - 13% - - - - - 50% - -
1 C2 NP - 40% - 20% 40% - - - - - - - - - - -
5 C2 NP 14% 43% 14% - 29% - - - - - - - - - - -
13 C2 NP 25% 25%

 
- 13% 13% - - 13% - - 13% - - - - -

19 C2 NP 14%
 

- - - 29% - - 14% - - 14% 14% - 14% - -
25 C2 NP - 38% - - 25% - - - 25% - - - - 13% - -
32 C2 NP

 
- 13% - - 25% - - 13% 13% - - - - 38% - -

1 C3 P - - - 20% 80% - - - - - - - - - - -
5 C3 P 29% 29% 14% 14% 14% - - - - - - - - - - -
13 C3 P 25% 13% - 13% 13% - - 13% - - 25% - - - - -
19 C3 P 14%

 
 14% - 14% 29% - - - - - 14% - - 14% - -

25 C3 P - 25% - - 38% - - - 13% - - - - 25% - -
32 C3 P - - - 13% 38% - 13% 13% - - - - - 25% - -



Tabela 22 – Porcentagem de vezes que a equipe identificou os odores em relação ao tempo de estocagem nas 

amostras de bisteca suína  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de odor avaliado Tempo 
(dias) 

Tratamen
tos 1        2 3 4 5 6 7 8 4 e 

5* 
2 e 
3* 

1 e 
5* 

1 e 
2* 

1 e 
4* 

2 e 
5* 

5 e 
7* 

5 e 
8* 

1                 C3 NP - - - 20% 80% - - - - - - - - - - -
5                  

              
                 
                  
                 
                 
                 
                 
              
                
                
                 
                 
               
              
                 
                 

C3 NP 29% - - - 57%
 

- - - - 14%
 

- - - - - -
13 C3 NP 25% 38%

 
- 13% - - - - - - 13% 13% - - - -

19 C3 NP 29% - - - 43% - - 14% - - - - - 14% - -
25 C3 NP - 38% - - 25% - - - 25% - - - - 13% - -
32 C3 NP

 
- - - - 38% - 38% - - - - - - 13% 13% -

1 C4 P - - - 20% 80% - - - - - - - - - - -
5 C4 P - - - 14% 86% - - - - - - - - - - -

13 C4 P 13%
 

 25%
 

- - 50% - - - - - 13%
 

- - - - -
19 C4 P - - - 14% 29% - 14% - 14% - - - - 29% - -
25 C4 P - - - 25% 13% - 25% - 13% - - - - - - 25%

 

C2: Composição gasosa 2: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; C3: Composição gasosa 3: 49,6%N2/50%CO2/0,4%CO; C4: Composição gasosa 4: 
50%CO2/50%N2
P: Amostras pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
NP: Amostras não pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
1: carne fresca (in natura); 2: guardada/geladeira; 3: fruta/doce ; 4: fermentado; 5: ácido; 6: ranço; 7: deteriorado e 8: outros odores. 
* Combinação de odores identificados pela equipe sensorial. 

32 C4 P - - - - 13% - 13% - - - - - - 38% 38% -
1 C4 NP - - - 20% 80% - - - - - - - - - - -
5 C4 NP 14%

 
- - 29% 43% - - - 14%

 
- - - - - - -

13 C4 NP - 25%
 

- 13%
 

 38% - - 13%
 

- - 13%
 

- - - - -
19 C4 NP - - - - 71% - - - - - - 14% - 14% - -
25 C4 NP - - - 13% 38% - 25% - - - - - - - 25% -
32 C4 NP - - - - 13% - 13% - - - - - - 50% 25% -
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4.3.2.2 Cor da carne – rosa, marrom e cinza 
 

 A cor rosa, marrom e cinza da bisteca foi avaliada após a espera para o tempo 

de ocorrer a oxigenação ou o denominado blooming, ou para se verificar o 

comportamento dessas amostras no caso de C2 e C3 que continha CO em sua 

atmosfera e C4, sem a presença de CO na atmosfera. 

 Para comparação as avaliações realizadas nas embalagens fechadas, serão 

aqui denominadas iniciais, e as avaliações realizadas imediatamente após abertura das 

embalagens serão denominadas finais.  

 Da mesma maneira que aconteceu com as embalagens fechadas, houve 

diferença estatística entre as composições gasosas na avaliação das embalagens 

abertas (p<0,05), sendo que C2= 4.55ª, C3 = 4.16ª e C4= 0.78b. O tratamento C4 

recebeu menor valor por estar visivelmente com coloração menos rosa que os demais 

tratamentos. E os tratamentos C2 e C3 novamente confirmam o fato de que a formação 

da carboximioglona auxilia na estabilização da cor da carne, mantendo-a atrativa por 

mais tempo, mesmo nas amostras em contato com o ar atmosférico, após o tratamento 

com o CO. 

 A pulverização parece não ter sido responsável por mudar a coloração das 

amostras em relação a cor rosa da carne, e sim a composição gasosa utilizada em cada 

tratamento. 

Nos tratamentos C2 e C3, a equipe verificou redução na pontuação quando 

houve a nova avaliação das amostras, após a abertura das embalagens, assim C2 

inicial = 5,26 e C2final= 4.55; C3inicial = 5,36 e C3 final = 4.16. No entanto, no 

tratamento C4 o comportamento foi o oposto, a avaliação com a embalagem aberta 

resultou em maior pontuação, C4inicial= 0,42 e C4final= 0.78. 

O resultado na redução da pontuação nos tratamentos C2 e C3, atribuída pela 

equipe sensorial, mostrou que ao ser aberta a embalagem, a carboximioglobina 

formada durante a estocagem, na bandeja fechada, pode ter se desligado do anel 

porfirínico da miglobina, deixando um sítio aberto, e em seu lugar ter-se ligado outra 

molécula, como por exemplo, o oxigênio, que ao ligar-se ao anel forma a oximioglobina, 

pigmento de coloração rosa, porém mais claro que a COMb. Também, pode ter 
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permitido a formação de metamioglobina, ou a descoloração da carne, assim como ter 

levado a um aumento na cor cinza. 

O modelo para a realização da análise estatística das diferenças, ou seja, 

avaliação das pontuações das embalagens abertas menos as pontuações das 

embalagens fechadas [exemplo: Diferença da cor rosa= (diferença da cor rosa final – 

diferença da cor rosa inicial)] em alguns pontos estava resultando em valores negativos, 

dessa maneira, optou-se por somar o valor 10 nestas análises, o que não alterou a 

análise de variância, e facilitou para explicação dos resultados. 

A análise estatística da diferença da cor rosa inicial com cor rosa final teve 

diferença estatística (p<0,05) entre as composições gasosas. Novamente, observou-se 

que o tratamento C4= 9,61b foi estatisticamente diferente (p<0,05) de C2= 10,73ª e C3= 

11,26ª, isso porque o mesmo foi avaliado pela equipe como amostras de coloração 

menos rosa ou menos intensa que os demais tratamentos.  

 Estatisticamente, a cor marrom final para as amostras de bisteca suína 

embaladas nas diferentes composições gasosas não apresentaram diferença (p<0,05), 

com médias de C2final= 0,71a e C3final = 1,00a C4final = 1,51a. 

 Quando avaliada a cor rosa, foi observado que houve redução na pontuação 

dos tratamentos C2 e C3, e que essa redução na cor rosa pode ter sido desencadeada 

pela formação de metamioglobina e/ou descoloração na superfície. As médias finais 

dos mesmos tratamentos, apesar de que a diferença não tenha sido significativa 

(p>0,05), mostra que houve um aumento na quantidade de cor marrom (C2inicial = 0,54 

e C2final= 0,71; C3inicial = 0,63 e C3final = 1,00) que foi identificado pela equipe 

sensorial, e que o tratamento C4, como não teve atmosfera com presença de CO, após 

a abertura teve uma ligeira oxigenação (C4inicial = 2,01 e C4final = 1,51) com formação 

de pequena quantidade de oximioglobina, e que dessa forma, a pontuação no valor de 

cor marrom tenha sido reduzida, porém não houve diferença estatística nessas 

diferenças de coloração final e inicial. Apesar da redução na coloração marrom da 

carne, o tratamento C4 teve pontuação sensorial maior que C2 e C3, provavelmente 

pela ausência de CO no interior das embalagens. 

Não houve diferença estatística (p>0,05) quando avaliada a diferença entre a cor 

marrom final e a cor marrom inicial, nem nos efeitos principais e nem nas interações 
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avaliadas. Também não foi verificada a atuação positiva ou negativa da aplicação de 

solução de ácidos orgânicos e antioxidante nas amostras. 

 Da mesma forma que ocorreu com a cor marrom, a cor cinza da bisteca após o 

tempo de “blooming”, teve aumento nos tratamentos C2 e C3 (C2inicial=0,43 e C2final= 

0,58; C3inicial=1,19 e C3final= 1,80). Isto pode ter sido causado pelo fato de ter havido 

perda no pigmento carboximioglobina, que resultou em formação, no caso da cor cinza, 

de descoloração na carne. O contrário ocorreu com o tratamento C4 final, que teve 

redução na pontuação da cor cinza da carne (C4inicial=5,24 e C4final= 4,02), devido a 

possível formação da oximioglobina, que é o pigmento da carne oxigenado. Apesar 

dessa possível oxigenação ocorrida no tratamento C4, ele recebeu maior pontuação na 

escala de cinza do que C2 e C3, que teve redução na pontuação, mas a equipe 

considerou estas amostras como amostras de coloração rosa característica de carne 

fresca, até o último dia de estocagem. 

 Houve diferença estatística (p<0,05) entre as composições gasosas dos 

tratamentos C2, C3 e C4 (final), sendo que nenhum tratamento teve resultado 

estatístico igual ao outro tratamento (C2= 0.58ª, C3= 1.80 b e C4= 4.02c). A diferença da 

cor cinza final e da cor cinza inicial também foi estatisticamente significativa, 

apresentando, C2= 9,86ab, C3= 9,31b e C4= 11,25a. 

 
.  
4.3.2.3 Cor do osso – vermelha e cinza esverdeada 
 
 A cor do osso após a abertura das embalagens, foi avaliada pela equipe 

sensorial da mesma forma que foram avaliadas as embalagens fechadas, com a 

diferença que as avaliações finais foram feitas após 20 minutos de exposição das 

amostras ao oxigênio atmosférico. 

 A cor vermelha do osso foi avaliada como vermelho intenso ou vermelho 

escuro, nas amostras do tratamento C4= 4,39b, que estatisticamente foram diferentes 

de C2= 1,64ª e C3= 1,84ª, cujos tratamentos foram avaliados como cor vermelha 

brilhante do osso, característico desse tipo de corte, bisteca.  

Após a exposição das amostras no ambiente atmosférico, verificou-se que a cor 

do osso dos tratamentos C2, C3 e C4, tiveram uma redução na pontuação, em relação 
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as mesmas amostras avaliadas nas embalagens ainda fechadas (C2inicial=1,85 e 

C2final= 1,64; C3inicial=2,06  e C3final= 1,84; C4inicial=6,27 e C4final= 4,39). A 

explicação para o que ocorreu com a cor vermelha do osso nos tratamentos C2 e C3, 

pode ser a mesma explicação para o que ocorreu com a cor rosa da carne. Enquanto 

as amostras estavam dentro das embalagens, na presença de CO, havia a formação da 

carboxihemoglobina, pigmento que dá cor à parte medular do osso. Quando as 

amostras foram expostas ao oxigênio, pode ter havido uma perda da ligação do CO 

com a hemoglobina, o que possibilitou a redução na coloração vermelha do osso.  

 No caso da avaliação da cor do osso do tratamento C4, ao contrário do que 

ocorreu com a cor da carne, que teve ligeira oxigenação, não foi observado o mesmo 

nesse tratamento. Isso pode ser devido à coloração que os provadores identificaram 

como vermelho intenso mais próximo da cor marrom, e que as amostras ao entrarem 

em contato com o ar atmosférico, ao invés de oxigenar, o pigmento foi transformado em 

metamioglobina, de coloração marrom, dessa maneira fez com que a equipe 

identificasse menor quantidade de cor vermelha do osso.  

 A diferença da cor vermelha do osso também foi estatisticamente diferente 

(p<0,05) nas composições gasosas, apresentando C2= 10,18ª, C3= 10,24ª e 

C4=11,78b. 

 A interação tempo x composição gasosa também apresentou diferença 

estatística (p<0,05), conforme Tabela 23. 

Foi observado que a partir do 13º dia, as amostras do tratamento C4 foram avaliadas 

com maiores pontuações que C2 e C3, assim, tendendo para uma coloração vermelha 

escura, mais próxima da cor marrom. E a partir do 25º dia, as amostras de C4 tiveram 

pontuações diferentes dos demais dias, o que as diferenciou estatisticamente (p<0,05). 
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Tabela 23 - Efeito da interação tempo x composição gasosa na cor vermelha do osso 

da bisteca suína 

 

Tratamentos Tempo (dias) 
C2 C3 C4 

1 2,58a,A 3,33a,A 3,27b,A

5 2,04a,A 2,26a,A 3,06b,A

13 1,04a,A 1,24a,A 3,56b,B

19 1,81a,A 1,83a,A 4,79ab,B

25  1,71a,A 1,62a,A 6,21a,B

32 0,96a,A 1,21a,A 6,60a,B

 
C2: Composição gasosa 2: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; C3: Composição gasosa 3: 
49,6%N2/50%CO2/0,4%CO; C4: Composição gasosa 4: 50%CO2/50%N2
(a,b) Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% 
(A,B) Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha comparando C2, C3 e C4 não diferem entre si 
pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
 
  

A cor cinza esverdeada do osso foi avaliada após a abertura das embalagens, e 

a equipe sensorial percebeu que houve aumento na quantidade desta coloração nos 

tratamentos C2 e C3 (C2inicial=0,54 e C2final= 0,69; C3inicial=1,19 e C3final= 1,21), e 

que C4 houve redução (C4inicial=3,69 e C4final= 2,87). Estatisticamente, houve 

diferença em relação ao efeito principal composição gasosa, sendo que C2= 0,69a e 

C3= 1,21ª não foram diferentes, porém ambos foram diferentes de C4= 2,87b (p<0,05).    

 Na Tabela 24 estão apresentadas as médias da pontuação avaliada pela 

equipe sensorial nos tratamentos estudados, em relação ao tempo de estudo de vida 

útil. A cor de C2 e C3 na variou ao longo do tempo, provavelmente pela estabilização da 

cor vermelha dada pela formação de carboxihemoglobina medular, mas nas amostras 

de C4 observou-se que houve variações ao longo do tempo e que tiveram valores 

diferentes estatisticamente comprovados (p<0,05).   

 A partir do 25º dia, a pontuação dada às amostras de C4 foram estatisticamente 

diferentes de C2 e C3, apresentando valores mais elevados. 
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Tabela 24 - Efeito da interação tempo x composição gasosa na cor cinza esverdeada do 

osso da bisteca suína 

 
Tratamentos Tempo (dias) 

C2 C3 C4 
1 0,95a,A 0,50a,A 0,50c,A

5 0,98a,A 0,74a,A 1,87bc,A

13 0,16a,A 0,43a,A 0,98bc,A

19 1,22a,A 1,20a,A 1,80bc,A

25 0,57a,A 0,48a,A 4,59ab,B

32 0,30a,A 2,35a,A 5,85a,B

 
C2: Composição gasosa 2: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; C3: Composição gasosa 3: 
49,6%N2/50%CO2/0,4%CO; C4: Composição gasosa 4: 50%CO2/50%N2
(a,b) Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% 
(A,B) Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha comparando C2, C3 e C4 não diferem entre si 
pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
 

 

Não houve diferença estatística na diferença da cor cinza final do osso e da cor 

cinza inicial, nem nos efeitos principais, nem nas interações estudadas.      

 

 

4.3.2.4 Porcentagem de manchas na carne 
 
 A porcentagem de manchas na carne foi avaliada pela equipe atribuindo-se as 

mesmas pontuações das embalagens fechadas. E foram avaliadas segundo a 

quantidade de formação de metamioglobina e de descoloração cinza da superfície da 

carne, que provocam as manchas, e também foram avaliadas na área de olho de lombo 

da bisteca. 

Não houve diferença estatística na diferença da porcentagem de descoloração 

final na superfície da carne e da porcentagem de descoloração inicial na superfície da 

carne, nem nos efeitos principais, nem nas interações estudadas.   

 Em relação aos resultados iniciais e finais (C2inicial=2,16 e C2final= 2,89; 

C3inicial=2,20 e C3final= 3,87; C4inicial=4,49 e C4final= 5,33) verificou-se que apenas 
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o tratamento C4 é que passou de 5% na quantidade de manchas, porém, ainda assim 

esse valor, sendo mais baixo que 10% é aceitável. 

 Pelos resultados da análise estatística, verificou-se que houve diferença 

estatística (p<0,05) entre as diferentes composições gasosas estudadas, com 

resultados de C2= 2,89ª, C3= 3,87ab e C4= 5,33b. Com essas médias encontradas, é 

possível dizer, que mesmo após a abertura das embalagens, o tratamento C2 

apresentou menor quantidade de manchas que os demais tratamentos, mesmo não 

tendo média estatisticamente diferente de C3. 

 A composição do tratamento C2 parece ter sido mais eficaz na redução da 

porcentagem de manchas na carne, possivelmente devido a formação da 

carboximioglobina que estabilizou a cor e preveniu contra aparecimentos de manchas 

na superfície da carne. 

 A pulverização com a solução de ácidos orgânicos parece não ter tido influência 

na quantidade de manchas nas amostras estudadas, já que estatisticamente não houve 

diferença (p>0,05) nesse efeito principal. 

 

 
4.3.3 Análise sensorial da costela suína na embalagem fechada 
 

Na avaliação das bandejas fechadas de costela suína, foram analisados os 

seguintes atributos: cor rosa da carne, cor vermelha da carne, cor marrom da carne e 

cor cinza da carne; cor da rosa da gordura e cor cinza da gordura; cor vermelha do osso 

e cor cinza esverdeado do osso; quantidade de exsudado; porcentagem de manchas na 

carne (em relação a superfície da carne); e aparência global. 
 
 
4.3.3.1 Cor da carne – rosa, vermelha, marrom e cinza 
 
 Em relação a cor da costela suína, a pulverização com a solução de ácidos 

orgânicos e antioxidante, pareceu não influenciar positiva ou negativamente as 

amostras, e sim a utilização de CO nas atmosferas. 
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 A escala utilizada foi também de 9 cm, assim como para a bisteca. A diferença 

em relação a bisteca foi que a cor da costela também foi avaliada pela cor vermelha. 

Até o 13º dia, as amostras foram avaliadas apenas na cor rosa, e a partir do 19º dia foi 

acrescentado na ficha de avaliação a cor vermelha, pois a equipe observou que as 

amostras estavam com coloração avermelhada e não rosada como observado 

inicialmente. 

 As cores (rosa, vermelha, marrom e cinza) avaliadas na costela suína, não se 

diferenciaram estatisticamente (p>0,05) nos efeitos principais, e nem nas interações. 

 Isto ocorreu provavelmente devido a todos os tratamentos aplicados na costela 

terem sido utilizados o monóxido de carbono. Este gás fez com que as amostras não se 

diferenciassem em relação a cor, porque estabilizou-as da mesma maneira, 

principalmente porque com a utilização deste gás, as amostras permaneceram até o 

último dia de análise com mesma cor do início do estudo.  

 As médias das pontuações atribuídas pela equipe para a cor rosa da costela, foi 

de 5,51 a 6,01 (considerando as amostras pulverizadas e não pulverizadas), ficando 

acima da média na escala utilizada. A escala que foi utilizada pode ser visualizada no 

Anexo I, que mostra as referências das paletas do Livro de Munsell. Enquanto que a cor 

rosa foi avaliada acima da média da escala (4,5 cm), a cor vermelha foi avaliada no 

extremo, mais próximo a 0 cm, e foi descrita pela equipe como uma cor vermelha clara, 

com média de pontuação na faixa de 1,5 a 2 cm. 

 O uso de monóxido de carbono em atmosferas modificadas estabiliza a cor 

vermelha da carne, por longos períodos de estocagem, devido a ligação do CO com o 

íon ferroso da mioglobina (Hunt et al., 2004). 

 A cor marrom teve pontuação dada pela equipe na faixa de 1,3 a 1,7 cm 

(considerando as amostras pulverizadas e não pulverizadas). As pontuações 

apresentadas pela equipe na avaliação da cor marrom ficaram muito próximas entre os 

tratamentos, dessa forma, não se diferenciaram estatisticamente (p>0,05).  

 A cor marrom até poderia ter sido identificado com maior precisão se os 

tratamentos não tivessem CO em sua atmosfera, pois a quantidade de oxigênio residual 

nas embalagens é que proporcionou a formação da cor marrom na carne, dada pelo 

pigmento metamioglobina. 
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 A pontuação da cor cinza na costela, considerando as amostras pulverizadas e 

não pulverizadas, teve média final de 0,6 a 1,5 cm, sendo que o tratamento C3 foi o que 

apresentou menor pontuação, ou seja, menor quantidade de cor cinza presente na 

carne.  

 A cor marrom e a cor cinza tiveram baixas pontuações na análise visual, isto 

porque, como já descrito, o uso de CO nas atmosferas tem a capacidade de estabilizar 

a cor atrativa da carne, rosa ou vermelha brilhante, característica de carne fresca, não 

permitindo a formação do pigmento marrom denominado metamioglobina, ou mesmo a 

aparição de descoloração cinza na superfície da carne. 

 Segundo Luño et al. (1998), explicaram que o uso de CO nas atmosferas 

provoca aumento na aceitação da carne, em relação a cor vermelha, e uma redução no 

desenvolvimento da cor marrom. 
 

 
 
4.3.3.2 Cor da gordura – rosa e cinza 
 
 Assim como para a cor da carne, a cor da gordura nos parâmetros rosa e cinza 

da costela suína, pareceram não ter a influência a pulverização com a solução de 

ácidos orgânicos e antioxidante.  
 A equipe avaliou as amostras, de todos os tratamentos com valores muito 

próximos, o que não os diferiu estatisticamente (P>0,05) em relação aos efeitos 

principais e também nas interações.  

 A pontuação manteve com valores próximos do meio da escala, que indica cor 

rosa clara da gordura, assim como a referência de cor utilizada do livro de Munsell que 

encontra-se no anexo x. 

 A cor cinza da gordura, avaliada pela equipe sensorial treinada, mostrou que a 

gordura da carne suína apresenta-se com coloração rosa clara e pouco cinza, que pela 

pontuação mostrou ser uma cor quase branca, conforme paletas de cor do Livro de Cor 

de Munsell, no Anexo G.  



 105

 A equipe também consentiu que a cor rosa da gordura pode ter sido 

estabilizada pelo uso de CO na atmosfera, pois não teve variação ao longo do período 

estudado. 

 
 
4.3.3.3 Cor do osso – vermelha e cinza esverdeada 
 
 A equipe sensorial observou novamente que o uso de CO nas atmosferas 

estabiliza a carne como um todo, a própria carne, o osso e também a gordura. 

 A cor vermelha e cinza esverdeada do osso foi avaliada utilizando como 

referência as paletas do Livro de Munsell, conforme Anexo H.  

 A equipe sensorial pontuou a cor vermelha do osso na faixa de 3,00 a 3,50 cm, 

na escala linear. Esta cor foi atribuída à cor do osso de carnes frescas, por ser um 

vermelho atraente e brilhante do mesmo, que foi conferida pela presença de CO no 

interior da embalagem. A cor do osso não mostrou presença de formação de cor 

marrom, metahemoglobina, provavelmente devido a presença de CO, que também 

estabilizou a porção medular do osso, com formação da carboxihemoglobina. 

 Ao longo do tempo, o tratamento que demonstrou maior variação e que foi 

identificada estatisticamente foi o C3 (p>0,05), os outros tratamentos permaneceram 

estáveis. 

Após a análise estatística, os resultados da cor do osso em relação a cor 

vermelha e a cor cinza esverdeado, demonstrou não haver diferença estatística 

(p>0,05) nos efeitos principais e nem nas interações  

A cor do osso pode sofrer oxidação, assim como acontece com a carne. Dessa 

forma, para evitar-se a descoloração, aparecimento de manchas, ou ainda o 

escurecimento do osso, foi testada a aplicação da solução de ácidos orgânicos e 

antioxidante, no caso do osso, para se verificar o efeito antioxidante do ácido ascórbico 

como forma de evitar o surgimento de defeitos no osso, mantendo-o atraente. Conforme 

a análise estatística mostrou, não houve diferença estatística (p>0,05) no efeito 

principal pulverização, e nem nas interações Com esses resultados pode-se dizer que a 

pulverização, não afetou a coloração do osso em relação a cor vermelha, ou seja, o uso 

de antioxidante não foi eficaz, e sim o uso de CO na atmosfera utilizada. 
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Em relação a cor cinza esverdeada do osso, a equipe atribui baixa pontuação na 

faixa de 0,5 a 0,8 cm e possivelmente não estivesse CO na atmosfera, a visualização 

da cor seria melhor, pois a formação da carbohemoglobina propiciou ao osso uma 

coloração vermelha estável até o último dia de análise. 

 
 
4.3.3.4 Quantidade de exsudado 
 
 A quantidade de exsudado foi estatisticamente diferente apenas no tratamento 

C1, que teve variações ao longo do tempo, e no último dia em que o tratamento C3 

apresentou menor quantidade de exsudado em relação aos demais tratamentos. 

 Apenas no último dia de análise é que houve diferença entre as composições 

gasosas, onde o tratamento C1 e C2, independente de ser pulverizado ou não (já que 

não houve diferença estatística ao nível de 5% em relação à pulverização), é que 

apresentou maior quantidade de exsudado o tratamento C3, com médias C2=3,32ª, 

C3= 1,74ª e C4= 0,92b.  

 O tratamento C2 (considerando a soma das médias das amostras pulverizadas 

e não pulverizadas) apresentou maior variação ao longo do tempo, que os demais 

tratamentos, o que apresentou valores estatisticamente diferentes (p<0,05) ao longo do 

tempo, com médias 1º dia= 0,59c, 5º dia= 0,95bc, 13º dia= 1,09bc, 19º dia= 2,67ab, 25º 

dia= 1,75 e 32º dia= 3,32ª. Esta variação não é claramente explicada por outros 

autores, assim como explicam Krause et al. (2003), que encontraram que nas 

atmosferas contendo CO houve um aumento na quantidade de exsudado em relação 

aos outros tratamentos, mas que não encontraram uma explicação que justificasse este 

comportamento. 

 Apesar desses resultados, Jeremiah et al. (1995) verificaram diferenças 

significativas nos valores de quantidade de exsudado em lombos suínos em atmosferas 

modificadas. A perda de líquido foi de 2% para 4,75% em amostras embaladas a vácuo 

e de 4,5% a 6,5% em amostras embaladas com 100% CO2, porém os pesquisadores 

não encontraram diferenças significativas entre os valores de pH, que seria uma 

possível explicação para o aumento da perda de liquido. No caso do presente trabalho, 
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o pH também não variou ao longo do tempo, e entre as amostras P e NP dentro das 

composições gasosas, o pH não foi estatisticamente diferente. 

 A pulverização, novamente, parece não ter influenciado na quantidade de 

exsudado da costela suína, já que não foi observado diferença estatística dos 

resultados (p>0,05) 

 
 
4.3.3.5 Porcentagem de manchas na carne 
 
 A porcentagem de manchas da costela suína é mais difícil de ser visualizada, 

pela presença de osso entremeado na carne, porém a equipe sensorial não observou 

diferença entre os tratamentos avaliados, e pontuou as amostras com uma 

porcentagem de até 4% de manchas na costela suína. 

 A análise estatística comprovou os resultados encontrados, que não 

apresentaram diferença estatística entre os efeitos principais e as interações 

analisadas. 

 Essa porcentagem de manchas é considerada aceitável em carne bovina, 

podendo ser estendida a carne suína, assim como explicam Luño et al. (2000) reportam 

que para a aceitabilidade de carne bovina, a quantidade de manchas deve ser menor 

que 10%. 

 A pulverização com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante, novamente 

pareceu não influenciar na porcentagem de manchas da superfície da carne.  

 

 

4.3.3.6 Aparência global 
 
 A aparência global avaliou a qualidade visual do produto como um todo, mas 

principalmente a equipe avaliou a qualidade do produto como sendo a cor carne e do 

osso, pois consideraram o atributo mais importante para se avaliar a aparência das 

bandejas que continham as amostras de costelas suínas. 
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 As notas de aparência global para a costela suína não se diferenciaram 

estatisticamente entre os efeitos principais e as interações avaliadas, pois a pontuação 

foi aproximadamente de 3 a 4, para todos os tratamentos, o que representa na escala 

nem boa/nem ruim a boa. 

 
 
4.3.4 Análise sensorial da costela suína na embalagem aberta 
 
 Na avaliação das bandejas abertas foram analisados os seguintes atributos: cor 

rosa da carne, cor vermelha da carne, cor marrom da carne e cor cinza da carne; cor 

vermelha do osso e cor cinza esverdeada do osso; quantidade de exsudado; 

porcentagem de manchas na carne (referente à porcentagem de manchas em relação a 

superfície da carne). 

  

 
4.3.4.1 Tipo de odor percebido 
 

Para se verificar o odor das amostras de costela, a equipe ao abrir as 

embalagens, imediatamente às avaliavam. Foram estabelecidos, inicialmente, os tipos 

de odores que poderiam ser encontrados na carne suína. Dessa forma a escala conteve 

os seguintes atributos com suas respectivas pontuações: carne fresca (in natura) (1); 

guardada/geladeira (2); fruta/doce (3); fermentado (4); ácido (5); ranço (6); deteriorado 

(7) e outros (8). 

A quantidade de pessoas que participaram da equipe sensorial foi diferente nos 

dias de análise. 1º dia (8 pessoas), 5º dia (9 pessoas), 13º dia (8 pessoas), 19º dia (7 

pessoas), 25º dia (7 pessoas) e 32º dia (5 pessoas), dessa forma a porcentagem de 

pessoas que avaliaram cada amostra em cada dia também foi diferente. 

 A equipe sensorial identificou como odor prevalecente em todos os tratamentos 

o ácido, assim como ocorreu com a bisteca. 

 O odor de ranço não foi identificado em nenhum dos tratamentos C1 (P e NP), 

C2 (P e NP) e C3 (P e NP). 
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A equipe somente identificou odor de deterioração nas amostras C3 P, C3 NP a 

partir do 19º dia, assim como aconteceu com a bisteca, conforme Tabela 25. 

O que aconteceu com as amostras do tratamento C1 P foi que a equipe não 

identificou o odor de carne fresca logo nos primeiros dias de análise, porém, em C1 NP 

foi observado no 1º dia por 25% da equipe, no 5º dia por 22 % da equipe e no 13º dia 

por 38% da equipe. Isto pode ter ocorrido devido a pulverização das amostras, que 

propiciou o aparecimento de odor ácido, logo nos primeiros dias de análise.  

Gill e Jones (1996) explicam que cortes estocados em atmosferas contendo CO2 

ou O2 + CO2, o crescimento de Enterobacteriaceae é inibido, dessa forma o odor de 

deteriorado é do tipo somente ácido. No presente estudo, observou-se que a contagem 

de E.coli foi baixa desde o primeiro dia, dessa forma, como explicam os autores, o odor 

que irá de destacar será o ácido, pela presença de outros microrganismos.  

 No último dia de análise, 20% da equipe identificaram odor de deterioração e 

ácido na amostra do tratamento C1 P e C1 NP,  

Mancini et al. (2005) estudaram diferentes concentrações de CO2 e baixa 

concentração de CO em embalagem para lingüiça suína fresca, e encontraram que ao 

longo do tempo, houve aumento na intensidade do odor estranho em todas as 

amostras, e que as atmosferas contendo 20% de CO2 apresentam pouco odor estranho 

com 8 dias de estocagem, enquanto as amostras estocadas a 60% de CO2 mantiveram 

odor estranho leve ou nenhum até 12 dias de estocagem. 

Bachion (2004) avaliou a quantidade de odor estranho em lombo suíno estocado 

em 100% CO2 e observou que este tratamento, comparado com o tratamento a vácuo, 

manteve as amostras com odor mais próximo de carne fresca durante o período 

estudado, e que aos 32 dias foi que a equipe sensorial pode perceber um aumento no 

odor estranho.  

Drehmer (2005) observou que a aspersão de misturas de ácidos orgânicos, em 

cortes suínos refrigerados, não interferiu nas características de cor e também de odor 

das amostras analisadas. 

 
 
 



Tabela 25 - Porcentagem de vezes que a equipe identificou os odores em relação ao tempo de estocagem nas 

amostras de costela suína  
(continua) 

  Tipo de odor avaliado 
Tempo 
(dias) Tratamentos 1 2 3 4 5 6 7 8 1 e 5* 2 e 8* 2 e 5* 5 e 7* 3 e 5* 5 e 8* 4 e 5*

1               C1 P - 13% 13% 25% 50% - - - - - - - - - -
5                
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C1 P - 11% - 22% 67% - - - - - - - - - -
13 C1 P - 25% - 25% 38% - - - 13% - - - - - -
19 C1 P 14% 29%

 
- - 43% - - - - 14%

 
- - - - -

25 C1 P 14%
 

- - - 43% - - - 14%
 

- 14% - - - 14%
 32 C1 P - 20% - 20% 20% - - - - - 20% 20% - - -

1 C1 NP 25% 13%
 

 13% 25% 25% - - - - - - - - - -
5 C1 NP 22% - - 33% 44% - - - - - - - - - -

13 C1 NP 38% 13% - 13% 25% - - - 13% - - - - - -
19 C1 NP - 43% 14% 14% 14% - - - 14% - - - - - -
25 C1 NP - - - - 71% - - - - - 14% - - - 14%
32 C1 NP

 
20% - - - 20% - - - - - 40% 20% - - -

1 C2 P - - - 25% 75% - - - - - - - - - -
5 C2 P 22% 22% - 11% 44% - - - - - - - - - -

13 C2 P 25% 38% - 13% 13% - - - 13% - - - - - -
19 C2 P - 57% - - 14% - - - 14% 14%

 
- - - - -

25 C2 P - 14%
 

- - 43% - - - 14% - 29% - - - -
32 C2 P 20% - - - - - - - - - 40% 40% - - -
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  Tipo de odor avaliado 
Tempo 
(dias) Tratamentos 1 2 3 4 5 6 7 8 1 e 5* 2 e 8* 2 e 5* 5 e 7* 3 e 5* 5 e 8* 4 e 5*

1               C2 NP 13% - 13% 25% 50% - - - - - - - - - -
5              

               
               
              
                

                
              
               
                 
              
               

               
              
               
                 
                 
                

C2 NP 22% 22% - 33% 22% - - - - - - - - - -
13 C2 NP 13% 13% - 13% 50% - - - 13% - - - - - -
19 C2 NP 14%

 
 43%

 
- 14%

 
 29% - - - - - - - - - -

25 C2 NP - - - - 29% - - - 14% - 14% - 14% - 29%
32 C2 NP

 
- - - - 100% - - - - - - - - - -

1 C3 P 25% - - 25% 50% - - - - - - - - - -
5 C3 P 11% 11% 11%

 
 22% 44% - - - - - - - - - -

13 C3 P 13% 25% - 13% 38% - - - 13% - - - - - -
19 C3 P - 14% - 29% 14% - 43% - - - - - - - -
25 C3 P - 29% - - 14% - - - 14%

 
- 14% - 14%

 
- 14%

32 C3 P - - - - - - - 40% - - 20% 40% - - -
1 C3 NP 13% - 13%

 
 38% 38% - - - - - - - - - -

5 C3 NP 33% 11% - 33% 22% - - - - - - - - - -
13 C3 NP 25% 13% - 25% 25% - - - 13% - - - - - -
19 C3 NP - 29% - - 29% - 43% - - - - - - - -
25 C3 NP - - - - 29% - 14% - - - - 43% - 14% -
32 C3 NP - 20% - - 100% - - - - - - - - - -

 
Tabela 25 - Porcentagem de vezes que a equipe identificou os odores em relação ao tempo de estocagem nas 

amostras de costela suína  
(conclusão) 

 
C1: Composição gasosa 1: 99,6%CO2/0,4%CO; C2: Composição gasosa 2: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO; C3: Composição gasosa 3: 
49,6%N2/50%CO2/0,4%CO 
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P: Amostras pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
NP: Amostras não pulverizadas com a solução de ácidos orgânicos e antioxidante 
1: carne fresca (in natura); 2: guardada/geladeira; 3: fruta/doce ; 4: fermentado; 5: ácido; 6: ranço; 7: deteriorado e 8: outros odores. 
* Combinação de odores identificados pela equipe sensorial. 



 112

4.3.4.2 Cor da carne – rosa, vermelha, marrom e cinza 
Estatisticamente, as análises realizadas nas bandejas abertas, nas amostras de 

costela suína, não apresentaram nenhuma diferença (p>0,05) em relação aos efeitos 

principais e às interações estudadas. 

A diferença das avaliações final e inicial também não apresentaram diferença 

significativa (p>0,05).  

 A faixa de pontuação da cor rosa da carne foi pouco mais elevada 5,51 a 6,01 

na avaliação das bandejas fechadas que nas bandejas abertas 5,40 a 5,73, porém estes 

valores não foram estatisticamente diferentes (p>0,05), sendo que C1 apresentou o 

menor valor e C3 o maior, tanto na avaliação inicial quanto na final. 

 Esta estabilidade nos valores que a equipe sensorial atribuiu às amostras, na 

avaliação inicial e na final, pode ser explicada pela formação do pigmento estável, 

carboximioglobina, presente nos três tratamentos de C1, C2 e C3, também mostrando 

que a concentração de 0,4% de CO é suficiente para manter a cor da carne suína 

atrativa por longos períodos de estocagem. 

A faixa de pontuação da cor vermelha da carne foi pouco mais elevada 1,54 a 

1,86 na avaliação das bandejas fechadas que nas bandejas abertas 0,93 a 1,48, porém 

estes valores não foram estatisticamente diferentes (p>0,05). A cor vermelha da carne 

foi avaliada como cor vermelha clara, pois a maior quantidade de pigmento esteve 

relacionada a cor rosa. 

A cor marrom analisada nas amostras das embalagens abertas, teve pontuação 

na faixa de 1,25 a 1,74 cm (considerando as amostras pulverizadas e não pulverizadas), 

porém estatisticamente estes resultados não foram diferentes (p>0,05). A faixa de 

pontuação atribuída pela equipe sensorial na avaliação inicial, não foi muito diferente da 

faixa de pontuação da avaliação final, de 1,34 a 1,69 cm. 

Por estes resultados observou-se que ao entrar em contato com o ar atmosférico, 

as amostras não sofreram oxidação, após 20 minutos, e não foi altera do a quantidade 

do pigmento metamioglobina que foi observado nas mesmas quantidades nas amostras 

das embalagens fechadas e abertas. 

 Como o corte da costela é mais escuro, principalmente porque a equipe 

sensorial observou a presença do pigmento vermelho e não somente do rosa, como na 
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bisteca, dessa forma a cor cinza nestes cortes é mais difícil de ser observada. 

Estatisticamente não houve diferença entre a diferença de pontuação das amostras da 

avaliação das bandejas abertas e das bandejas fechadas. Também não houve diferença 

estatística entre nas composições gasosas e tão pouco nas amostras que foram 

pulverizadas e não pulverizadas dentro de cada composição gasosa estudada. 

 A cor cinza teve faixa de pontuação entre 0,49 a 1,11 cm, sendo que C3 foi a 

que apresentou menor quantidade de cor cinza. Em relação a avaliação inicial ( faixa de 

pontuação entre 0,60 a 1,49), na avaliação final observou-se menor quantidade de cor 

cinza que nas amostras da avaliação inicial. 

 
 
4.3.4.3 Cor do osso – vermelha e cinza esverdeada 
 

As análises realizadas nas bandejas abertas, nas amostras de costela suína, não 

apresentaram nenhuma diferença estatística (p>0,05) em relação aos efeitos principais 

e às interações estudadas, nos parâmetros cor vermelha do osso e cor cinza 

esverdeada do osso.  

A diferença das avaliações, final e inicial, também não apresentaram diferença 

significativa (p>0,05).  

Os resultados foram muito próximos, comprovados estatisticamente, de forma 

que a equipe não identificou a formação de pigmento medular oxigenado, e também não 

identificou a perda do pigmento carboxihemoglobina formado durante a estocagem nas 

atmosferas em presença de CO.  

 A quantidade de cor cinza esverdeada do osso das amostras ficou abaixo de 1 

cm, assim como nas amostras das embalagens fechadas. A equipe identificou as vezes, 

que a cor cinza esverdeada do osso poderia ter aparecido devido a uma possível 

descoloração que pode ter sido desencadeada pelo uso da soluação de  ácidos 

orgânicos e antioxidante, porém estes resultados não são conclusivos, uma vez que a 

formação do pigmento carboxihemoglobina, sendo estável na superfície, não possibilitou 

identificar com maior clareza a formação de descoloração do osso, no caso da cor cinza 

esverdeada. 
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4.3.4.4 Porcentagem de manchas na carne 
 
 A porcentagem de manchas na costela foi mais facilmente observada na 

embalagem aberta, pela dificuldade de se ter uniformemente apenas a presença de 

carne nesse corte. 

 A análise estatística dos resultados mostrou não haver diferença entre os efeitos 

principais analisados, nem nas interações. Porém, observou-se que após a abertura das 

embalagens, houve redução na porcentagem de manchas, sendo que a porcentagem foi 

de no máximo 3%.  

 Isto ocorreu provavelmente porque após a abertura das embalagens, com a 

oxigenação das amostras, não houve formação de metamioglobina, pela superfície da 

carne estar com uma coloração estável, pela presença de CO, ou porque mesmo que 

tenha sido formada a metamioglobina no interior das bandejas, isso não foi visualmente 

detectado, pois como explica Venturini (2007), que estudando diferentes sistemas de 

acondicionamento em embalagem com atmosfera modificada, em cortes bovinos, não 

observou descoloração em bifes de contrafilé estocados sob CO durante, e que isto 

ocorreu muito provavelmente porque a taxa de formação de metamioglobina sob 

concentrações residuais de oxigênio ter sido inferior à taxa de redução intermediária por 

enzimas e co-fatores necessários para reconverter a metamioglobina à mioglobina. 
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5 CONCLUSÃO 
 
  

O presente trabalho de pesquisa permite concluir que uso das composições 

gasosas: 19,6%N2/80%CO2/0,4%CO e 49,6%N2/50%CO2/0,4%CO, para a bisteca e 

para a costela as três composições estudadas, mantiveram a estabilidade da cor visual 

e instrumental da carne, do osso e da gordura durante todo o período de estudo.  

O odor foi predominantemente ácido em todas as amostras desde o primeiro dia 

de análise, com um incremento constante a cada nova análise realizada.  

As concentrações de CO2 usadas não foram efetivas na redução das contagens 

microbianas devido a elevada carga microbiana inicial da matéria-prima. Houve 

prevalência de bactérias láticas em todas as amostras após o 19º dia, e a vida útil foi de 

no mínimo 13 dias para todos os tratamentos.  
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ANEXO A 
RECRUTAMENTO DE PROVADORES 

 
ANÁLISE DESCRITIVA QUANTITATIVA DE CORTES SUÍNOS COM OSSO (BISTECA E 

COSTELA) EMBALADOS EM ATMOSFERA MODIFICADA 
 

Para avaliação de produtos que já existem no mercado, ou que estão sendo 
desenvolvidos, uma etapa muito importante é a descrição dos principais aspectos sensoriais que 
caracterizem o produto e o diferenciam dos demais. Para isso, utiliza-se de uma ferramenta 
sensorial que é a Análise Descritiva Quantitativa, onde uma equipe é treinada para identificar e 
descrever as características sensoriais importantes do produto em questão. 

Para participar de uma equipe treinada são necessárias algumas habilidades básicas que 
serão aperfeiçoadas durante o treinamento da equipe. É preciso também que seja entendida a 
importância de sua colaboração nesse tipo de trabalho e, se recrutado, dedicar-se a realização 
de todas as avaliações, para que tenhamos ótimos resultados dessa pesquisa.  

O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Carnes estará desenvolvendo em estudo 
envolvendo cortes suínos com osso embalados sob atmosfera modificada. Se você deseja 
colaborar com esse trabalho e participar da equipe descritiva treinada, preencha o formulário 
seguinte, leia o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e o assine se for participar da 
equipe. Se tiver alguma dúvida ou necessitar de mais informações, favor nos procurar. 
  
Nome completo: _________________________________________________________ 
Idade:___________                Sexo: ( ) Feminino    ( ) Masculino   
Telefone (Residencial e trabalho):____________________________________________ 
E-mails: ________________________________________________________________ 
Horários e dias da semana em que você esteja no ITAL: __________________________ 
 
1) Existe algum dia ou horário em que você não possa participar das sessões sensoriais? 
Quais? _________________________________________________________________ 
 
2) Indique o quanto você aprecia a carne suína: 
 
 Gosto Nem gosto/Nem desgosto Desgoto 
Bisteca ( ) ( ) ( ) 
Costela ( ) ( ) ( ) 
 
3) Cite três alimentos que sejam ácidos: 
_______________________________________________________________________ 
 
4) Descreva algumas características de cor, odor, aparência, sabor e textura que você percebe 
na carne suína: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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5) Marque na linha, ao lado de cada figura, um traço que indique a proporção da linha que está 
pintada.  
 
 
 

 
 
Fonte: MEILGAARD et al. (1999)  
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6) Especifique os alimentos ou ingredientes que você não pode comer ou beber por razões de 
aúde: Explique o motivo: 
______________________________________________________________________ 

 
) Indique se você possui: 
) Diabetes  ( ) Hipertensão  ( ) Hipoglicemia  ( ) Doença bucal  ( ) Prótese dentária 
) Aparelho dentário  ( ) Alergia: ____________________________________________ 
) Outras doenças: _______________________________________________________ 

) Você esta sendo submetido a algum tratamento médico e/ou tomando algum medicamento? 

_____________________________________________________________ 

aso necessite informações complementares sobre a presente pesquisa, entrar em contato 

ssa Cássia Favaro Boldrin (e-mail: mel_boldrin@yahoo.com.br) ou Professor 
Expedito Tadeu Facco Silveira (e-mail: tfacco@ital.sp.gov.br), Centro de 

ogia de Carnes – CTC no Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL. Avenida Brasil, nº 
 CEP: 13.070-178 ou pelos telefones: (19) 3743-1892 (19) 9294-9886.  
 em pesquisa (CEP) da Faculdade de Ciências Médicas de Campinas – 

NICAMP. Telefone: (19) 3521-8936 Página da web:  
w.fcm.unicamp.br/pesquisa/etica.php

s
_

7
( 
( 
( 
 
8
Quais? 
__________
 
  
 
 
C

com: 

Mestranda: Meli
Orientador: Dr. 
Tecnol
2880, Jd. Brasil.
Comitê de ética
U
http://ww   

E CONSENTIMENTO 

sido informado dos objetivos e das avaliações que serão realizadas durante o decorrer do 
ada de Análise Descritiva 

e cortes suínos com osso (bisteca e costela) embalados em atmosfera modificada. 
isso assumido na minha colaboração com esta pesquisa e, pela importância 
vo-me a seguir: 

Completo e assinatura 

es: 
_______________________    ___________________________________ 

Campinas, ___ de __________ de 2007 
 

 
 
 

 
 
TERMO D
 
Tendo 
projeto em questão, eu gostaria de participar da equipe sensorial trein
Quantitativa d
Ciente do comprom
da mesma, subscre
 
Nome 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Pesquisador
_____________
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ANEXO B 
 
Nome: _____________________________________________    Data: ____________ 
 
Por favor, observe os cortes de bisteca suína e responda as questões: 
 
EMBALAGEM FECHADA 
 
1. Cor da carne 
 
Rosa  
(olho do lombo) 

 
Marrom 
                               

    
Cinza 
 
                    
 
2. Cor da Gordura 
 
Rosa 

 
Cinza 

 
3. Cor do Osso 
 
Vermelho 
 
 
Cinza esverdeado 

 
4. Exsudado (presença de líquido na embalagem) 
 
Quantidade 

                                   pouco                                                                           muito 
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EMBALAGEM FECHADA 
 
5. Porcentagem descoloração na carne (% da mancha em relação a superfície da carne) 
 No amostra 
 ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
Sem manchas (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Até 5% (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
5 – 15% (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
15 – 25% (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Mais 25% (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
 
6. Aparência global 
 No amostra 
 _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
Muito boa (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Boa (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Nem boa / nem ruim (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Ruim (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Muito ruim (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
 
Comentário: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
EMBALAGEM ABERTA 
 
1. Odor estranho ao de carne suína in natura 
 
Intensidade de odor estranho 
 

 
                              pouco                                                                                    muito 
 
2. Tipo de odor percebido 
 No amostra 
 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
Carne fresca (in natura) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Guardada / geladeira (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Fruta / doce (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Fermentado  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Azedo (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Ranço  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Deteriorada  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Outros  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Comentário (odor estranho): 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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EMBALAGEM ABERTA 
 
2. Cor da carne 
 
Rosa  
(olho do lombo) 

 
Marrom 

 
Cinza 
                    
 
3. Cor do Osso 
 
Vermelho 

 
Cinza esverdeado 

 
4. Porcentagem descoloração na carne (% da mancha em relação a superfície da carne) 
 No amostra 
 ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
Sem manchas (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Até 5% (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
5 – 15% (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
15 – 25% (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Mais 25% (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
 
Comentários gerais: 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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ANEXO C 
 
Nome: _____________________________________________         Data: ____________ 
 
Por favor, observe os cortes de costela suína e responda as questões: 
 
EMBALAGEM FECHADA 
 
1. Cor da carne 
 
Rosa  

 
Vermelho 

 
 
Marrom 

 
 
Cinza 
                    
 
2. Cor da Gordura 
 
Rosa 

 
 
Cinza 

 
 
3. Cor do Osso 
 
Vermelho 

 
 
Cinza esverdeado 

 
 
 
4. Exsudado (presença de líquido na embalagem) 
 
Quantidade 

 
                              pouco                                                                                    muito 
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5. Porcentagem descoloração na carne (% da mancha em relação a superfície da carne) 
 No amostra 
 ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
Sem manchas (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Até 5% (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
5 – 15% (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
15 – 25% (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Mais 25% (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
 
6. Aparência global 
 No amostra 
 _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
Muito boa (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Boa (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Nem boa / nem ruim (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Ruim (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Muito ruim (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
 
Comentário: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
EMBALAGEM ABERTA 
 
1. Odor estranho ao de carne suína in natura 
 
Intensidade de odor estranho 
 

 
                              pouco                                                                                    muito 
 
2. Tipo de odor percebido 
 No amostra 
 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
Carne fresca (in natura) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Guardada / geladeira (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Fruta / doce (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Fermentado  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Azedo (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Ranço  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Deteriorada  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Outros  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Comentário (odor estranho): 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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2. Cor da carne 
 
Rosa  

 
Vermelho 

 
 
Marrom 

 
 
Cinza 
                    
 
3. Cor do Osso 
 
Vermelho 

 
Cinza esverdeado 

 
 
4. Porcentagem descoloração na carne (% da mancha em relação a superfície da carne) 
 No amostra 
 ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
Sem manchas (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Até 5% (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
5 – 15% (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
15 – 25% (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
Mais 25% (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
 
Comentários gerais: 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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ANEXO D  
Amostras de bisteca suína nas composição C2, C3 e C4 
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ANEXO E 
 

Amostras de costela suína nas composição C1, C2 e C3 
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ANEXO F 
 

Escala de referência da cor rosa, marrom e cinza da bisteca suína segundo as 
paletas do livro de Munsell 
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ANEXO G 
 

Escala de referência da cor rosa e cinza da gordura da bisteca suína segundo as 
placas do livro de Munsell 
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ANEXO H 
 

Escala de referência da cor vermelha e cinza esverdeada do osso da bisteca suína 
segundo as placas do livro de Munsell 
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ANEXO I 
 

Escala de referência da cor rosa, vermelha marrom e cinza da costela suína 
segundo as placas do livro de Munsell 
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