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RESUMO GERAL

FERNANDES, R.P.P. Estabilidade da carne de cordeiro em diferentes
condições de armazenamento. 2011. 170p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade
de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA), Universidade de São Paulo,
Pirassununga, 2011.

Atualmente no Brasil a carne ovina é comercializada quase exclusivamente
congelada. No entanto, praticamente não existem estudos no país sobre alterações
na qualidade desta carne durante seu armazenamento. Com a crescente demanda
do consumidor por produtos de maior conveniência, surge a necessidade de maiores
estudos em relação à estabilidade de cortes cárneos ovinos estocados sob
refrigeração, principalmente em decorrência de sua curta vida útil. Os objetivos deste
trabalho foram avaliar a estabilidade da carne ovina quando estocada sob
refrigeração e congelamento e se diferentes sistemas de acondicionamento em
atmosfera modificada poderiam aumentar a estabilidade desta carne quando
armazenada sob refrigeração. Foram realizados dois experimentos. No primeiro,
lombos ovinos foram embalados a vácuo e armazenados sob refrigeração (4±1ºC)
por 28 dias e congelamento (-18±1ºC) por 12 meses. No segundo, os cortes foram
acondicionados individualmente em 3 diferentes sistemas de embalagem com
atmosfera modificada: 1) Á vácuo (sistema tradicional); 2) Com injeção de gases na
proporção 75% O2 e 25% CO2 e 3) Com injeção de 100% de CO2). Neste segundo
experimento as carnes foram armazenadas sob refrigeração (1±1oC) por um período
de 28 dias. A estabilidade dos cortes foi avaliada por meio de análises físicas,
químicas, microbiológicas e sensoriais, sendo que no segundo estudo, além destas
análises também foi acompanhada a composição gasosa no espaço-livre. Foram
realizadas três repetições de cada um dos estudos. A carne de cordeiro, nas
diferentes temperaturas de estocagem e nos três sistemas de embalagens,
apresentou-se estável ou com índices aceitáveis em relação à maioria dos
parâmetros físicos e químicos avaliados e dentro dos padrões estabelecidos pela
legislação brasileira para microrganismos patogênicos durante todo o período. No
primeiro estudo, mesmo com uma redução significativa da maciez (de 3 para 8 Kg),

a carne congelada continuou sensorialmente aceitável, com todos os atributos,
inclusive a textura, recebendo notas em torno de 7 (“gostei moderamente”). Portanto,
é possível afirmar que a carne de cordeiro apresenta vida de prateleira de no mínimo
12 meses quando armazenada à -18ºC. Em relação à avaliação da estabilidade do
lombo ovino refrigerado, detectou-se um aumento elevado das contagens de
psicrotróficos anaeróbios, atingindo valores da ordem de 10 7 UFC/g amostra já aos
14 dias. Esta carne foi avaliada sensorialmente apenas em relação aos atributos cor,
aparência geral e aroma. Mesmo considerando as elevadas contagens de
microrganismos psicrotróficos,

os consumidores não

detectaram alterações

significativas nos atributos avaliados durante os 28 dias de armazenamento
refrigerado. No segundo trabalho, os sistemas de embalagem com injeção de gases
foram eficientes em reduzir a proliferação de microrganismos deterioradores quando
comparados com o sistema tradicional de embalagem à vácuo. Em relação às
diferentes composições gasosas, o sistema com 100% de CO2 apresentou menores
contagens microbiológicas do que aquele com 75% O2 e 25% CO2, sendo possível
concluir que o sistema de embalagem contendo 100% CO 2 garantiu uma maior
estabilidade durante 28 dias de armazenamento. No entanto, o lombo de cordeiro
acondicionado nesta condição apresentou uma menor preferência sensorial da
aparência em relação aos demais tratamentos durante todo o período avaliado.
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GENERAL ABSTRACT

FERNANDES, R.P.P. Stability of lamb meat at different storage conditions.
2011. 170p. Dissertation (Master) – College of Animal Science and Food Engineering
of University of São Paulo, Pirassununga, 2011.

Nowadays, in Brazil, sheep meat is mainly commercialized as frozen meat. However,
in the country studies on possible quality meat changes during frozen storage are
scarce. In addition, the increasing consumer demand for higher convenience
products supports the need of more studies on of sheep meat cuts stability stored
under refrigeration, mainly due to its short shelf life. The objectives of this work were
to evaluate the stability of sheep meat when stored under refrigeration and freezing
as well as to evaluate different packaging systems under modified atmosphere and
the effect of this technology on the meat stability when stored under refrigeration. In
order to achieve these objectives, two experiments were performed. In the first study,
sheep loins were vacuum packaged and stored under refrigeration (4±1ºC) for 28
days and freezing (-18±1ºC) for 12 months. For the second study, cuts were
individually packed in three different atmospheres: 1) vacuum (traditional system), 2)
With 75% O2 and 25% CO2 and 3) With 100% CO2. For second experiment, meat
was stored under refrigeration (1±1°C) for a period of 28 days. Stability of the cuts
was evaluated by means of physical, chemical, microbiological and sensory analysis,
while for the second study, there were also performed headspace gas composition
along the storage. Three replications of each study were carried out. The lamb meat
at different storage temperatures and the three packaging systems, presented good
stability or acceptable indexes in relation to most physical and chemical parameters
evaluated. Samples showed good microbiological stability according to standards
established by Brazilian legislation for pathogenic microorganisms throughout the
storage period. In the first study, there was a significant reduction in tenderness (3 to
8 kg), nevertheless, the frozen meat continued sensory acceptable, showing texture
scores around 7 (like moderately). Therefore, it is clear that the lamb meat has a
shelf life of at least 12 months when stored at -18°C. In relation to evaluation of the
stability of chilled lamb loin, it was detect a high increase counts of anaerobic
psychrotrophic, reaching around 10 7 CFU/g at 14 days storage. For thies reason, this

meat was sensory evaluated only in relation to attributes color, overall appearance
and flavor. Even considering the high counts of psychrotrophic, the consumers did
not detect significant changes in the attributes evaluated during the 28 days of
refrigerated storage. For he second work, it was verified that the gas compositions
applied were more effective in reducing the proliferation of deteriorative
microorganisms when compared with the traditional vacuum packaging. The system
with 100% CO2 presented lower microbiological counts than that with 75% O 2 and
25% CO2. Thus the packaging system containing 100% CO2 assured greater stability
during 28 days storage. However, the lamb loin packed in this condition presented a
lower preference sensory appearance compared to other treatments during the
evaluated period.
Key-words: Lamb, stability, storage, vacuum packaging, gas composition.
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INTRODUÇÃO GERAL

Os ovinos são uma das espécies mais amplamente estudadas pela ciência
(SPEEDY, 1992) e sua criação é bastante econômica se comparada com outras
espécies, devido às características rústicas que apresentam (MONTEBELLO e
ARAÚJO, 2009). Esta espécie está conquistando os mercados consumidores de
vários países do mundo, já que existe uma demanda muito grande por produtos de
alta qualidade e a carne continua a ser apreciada através de pratos famosos e
tradicionais (MONTEBELLO e ARAÚJO, 2009; SEBRAE, 2009).
Mundialmente, a carne ovina representa aproximadamente apenas 7% de
toda a carne produzida, sendo que os maiores exportadores são Nova Zelândia e
Austrália e os maiores importadores são os países do Sudeste da Ásia e Norte da
África. Mesmo possuindo um clima favorável e um pasto altamente produtivo, o
Brasil ainda continua sendo um país importador principalmente do Uruguai,
Argentina, Chile e Nova Zelândia, e possui um grande potencial para ampliar sua
produção interna e para ser um grande produtor e exportador, apesar do consumo
per capita anual estar em torno de 0,7 Kg (FAO, 2007; MORENO, LOUREIRO e
SOUZA, 2008; GEPEO, 2009; SANTOS, 2009).
O Estado de São Paulo vem experimentando nos últimos anos um expressivo
aumento da produção, oferta e consumo de carne ovina, sendo as raças Santa Inês
e Dorper as preferidas nesta região, devido à grande adaptação à temperatura, alto
ganho de peso e rendimento de carcaça. A procura por cortes padronizados de
carne ovina está se tornando cada vez maior, principalmente em áreas que
compreendem a população de alto poder aquisitivo. A crescente oferta poderá
provavelmente ampliar o consumo para outras camadas da população e aumentar
também o consumo médio brasileiro, já que atualmente, a criação de ovinos está
sendo bem mais explorada nas diversas regiões do Brasil, tornando-se uma nova
alternativa para o produtor rural (NOGUEIRA e JUNIOR, 2008; TEIXEIRA, 2010).
Estes pequenos ruminantes se adaptam facilmente a vários ambientes, são
precoces sexualmente e atingem peso de abate em pouco tempo, ou seja,
produzem uma grande quantidade de carne rapidamente. Se essas características
forem associadas com a capacidade produtiva de grãos e forrageiras do Brasil, uma
situação favorável para a produção de carne de ovinos no país será obtida. No
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entanto, considerando os vários segmentos produtivos, é importante pensar numa
produção de carne que atenda tanto aos interesses do produtor quanto do
consumidor. O produtor precisa ter uma produção maximizada e o consumidor um
produto de boa qualidade, tanto nutricional quanto sensorialmente, que incentivem o
consumo (BONAGURIO, 2001; SEABRA et al., 2002).
Apesar do progressivo aumento do consumo, a carne ovina é comercializada,
na maioria dos casos, principalmente no Estado de São Paulo, na forma congelada.
Com a tendência atual de maior procura por produtos de conveniência, vislumbra-se
a necessidade do mercado começar a ofertar a carne ovina na forma de cortes
refrigerados. Porém, além de um período com vida útil muito menor se comparada
com a carne congelada, que pode permanecer estocada por vários meses, o produto
refrigerado

é

susceptível

a

maiores

alterações,

que

comprometem

suas

características físicas e químicas e microbiológicas. Apesar disto, o consumidor
possui um grande interesse por carnes refrigeradas, principalmente pela rapidez e
conveniência durante o preparo (FUNDEPEC, 2009).
Devido à sua composição, a carne é altamente perecível e por isto uma
manipulação e acondicionamento adequados são bastante importantes para ampliar
a estabilidade do produto (ZHOU, XU e LIU, 2010). Em consequência, a indústria
alimentícia utiliza dois tipos de modificação gasosa para aumentar o tempo de
preservação de alguns alimentos e retardar a deterioração: aplicação de vácuo, que
é considerada a forma mais simples de atmosfera modificada (ATM) ou introdução
de mistura de gases em proporções pré-determinadas após evacuação e antes do
fechamento da embalagem (CHURCH, 1994; MANO, PEREDA e FERNANDO,
2002). A utilização de embalagens com ATM vem se apresentando muito eficiente
principalmente para o acondicionamento de carnes frescas, incluindo a de ovinos. É
uma tecnologia em que o alimento é acondicionado em uma embalagem, cuja
atmosfera que envolve este produto é alterada (GUERREIRO, 2006; TRINDADE,
FREIRE e OLIVEIRA, 2009). Com isso, a função de uma embalagem contendo ATM
é manter a qualidade inicial do produto por um período de tempo superior,
conservando o alimento tanto em termos microbianos quanto organolépticos
(MULLAN, 2002; GUERREIRO, 2006; ROSA, 2009).
Existe uma grande necessidade do estudo da estabilidade da carne de
cordeiro ao longo do tempo de estocagem, em condições pré-determinadas
(embalagem, tempo e temperatura), para avaliar as alterações promovidas em
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relação às características originais do produto estudado, garantindo uma maior
segurança para sua comercialização. Portanto, com o atual aumento da produção e
da oferta, o grande desafio em relação à carne de cordeiro é o aumento da
estabilidade dos cortes comercializados na forma refrigerada a partir do uso de
diferentes sistemas de embalagem contendo ATM, na tentativa de maior
conservação e redução da deterioração microbiológica, que é um dos principais
fatores que podem diminuir sua qualidade (AL-SHEDDY, FUNG e KASTNER, 1995).
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OBJETIVO GERAL

O objetivo geral desta pesquisa foi avaliar a estabilidade da carne de cordeiro
estocada em diferentes condições de armazenamento e de embalagem em
atmosfera modificada.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Estudar a estabilidade microbiológica, física e química e sensorial da carne de
cordeiro embalada a vácuo armazenada sob refrigeração (4ºC) e congelamento
(-18ºC), durante 28 dias e 12 meses, respectivamente.
2. Estudar a estabilidade microbiológica, física e química e sensorial de lombo de
cordeiro embalado a vácuo (sistema tradicional) em comparação com amostras
embaladas sob atmosferas contendo 75% O 2 + 25% CO2 e 100% CO2,
armazenados a 1ºC sob refrigeração durante 28 dias.
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CAPÍTULO I
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1 Introdução

A ovinocultura teve início nos primórdios da civilização, quando os animais,
considerados selvagens, foram domesticados pelo homem primitivo durante o
período neolítico, próximo aos anos 4 a 5 mil a.C. (CORRADELO, 1988;
SOBRINHO, 2001). Registros revelam que estes animais são originários da Pérsia e
simbolizam desde épocas remotas o sacrifício de Jesus Cristo (MONTEBELLO e
ARAÚJO, 2009).
Historicamente a carne ovina era considerada um subproduto, sendo que na
maioria das vezes eram abatidos os animais velhos e/ou de descarte. Além disso, a
carne ovina era conhecida como uma carne dura se comparada com as atuais. Isto
ocorria devido à criação em pasto, ao abate em idades mais avançadas, à falta de
seleção de animais específicos e cruzamentos sistêmicos que permitiam uma baixa
deposição de gordura nas carcaças e entre os músculos, e consequentemente
queda na produtividade (FIGUEIRÓ e BENAVIDES, 1990; MORENO, LOUREIRO e
SOUZA, 2008).
O rebanho ovino no Brasil apresentou um pequeno, porém progressivo
aumento nos últimos anos, sendo que em 1999 possuía 14.399.960 cabeças,
passando para 16.628.571 cabeças em 2008, obtendo-se um aumento de 2,4% de
2007 a 2008, mantendo desta forma o país em 14º lugar em número de cabeças de
ovinos e caprinos (ANUALPEC, 2009; IBGE, 2008). Estas estão distribuídas da
seguinte maneira: 49% na região Nordeste, 40% no Sul, 4,9% no Centro-Oeste e
uma pequena parcela representada por 2,8% no Sudeste e de acordo com o IBGE
(2008), respectivamente 9.371.905, 4.846.667, 1.110.550, 764.971, incluindo o Norte
com 534.478 cabeças. Segundo Nogueira e Junior (2008), apesar de a região
Nordeste apresentar a maior porcentagem dos animais, estes são utilizados para a
subsistência da população rural principalmente através do predominante sistema de
criação extensiva.
De acordo com Teixeira (2010), no primeiro semestre de 2010, o Uruguai
reduziu a exportação para o Brasil em 40%, sendo que esta situação acabou
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incentivando a produção no país para suprir a maior demanda pelo mercado
consumidor interno. Para isto, associações estão trabalhando para demonstrar aos
criadores que a atividade possui inúmeras vantagens e que o sistema de
confinamento é o caminho para aqueles que não têm área extensa para realização
da criação. Provavelmente isto promoverá a quebra da sazonalidade da produção e,
além disto, ampliará o rebanho, garantindo ao consumidor a compra de carne de
qualidade durante todo o ano.
A produção desta espécie não exige uma mão-de-obra intensiva e uma
grande infra-estrutura para as instalações, podendo os ovinos até mesmo ocupar
construções já existentes no local. Além disto, os animais possuem mecanismos
fisiológicos propícios à diferentes climas, inclusive áreas com temperaturas
elevadas, e também podem se adaptar à distintos sistemas de produção e em
diferentes ambientes do mundo (MARAI e OWEN, 1987; SIQUEIRA, 1990; KNAK,
2009). Por todas estas características, a ovinocultura é uma atividade pela qual
atualmente vários programas governamentais e associações de incentivo estão
sendo criados para estimular principalmente os pequenos agricultores (SANTOS,
2009).
De acordo com Barsante (2010), atualmente no Brasil, a produção de carne é
maior do que a de lã, sendo que com uso de tecnologia de baixo custo, as
propriedades de pequeno, médio ou grande porte, existentes em São Paulo, por
exemplo, podem utilizar subprodutos da indústria para a alimentação em
confinamento. Siqueira (1990) cita que raças especializadas em produção de carne
exigem um maior aporte nutricional e devem ser submetidas de preferência ao
sistema de criação intensivo para um maior potencial produtivo e viável retorno
econômico. De acordo com este mesmo autor as principais são Ile de France,
Hampshire Down, Suffolk, Texel e além destas, Sobrinho (2001) também inclui
Border Leicester, Dorset Horn, Dorper e Polypay, classificando as raças Santa Inês,
Crioula e Morada Nova como rústicas para produção de carne e pele.
Nos dias de hoje, além da qualidade genética estar sendo constantemente
aprimorada e explorada através de diferentes estratégias para garantir uma melhor
eficiência do sistema de produção e rápida ampliação populacional, o produtor visa o
fornecimento de uma carne de alta qualidade, sendo que os diferentes sistemas
produtivos e raças existentes definem os tipos de carcaças que serão
comercializadas. Estas diferenças podem ser aproveitadas no sentido de atender às

24

demandas existentes em função da grande variedade de consumidores que
possuem diferentes preferências em relação à carne ovina, que dependem
basicamente das tradições culturais, aspectos religiosos e hábitos de consumo
(SILVA e PIRES, 2000; ZEOLA et al., 2005; OSÓRIO e OSÓRIO, 2006; NOGUEIRA
e JUNIOR, 2008; VIANA, 2008; D‟ANGIERI e SILVA, 2009).

2 Conservação da carne ovina durante estocagem refrigerada e congelada

A conservação de alimentos tem como objetivos manter a qualidade nutritiva
e características organolépticas, além de impedir a ação de microrganismos e de
suas toxinas, aumentando a vida de prateleira e estabilidade dos produtos. Os
processos de conservação visam eliminar ou inibir a ação dos microrganismos,
evitar a proliferação patogênica, impedir reações enzimáticas, reduzir a velocidade
das reações químicas de oxidação e preservar as características originais da carne
(BRASIL, 2004; MARTINS, 2008).
Segundo Porto (1996), a temperatura é um fator que influencia diretamente no
desenvolvimento microbiano, sendo que quanto menor, mais lenta será a
multiplicação destes e também a velocidade das reações químicas. De acordo com
Warriss (2004), a atividade enzimática depende da temperatura de armazenamento,
que vai influenciar na redução do pH a partir da produção de ácido lático e da
velocidade de ocorrência do processo de rigor mortis.
A refrigeração permite que ocorra o processo de maturação da carne pela
hidrólise parcial das proteínas dos músculos com consequente amaciamento.
Durante a estocagem em temperaturas de -1 a 8ºC, os microrganismos multiplicamse mais lentamente favorecendo o prolongamento da vida de prateleira que
dependerá essencialmente do tipo e número inicial de microrganismos, sendo que
com a refrigeração ocorrerá a inibição ou a suspensão da multiplicação microbiana.
Deve-se considerar que em temperaturas menores que 5ºC, a maior parte dos
microrganismos patogênicos não se proliferam (PORTO, 1996; FEIJÓ, 1999;
ORDÓÑEZ et al., 2005b). É importante ressaltar que para o máximo tempo de vida
de prateleira, os cortes cárneos devem ser armazenados em menor temperatura de
refrigeração possível (JAKOBSEN e BERTELSEN, 2002).
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O congelamento é um dos métodos mais eficientes na conservação em longo
prazo que pode inibir a multiplicação dos microrganismos responsáveis pela maioria
das alterações e também reduzir a velocidade de reação de processos bioquímicos
(PARDI et al., 2006), já que cerca de 80% da água contida no produto é
transformada em gelo quando é submetida à temperaturas abaixo de -2ºC (URBAIN
e CAMPBELL, 1994; GENOT, 2003).
O congelamento pode ser lento ou rápido, sendo que este último possui
diversas vantagens que auxiliam na manutenção da qualidade do produto, dentre
elas a formação de pequenos cristais intracelulares de água. Como consequência,
esta característica promove uma menor ocorrência de ruptura celular, exsudação e
perda de nutrientes particularmente no processo de descongelamento em ambiente
refrigerado, além de minimizar a ocorrência de reações químicas e enzimáticas,
devido aos processos de oxidação lipídica e degradação protéica, que são as
principais alterações de deterioração em carnes congeladas (ERICKSON e HUNG,
1997; MONTEBELLO e ARAÚJO, 2009; MUELA et al., 2010; TOLDRÁ, 2010).
Em relação às alterações moleculares ocorridas em carne bovina, suína e de
aves durante congelamento à temperatura de -18ºC, Ballin e Lametsch (2008) citam
que cerca de 8 a 10% da água que constitui o tecido animal permanece, mesmo
após o congelamento, disponível para a ocorrência de reações químicas e físicas
que promovem consequentemente a desnaturação protéica pelo acúmulo de sal e
injúrias às organelas celulares devido à atração osmótica.
A carne quando descongelada perde líquidos juntamente com inúmeros
nutrientes, que vão oferecer a formação de um ambiente propício para o
desenvolvimento de microrganismos, sendo que esta perda, variando de 0,2 a 1,8%,
está diretamente relacionada com a capacidade de retenção de água pelas
proteínas e modificações físicas e químicas ocasionadas durante o processo de
congelamento (GENOT, 2003). Além disto, a formação de cristais de gelo
intracelulares pode provocar injúrias e aumentar a liberação de exsudado após o
descongelamento (MORENO, LOUREIRO e SOUZA, 2008).
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3 Características físicas e químicas

3.1 Cor e sabor – oxidação lipídica e dos pigmentos

A coloração cárnea é um dos atributos sensoriais mais importantes que
influencia diretamente na decisão de compra e aceitação final do produto, já que o
consumidor analisa a descoloração superficial como um indicador de frescor e
salubridade (MANCINI e HUNT, 2005). A mioglobina é a proteína intracelular
hidrossolúvel responsável pela pigmentação dos músculos esqueléticos e cardíaco e
pode

ser

encontrada

na

forma

de

oximioglobina,

deoximioglobina

ou

metamioglobina, de acordo com o tempo de vida de prateleira e condições de
armazenamento (BEKHIT e FAUSTMAN, 2005).
A mioglobina possui uma cor vermelho-arroxeada e quando é submetida à
altas concentrações de oxigênio, se torna vermelho-brilhante novamente, sendo
convertida a oximioglobina, que possui o íon ferro na forma reduzida (Fe ++). Sob
baixa tensão de O2, esta é desoxigenada e se transforma em deoximioglobina que
está associada à coloração vermelho-púrpura. Esta forma de mioglobina instável em
contato com O2 vai ocasionar em reação de oxidação, sendo que através da ação de
radicais livres, se transforma em metamioglobina, permanecendo a carne com
coloração marrom e com ferro na forma oxidada (Fe +++). A oximioglobina também
pode sofrer reação de redução através de consumo ou baixa pressão de O 2, em que
adquire a forma de metamioglobina e esta é revertida a deoximioglobina, que
apresenta a forma ferrosa (Fe ++), sendo que por ser um composto estável pode se
converter novamente a oximioglobina quando exposta ao O 2 (AL-SHEDDY, FUNG e
KASTNER, 1995; SARANTÓPOULOS, OLIVEIRA e CANAVESI, 2001; MANCINI e
HUNT, 2005).
King e Whyte (2006) citam que a coloração final da carne pode ser
influenciada por diferentes fatores que muitas vezes alteram a concentração de
mioglobina tanto antes quanto após o cozimento, como por exemplo, elevado pH,
atmosfera modificada (ATM) e rápido descongelamento. Além disto, os mesmos
autores ainda complementam que nem sempre a cor é um bom indicador e está
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diretamente relacionada com a temperatura adequada de cozimento para a
ocorrência da inocuidade da flora patogênica que pode estar presente no alimento.
Moreno, Loureiro e Souza (2008) ressaltam que a cor indica o grau de
maturação da carne e depende da condição de armazenamento em que esta é
submetida. Pode ser influenciada pelo tipo de alimentação, sendo que os animais a
pasto ou que consomem uma grande quantia de volumoso desenvolvem uma carne
mais escura se comparada com aqueles oriundos de confinamento, devido ao maior
teor de carotenóides existente que estimula o aumento do nível de mioglobina nos
músculos.

Além

disto,

revisando

o

assunto,

Bekhit

e

Faustman

(2005)

complementam que esta característica pode também ser influenciada por fatores
intrínsecos, dentre eles, raça, sexo, idade e pH final; e extrínsecos, principalmente
temperatura, disponibilidade de O2, exposição à luz, embalagem e desenvolvimento
microbiano. Contudo, quanto maior o pH final, geralmente mais escura é a carne e
esta se torna mais susceptível ao desenvolvimento de microrganismos (TERLOUW,
2005).
A oxidação lipídica com formação de odores indesejáveis (rancidez) tem sido
considerada uma das principais causas de perda de qualidade e rejeição pelo
consumidor em carnes e produtos cárneos em geral (GRAY, GOMAA e BUCKLEY
1996; MORRISEY et al., 1998), cozidos ou crus, tanto durante o armazenamento
refrigerado quanto congelado (RAHARJO e SOFOS, 1993).
O ácido tiobarbitúrico (TBA) pode ser utilizado para a determinação da
degradação lipídica ocorrida na carne, que é um dos maiores processos de
deterioração que afeta os ácidos graxos poliinsaturados (AGP). A quebra destes
AGP origina dentre outros produtos secundários, o malonaldeído, que é um
dialdeído formado através da decomposição de hidroperóxidos ou em associação
aos fosfolipídeos presentes no produto de origem animal (FERNÁNDEZ, PÉREZÁLVAREZ e FERNÁNDEZ-LÓPEZ, 1997). Segundo Guillén-Sans e Guzmán-Chozas
(1998), o TBA pode reagir com diversas substâncias dos alimentos, dentre elas,
aldeídos, cetonas, cetosteróides, ácidos, ésteres, açúcares, aminoácidos, proteínas
oxidadas, piridinas e pirimidinas, pelas quais detecta a ocorrência do processo de
oxidação. Além destas, também é citada na literatura a reação com carboidratos
complexos, como por exemplo, amidos (HOYLAND e TAYLOR, 1991).
Nute et al. (2007), citam que o grau de insaturação dos ácidos graxos que
constituem a carne diminui a vida de prateleira devido à rápida ocorrência da
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oxidação lipídica. De acordo com Wood et al. (2008), a composição de ácidos graxos
nos tecidos adiposo e muscular (saturados ou insaturados), determina a textura,
pelos diferentes pontos de fusão existentes, e a estabilidade oxidativa, e estes
fatores consequentemente podem influenciar diretamente nas características de
sabor e cor. Além disto, Baron e Andersen (2002) complementam que o processo de
deterioração

oxidativa,

armazenamento,

pode

decorrente
estar

da

rancificação

associado

ao

que

ocorre

desenvolvimento

durante
de

o

odores

desagradáveis, bem como alterações nas propriedades reológicas e de solubilidade,
podendo desencadear até mesmo a formação de compostos tóxicos. Ainda, a
qualidade da carne também pode ser afetada pelo teor de gordura muscular e
depósitos de tecido adiposo (BANSKALIEVA, SAHLU e GOETSCH, 2000), além do
tipo de ácidos graxos presentes, que pode influenciar também no valor nutricional do
produto (WOOD et al., 2008).
A rancidez tem seu processo iniciado logo após a morte do animal e continua
a aumentar até que a carne torne-se inaceitável para o consumo. As mudanças
bioquímicas post-mortem, que levam à transformação do músculo em carne, geram
condições em que o balanço entre fatores oxidativos e a capacidade antioxidante
favorecem a oxidação. A propensão de carnes e produtos cárneos a sofrerem
oxidação depende de vários fatores pré e pós-abate, como estresse, taxa de declínio
do pH, temperatura das carcaças e de armazenamento, composição da gordura,
exposição à luz e O2, grau de dispersão dos lipídeos, natureza do material usado
para acondicionamento, grau de Aa e presença de agentes pró e antioxidantes
(FEIJÓ, 1999; BACHION, 2004; MORRISEY e KERRY, 2004; ORDÓÑEZ et al.,
2005a).

3.2 Capacidade de Retenção de Água (CRA)

A água é o componente mais abundante da carne e é um dos principais
responsáveis pelas características de suculência e maciez, que podem influenciar
diretamente no rendimento final e afetar a percepção sensorial (CHENG e SUN,
2008). É encontrada no tecido muscular magro em um teor de 65 a 80% e esta alta
porcentagem ocorre devido à sua natureza bioquímica polar se comparado com o
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tecido adiposo, que possui moléculas não-polares, nas quais dificilmente a água se
dissolve (PRÄNDL et al., 1994; ABERLE et al., 2001; NELSON e COX, 2006).
De acordo com Moreno, Loureiro e Souza (2008), a capacidade de retenção
de água (CRA) influencia a aparência da carne antes e durante o cozimento,
determinando a suculência no momento do consumo. Como determina a habilidade
da carne em reter água após a aplicação de forças externas (MUCHENJE et al.,
2009), uma baixa CRA além de promover a perda do valor nutritivo devido ao
exsudado que foi eliminado, traz como consequência a produção de uma carne seca
com maciez comprometida (MORENO, LOUREIRO e SOUZA, 2008), já que neste
processo ocorre a desnaturação protéica (GOÑI e SALVADORI, 2010). Em relação
ao processo de exsudação, Gill e Molin (1991), afirmam que este pode ser
frequentemente observado durante o armazenamento de toda carne fresca
refrigerada, sendo caracterizado pela perda de líquido exsudado total em no máximo
1 a 2 semanas.
Aproximadamente 5% da água está ligada às proteínas, que são
responsáveis pela captação da primeira, sendo que este processo depende da
temperatura em que a carne se encontra e da classe a qual a proteína pertence
(PRÄNDL et al., 1994; WISMER-PEDERSEN, 1994; ZAYAS, 1997). Além disto,
Cassens (1994), cita que a CRA pela carne depende do pH muscular, já que em
valores entre 5 a 5,1 esta característica é baixa, provavelmente porque o ponto
isoelétrico das proteínas é atingido nesta condição.
A perda de água por cocção é influenciada especialmente pela quantidade de
gordura subcutânea existente na carcaça que vai favorecer a CRA. A gordura é
muito importante, pois serve como um isolante térmico para a carcaça e evita perdas
excessivas de água durante a refrigeração e cozimento. É uma característica
determinante ao rendimento da carne no momento do consumo e pode ser
influenciada pelo sexo, peso, idade, raça, nutrição, temperatura de refrigeração e
tempo de armazenamento, condições pré e pós abate, método de preparo das
amostras, retirada da gordura e tipo de equipamento utilizado para o aquecimento
(MORENO, LOUREIRO e SOUZA, 2008).
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3.3 Textura

Diferentes fatores podem influenciar a maciez da carne, dentre eles, a idade,
sexo, condições de crescimento e de pré e pós-abate (HOGAN, PETHERICK e
PHILLIPS, 2007). Sem dúvidas, as alterações bioquímicas são as principais
responsáveis pelo amaciamento post-mortem, resultante da transformação dos
músculos em carne. Como consequências deste processo, ocorrem algumas
alterações dentre elas, o esgotamento da energia (glicogênio), ativação de
metabolismo anaeróbio e consequente produção de ácido láctico, decréscimo do pH
para em média 5,4 a 5,8, aumento na força iônica devido ao funcionamento incorreto
da bomba de cálcio, já que esta última depende da disponibilidade de energia na
forma de ATP para que a contração ocorra, e incapacidade de manter condição de
redução (HUFF-LONERGAN e LONERGAN, 2005). Mecanismos de encurtamento
do sarcômero durante o início do rigor mortis têm sido estudados, porém ainda não
se sabe exatamente o motivo da ocorrência deste processo, que provavelmente está
associado com a textura da carne diferenciada de acordo com o músculo (HARPER,
1999).
De acordo com Mohanty et al. (2010), a qualidade da carne pode ser afetada
por enzimas denominadas proteolíticas, dentre elas as catepsinas e calpaínas, que
possuem ação sinérgica. As catepsinas são proteases ativadas quando o pH atinge
um valor inferior à 6, ocorrendo desta maneira a degradação protéica. As calpaínas,
enzimas dependentes de cálcio presentes nos músculos, são reguladores da
proteólise, responsáveis pela hidrólise protéica parcial e assim como as catepsinas,
proporcionam aumento da qualidade sensorial da carne, especialmente em relação
à sua maciez. Estas são controladas pela calpastatina, que é um agente inibidor
competitivo

e

específico

presente

naturalmente

nos músculos (MORENO,

LOUREIRO e SOUZA, 2008; PARK et al., 2010). Diante disto, durante o
armazenamento refrigerado, a maciez da carne provavelmente aumentará devido ao
processo de maturação que ocorre após a estocagem, através da degradação
enzimática e desnaturação protéica, que favorecem o relaxamento muscular,
conforme revisado por Alves e Mancio (2007) e constatado em estudos realizados
por Koohmaraie (1996). Já em relação à carne congelada, Kristensen, Christensen e
Ertbjerg (2006) observaram que em carne suína a atividade da calpastatina se
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manteve estável durante as primeiras semanas de estocagem em temperaturas de 20ºC e -80ºC, sendo que após este período houve um decréscimo em sua atividade
até os 143 dias.
O diâmetro das fibras musculares dos ovinos é menor se comparado com o
de outras espécies e a área destas fibras vai aumentando conforme a idade do
animal, tornando a carne menos tenra. Devido à esta característica, carnes
provenientes de animais mais velhos e/ou de descarte apresentam altos valores de
força de cisalhamento, além de outras características sensoriais inferiores, sendo
desta maneira, pouco valorizadas (PORTO, 1996; PINHEIRO et al., 2008).

3.4 Potencial hidrogeniônico (pH)

O pH é uma característica indicativa do grau de deterioração da carne, e está
diretamente relacionada com o acúmulo de ácido lático oriundo das modificações
post-mortem. Após a morte do animal, o músculo passa a utilizar a via anaeróbia
para obter energia para a contração, sendo que o glicogênio é transformado em
glicose e através do processo de glicólise esta é consumida gerando ácido lático ou
lactato, que faz com que o pH diminua de 7 a 7,2 para cerca de 5,5 a 5,8 (VARNAM
e SUTHERLAND, 1995; WILSON, 2005; ALVES e MANCIO, 2007; PINHEIRO et al.,
2009).
A queda muito rápida de seu valor pode resultar em uma carne PSE (pálida,
pouco consistente e exsudativa), enquanto que o estresse pode promover um maior
consumo de glicogênio muscular que dificulta a diminuição do pH, promovendo o
desenvolvimento de uma carne DFD (escura, firme e seca) (BELITZ e GROSCH,
1997). Além disto, o ligeiro esgotamento das reservas de glicogênio muscular, de
acordo com as condições pré-abate, certamente vai aumentar o pH da carne e
também a concentração dos substratos utilizados para o metabolismo microbiano
(LAWRIE e LEDWARD, 2006). Com isto, a qualidade cárnea fica comprometida,
sendo que um alto valor de pH favorece uma deterioração precoce por possibilitar
uma maior sobrevivência e desenvolvimento microbiano (NOWAK et al., 2006).
Dependendo dos valores de pH podem ocorrer alterações na cor, aparência,
sabor, aroma, textura e capacidade de retenção de água (CRA) da carne. Para
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serem submetidas à embalagem a vácuo, carnes ovinas com valores de pH acima
de 6,0 são consideradas indesejáveis, pois o tempo de vida útil será diminuído
(MORENO, LOUREIRO e SOUZA, 2008). Com o armazenamento sob refrigeração e
a vácuo, os valores de pH provavelmente serão reduzidos ao longo do período
devido à estocagem em condição anaeróbia, que favorece o desenvolvimento de
bactérias láticas, conforme constatado nos estudos com carne ovina realizados por
Sheridan et al. (1997).

4 Microbiologia e segurança do alimento

A carne é um produto extremamente perecível devido ao seu elevado teor
nutritivo, alta Aa e pH próximo à neutralidade. É composta por diferentes
constituintes que a torna um excelente meio de cultura, tais como água, na
porcentagem já citada anteriormente, proteínas (16 a 22%), lipídeos (1,5 a 13%),
carboidratos (0,5 a 1,3%) e minerais, principalmente potássio, sódio, magnésio,
ferro, cloro, fósforo, zinco e cálcio (cerca de 1%). Esta composição favorece uma
maior susceptibilidade do alimento às alterações causadas por microrganismos,
principalmente a partir da quebra de nutrientes que originam nitrogênio, energia,
minerais e vitaminas para seu desenvolvimento metabólico (CANHOS e DIAS, 1983;
FRANCO e LANDGRAF, 1996; AYMERICH, HUGAS e MONFORT, 1998; ABERLE
et al., 2001).
Para que o tempo de armazenamento da carne seja prolongado, deve-se
empregar métodos adequados de conservação, que sejam responsáveis pela
inibição ou destruição microbiana, porém mesmo assim sempre ocorrerão
mudanças, mesmo mínimas, causadas pela contaminação durante as etapas de
manipulação, processamento e armazenamento. No entanto, processos tecnológicos
buscam minimizar ao máximo a ocorrência de alterações para manter o produto com
nível de qualidade adequado e aceitável, pois se por algum motivo ocorrerem falhas
durante o manejo pré e/ou pós abate, intensa deterioração poderá resultar na
decomposição da carne e a consequente rejeição do produto pelo consumidor
(CANHOS e DIAS, 1983). Diante disto, Lambert, Smith e Dodds (1991), evidenciam
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a importância de vários métodos, inclusive o uso de embalagens com ATM para a
extensão do tempo de vida útil da carne fresca.
De acordo com Leitão (2003), durante o processamento industrial, inúmeros
fatores podem contribuir para o aumento e diversificação da microbiota
contaminante, sendo que esta variação pode ocorrer devido às condições de
manejo, transporte dos animais, sangria, esfola, evisceração, lavagem das carcaças,
refrigeração, transporte, corte e embalagem do produto final. Além disto, Borges e
Freitas (2002) complementam que sempre é necessário e de extrema importância o
conhecimento das prováveis fontes de contaminação e dos diferentes meios de
difusão para que o controle microbiológico seja maximizado e os microrganismos
patogênicos sejam excluídos sempre que possível.
Comercialmente, as carcaças podem ser classificadas de acordo com o
aspecto higiênico-sanitário existente, sendo que em geral quando apresentam uma
contaminação inicial de 103 a 104 bactérias/cm2, são provenientes de um abate feito
sob condições higiênicas adequadas e eficientes (BACHION, 2004; ROÇA, 2009).

4.1 Origem e principais microrganismos envolvidos

De acordo com Lawrie (2005), os microrganismos podem ter acesso à carne
através da infecção do animal vivo ou por meio de contaminação post mortem ou
infecção exógena, sendo esta última a mais recorrente. A carne, uma vez
contaminada, manterá essa característica durante todas as etapas posteriores:
desde o seu armazenamento, transporte e exposição para venda até o consumo
final. A carga microbiana pode afetar diretamente a aparência e a qualidade
organoléptica (AL-SHEDDY, FUNG e KASTNER, 1995), sendo que geralmente, a
maior parte das bactérias associadas à contaminação superficial da carne é
proveniente do ambiente e desta forma denominadas extrínsecas (GILL, 1979).
Segundo Selgas et al. (1993), internamente a carcaça é estéril, sendo a
contaminação durante o abate ocasionada normalmente em decorrência à sujidades
e material fecal presentes em toda a superfície do animal.
A carga microbiológica depende de diversos fatores, como por exemplo, a
espécie e o estado do animal vivo, o local de produção, as condições antes e
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durante o abate, os métodos de transporte, condições de distribuição e estocagem e
o tipo de embalagem usado. A contaminação poderá ocorrer através do contato com
a pele, pêlos, patas, conteúdo gastrintestinal, nódulos linfáticos, instrumentos, mãos
e roupas dos manipuladores, água usada para a lavagem das carcaças, recipientes
para o acondicionamento, ambiente de manuseio, exposição e armazenamento das
carnes, sendo que a intensidade depende principalmente da eficiência das medidas
higiênico-sanitárias adotadas (CANHOS e DIAS, 1983; BACHION, 2004; JAY,
LOESSNER e GOLDEN, 2005; ROÇA, 2009).
A microbiota inicial do animal é predominantemente formada por bactérias
mesófilas Gram-positivas representadas principalmente por Micrococcus sp.,
Staphylococcus sp. e Clostridium sp. que são originadas a partir da epiderme, trato
respiratório e digestório. Com o abate, as defesas do organismo do animal deixam
de exercer sua função e a carcaça se torna muito susceptível à invasão de
microrganismos principalmente provenientes do trato respiratório e intestinal, sendo
que estes podem ser deteriorantes ou patogênicos. Ao término de todas as etapas
do abate há a troca desta população e a microbiota passa a ser composta por
bactérias Gram-negativas, que constituem as principais responsáveis pelo processo
de deterioração de carnes e dos produtos cárneos. Dependendo da espécie
presente, esta pode ser patogênica e potencial causadora de toxinfecções, em que
se desenvolve e promove doenças pela ingestão de toxinas que são produzidas,
sendo as gastroenterites o resultado clássico desta contaminação (CANHOS e
DIAS, 1983; PORTO, 1996; MCDONALD e SUN, 1999; BACHION, 2004; PORTO,
2006). Algumas delas podem ser consideradas indicadores da qualidade sanitária,
como por exemplo, coliformes totais e E. coli, sendo estes os mais comumente
utilizados na determinação da origem da contaminação e da eficiência dos métodos
de conservação utilizados (FRANCO e LANDGRAF, 1996).
Os principais microrganismos deteriorantes da carne são representados por
bactérias Gram-negativas e incluem: Pseudomonas, Acinetobacter, Alcaligenes,
Moraxella, Alteromonas putrefaciens, Aeromonas, Brochothrix thermophacta e
Lactobacillus, sendo este último importante no caso de embalagens a vácuo, já que,
segundo Aymerich, Hugas e Monfort (1998), bactérias ácido láticas promovem um
processo de fermentação moderada. Já em relação aos patogênicos, que promovem
os maiores riscos à saúde do consumidor, se destacam a Salmonella, Escherichia
coli, Campylobacter, Yersinia enterocolitica, Staphylococcus aureus, Listeria
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monocytogenes,

Clostridium

botulinum,

Clostridium

perfringens,

Aeromonas

hydrophila e Bacillus cereus (FRANCO e LANDGRAF, 1996; PORTO, 2006).

4.2 Processo de deterioração microbiana e alterações promovidas durante o
armazenamento

A deterioração é qualquer sinal ou um conjunto de atividade microbiana,
manifestada pela alteração da cor, odor, sabor e aparência, sendo que sua
ocorrência depende do substrato cárneo, quantidade inicial e tipo de microrganismo
(bactérias, bolores ou leveduras), condições de abate, temperatura e atmosfera que
envolve a carne (PORTO, 1996; LEITÃO, 2003).
Dependendo do tipo de microrganismo atuante, ocorrerão mudanças
químicas relacionadas à degradação dos nutrientes e também alterações físicas
representadas pelas modificações das características organolépticas da carne. Isto
pode ser evidenciado durante o armazenamento da carne, em que o início do
processo de decomposição e putrefação resultantes da proliferação microbiana,
determinará o final da vida de prateleira do produto, tornando-o impróprio para o
consumo humano. Mudanças físicas são detectadas mais facilmente em
comparação às químicas, sendo que podem ocorrer modificações na cor, odor e
sabor principalmente, tanto em condições aeróbias quanto anaeróbias (ABERLE et
al., 2001). O nível de O2 e CO2 dentro da embalagem que envolve a carne fresca
determina o grau de deterioração e consequentemente sua vida de prateleira, sendo
que em baixo nível de O2, bactérias láticas são predominantes (LAMBERT, SMITH E
DODDS, 1991).
A deterioração dos componentes cárneos pode ocorrer pela ação de enzimas
hidrolíticas endógenas presentes na própria flora da carne ou enzimas produzidas
por microrganismos que estão ali presentes (TAURO, KAPOOR e YADAV, 1986;
ABERLE et al., 2001). Apesar de muito baixo, o teor de carboidratos é o fator
essencial e limitante para que ocorra o início da deterioração, sendo que desta
forma a maior parte dos microrganismos responsáveis por este processo é
proteolítica. As bactérias aeróbias vão utilizar essas moléculas de baixo peso
molecular originadas da glicólise para a produção de CO2 e água e as anaeróbias

36

para a geração de ácido lático. Após a depleção deste nutriente, em condições
aeróbias as proteínas começam a ser utilizadas a partir de sua quebra em peptídeos
e aminoácidos, enquanto que anaerobicamente são degradadas em diferentes
compostos sulfurados.
Durante o armazenamento refrigerado, o número de microrganismos na
superfície da carne pode apresentar-se entre 102 e 105 UFC/cm2, sendo que nesta
condição, inicialmente apenas 10% das bactérias presentes consegue se
desenvolver. Durante a fase “Lag” ou de latência, os microrganismos vão se adaptar
às condições do meio em que se encontram, sendo que nas próximas fases
(logarítmica, estacionária e declínio) ocorrerão todas as alterações que caracterizam
o processo de deterioração (CANHOS e DIAS, 1983; BORCH, KANT-MUERMANS e
BLIXT, 1996; GARCIA-LOPEZ, PRIETO e OTERO, 1998; LEITÃO, 2003; ROÇA,
2009).
Apesar da importância das alterações causadas por diferentes fatores, tais
como a presença de insetos, reações químicas e enzimáticas e efeitos físicos
durante o armazenamento do alimento, a maior preocupação do ponto de vista
sanitário recai sobre a contaminação microbiana. As bactérias podem promover a
descoloração da carne pela degradação de pigmentos, principalmente da
mioglobina; produção de gases (NH3 e H2S); decomposição da gordura, putrefação e
acidificação, sendo que a sua multiplicação é caracterizada pela formação de um
limo superficial e pigmentos coloridos. O controle sobre estes microrganismos é de
grande importância, pois está intimamente relacionado não somente com a
deterioração da carne, como também com a segurança alimentar ao consumidor. Já
os fungos, representados pelos mofos e leveduras, podem causar alterações no
odor, cor e sabor, a partir dos mesmos processos já citados anteriormente, além do
aumento da viscosidade do produto. Em geral, devido à deterioração deve-se tomar
diversos

cuidados

durante

as

etapas de

manipulação,

processamento

e

armazenamento principalmente com o objetivo de inibir ou reduzir a carga
microbiana responsável por todas as modificações resultantes deste processo
(CANHOS e DIAS, 1983; PORTO, 1996; ROÇA, 2009).
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4.3 Principais fatores que afetam o desenvolvimento microbiano

A deterioração como função da atividade microbiana é dependente das
condições e tempo de estocagem em que o produto será submetido. A temperatura
é um dos fatores mais importantes em relação ao desenvolvimento microbiano, já
que é considerado um fator primário de controle, em que cada microrganismo vai
atuar em uma faixa ótima para sua proliferação. Devido à isto podem ser agrupados
em 4 categorias: psicrófilos (10 a 15ºC); psicrotróficos (25 a 30ºC), mesófilos (30 a
45ºC) e termófilos (45 a 65ºC) (CANHOS e DIAS, 1983; FRANCO e LANDGRAF,
1996; PORTO, 1996; MCDONALD e SUN, 1999; PORTO, 2006).
Além

da

temperatura,

outros

fatores

extrínsecos

podem

afetar

o

desenvolvimento microbiano e consequentemente o produto que se encontra
estocado. Um deles seria a umidade relativa que geralmente está associada à
temperatura de refrigeração e ambas são inversamente proporcionais. Se a umidade
relativa for muito alta, a umidade vai condensar sobre a carne tornando sua
superfície úmida e mais susceptível ao desenvolvimento microbiano. Já quando a
umidade relativa for muito baixa, a proliferação microbiana será inibida pela
desidratação, levando ao escurecimento, encolhimento e perda de aparência
(CANHOS e DIAS, 1983).
A disponibilidade de O2 determina o tipo de microrganismo atuante no
alimento. Os aeróbios possuem a necessidade de O 2 para seu desenvolvimento, os
anaeróbios podem crescer na sua ausência e os facultativos se desenvolvem tanto
na presença quanto na ausência de O 2. As bactérias podem ser aeróbias,
anaeróbias ou facultativas, enquanto que os fungos se desenvolvem em condições
de aerobiose. A superfície da carne favorece o desenvolvimento de microrganismos
aeróbios enquanto que as partes internas favorecem o desenvolvimento anaeróbio
e/ou facultativo (TAURO, KAPOOR e YADAV, 1986). O estado físico da carne é
determinado a partir da proporção que está exposta ao ar ambiental e devido à
maior disponibilidade e penetração de O 2 a vida útil do alimento acaba sendo
reduzida (CANHOS e DIAS, 1983).
A

multiplicação

microbiana

também

depende

de

fatores

chamados

intrínsecos. O teor de água disponível na forma livre ou Aa presente no alimento é
muito importante e determina o tempo de preservação da carne. A carne fresca
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representa um substrato bastante susceptível para o desenvolvimento da maioria
dos microrganismos por possuir uma Aa de 0,98, sendo que abaixo de 0,75 as
bactérias não se desenvolvem (CANHOS e DIAS, 1983; FRANCO e LANDGRAF,
1996; WARRISS, 2010).
Quanto ao pH, a maioria dos microrganismos se desenvolvem melhor em
valores próximos à neutralidade (6,5 a 7,5), sendo que bactérias e fungos possuem
valores de pH mínimo, ótimo e máximo que possibilitam a multiplicação destes.
Carnes provenientes de animais que não foram submetidos à uma etapa de
descanso adequada e que sofreram um estresse prolongado no pré-abate possuem
um pH mais elevado, devido ao esgotamento das reservas de glicogênio pelo
aumento do metabolismo e consequente redução na sua conversão à ácido lático,
tornando a carne mais susceptível à deterioração (CANHOS e DIAS, 1983; FRANCO
e LANDGRAF, 1996).
O potencial de óxido-redução é um fator indicativo do poder de oxidação e
redução, relacionado com a facilidade com que um elemento perde ou ganha
elétrons, sendo este oxidado e reduzido, respectivamente. Com isso, quanto maior é
o potencial de oxi-redução, mais oxidado está o substrato, sendo que a maioria dos
fungos e bactérias aeróbias deteriorantes apresentam valores positivos para o
desenvolvimento e os anaeróbios, menores valores. Os microrganismos aeróbios
requerem um alto poder de oxi-redução e são responsáveis pela reação de
oxidação, enquanto que os anaeróbios se multiplicam em um baixo potencial de oxiredução. Carnes possuem valor negativo em relação ao potencial de oxi-redução e
desta maneira oferecem condições de maior desenvolvimento para a microbiota
anaeróbia. A superfície da carne quando exposta ao ar atmosférico é mais
susceptível às reações de oxidação do que em seu interior, que será afetado
dependendo da capacidade e velocidade de penetração do O2 (CANHOS e DIAS,
1983; FRANCO e LANDGRAF, 1996).
Além dos fatores citados anteriormente, a composição química do alimento
também é um importante fator que vai determinar a multiplicação microbiana,
principalmente a partir da disponibilidade de água, fonte de energia (açúcares,
alcoóis,

aminoácidos,

nucleotídeos,

peptídeos,

amido,

celulose,

proteínas

lipídeos),

complexas),

nitrogênio

vitaminas

(aminoácidos,

(biotina

e

ácido

pantotênico) e sais minerais (sódio, potássio, cálcio, magnésio, ferro, cobre,
manganês, molibdênio, zinco, cobalto, fósforo e enxofre) (FRANCO e LANDGRAF,
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1996).

5 Sistemas de embalagem

Segundo Belcher (2006), atualmente as indústrias estão fazendo grandes
investimentos no setor de desenvolvimento de sistemas de embalagens que
permitam manter o frescor e qualidade dos produtos, com o objetivo de atender uma
enorme demanda de consumidores cada vez mais exigentes em relação ao tempo
de preparo de suas refeições, estando dispostos a pagar pela necessária
conveniência. Brody et al. (2008) afirmam a ocorrência de muitas inovações que
permitiram a garantia de uma maior segurança alimentar, devido ao retardamento da
oxidação lipídica e do desenvolvimento microbiano, por exemplo.
As embalagens plásticas possuem um maior destaque em relação às carnes
devido às mais diversas combinações entre os materiais poliméricos, que melhoram
as propriedades mecânicas e de barreira a gases e aroma, além da
termossoldabilidade (ROBERTSON, 1993; GUERREIRO, 2006).
A embalagem permite que a carne chegue ao mercado consumidor com as
melhores características possíveis, objetivando a manutenção de sua qualidade
original. Possui muitas outras finalidades, tais como, proteger contra as ações
ambientais e riscos mecânicos e físicos durante a distribuição, contenção até o
momento do consumo, reduzir a deterioração microbiana, melhorar a apresentação
do produto, atrair o consumidor, facilitar o transporte e também educar a população
através das informações contidas nela. Além disso, a embalagem deve ser segura,
impedindo o contato entre o alimento e o meio externo através de um eficiente
sistema de fechamento e também ser constituída por um material que possa ser
submetido à reciclagem ou reutilização rápida após o descarte (PAINE e PAINE,
1992; ROBERTSON, 1993; JEREMIAH, 2001; SARANTÓPOULOS, OLIVEIRA e
CANAVESI, 2001; MOTA, 2004; FELLOWS, 2006; RICCIARDI, 2008).

40

5.1 Embalagens com Atmosfera Modificada (ATM)

O ar é composto normalmente por 78% de N, 21% de O 2 e 0,035% de CO2,
outros gases e vapor d‟água. A alteração da composição gasosa no interior da
embalagem pela modificação de sua constituição relativa aos níveis da atmosfera
natural visa promover a preservação da aparência e dos atributos de qualidade a
partir da conservação da cor, textura e frescor do alimento; reduzir perdas durante a
distribuição; possibilitar o aumento dos lucros pelos menores gastos com mão-deobra nos locais de venda, maior aceitação pelo mercado consumidor pelo não uso
de conservantes e elaboração de produtos diferenciados. Além destas funções,
também busca garantir um maior controle em relação às mudanças que possam
ocorrer no produto, devido tanto às interações entre gases e produto, como pelas
características de permeabilidade intrínsecas ao material de embalagem (GOMES,
1998; BACHION, 2004; TECNOPACK, 2004; FELLOWS, 2006).
A indústria alimentícia utiliza dois tipos de modificação gasosa para aumentar
o tempo de preservação de alguns alimentos e retardar a deterioração: aplicação de
vácuo ou introdução de mistura de gases em proporções pré-determinadas após
evacuação e antes do fechamento da embalagem. No primeiro caso, o produto deve
ser envolvido em um filme com baixa permeabilidade ao O 2 após a remoção do ar
interno, enquanto que no outro, é feita a retirada do ar e sua substituição por apenas
um gás ou uma mistura de gases em uma embalagem hermética de alta barreira
(CHURCH, 1994; MANO, PEREDA e FERNANDO, 2002).
A utilização de embalagens com ATM vem se apresentando muito eficiente
principalmente para o acondicionamento de carnes frescas, incluindo a de ovinos. É
uma tecnologia em que o alimento é acondicionado em uma embalagem, cuja
atmosfera que envolve este produto é alterada (GUERREIRO, 2006; TRINDADE,
FREIRE e OLIVEIRA, 2009). Com o tempo, a atmosfera inicial da embalagem é
submetida à grandes variações ou acaba até mesmo se esgotando, devido à
interação do gás ou mistura de gases com o produto, permeabilidade do material de
embalagem a gases e/ou vapor d‟água, metabolismo do alimento, atividade
microbiana, de acordo com a espécie e corte cárneo, assim como sistema de
fechamento que foi utilizado (JAYAS e JEYAMKONDAN, 2002; FELLOWS, 2006;
GUERREIRO, 2006).
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Mesmo com a realização da alteração gasosa, o controle da temperatura
deve sempre estar presente em associação a essa nova e crescente tecnologia e,
além disto, a qualidade microbiológica inicial da matéria-prima também deve ser
averiguada (GARCÍA-ESTEBAN, ANSORENA e ASTIASARÁN, 2004). Estes
procedimentos são importantes principalmente para minimizar alguns processos
bioquímicos e biológicos dos tecidos que continuam em atividade, tais como a
respiração e a oxidação lipídica, devido à seleção de microrganismos em relação à
atmosfera presente no micro ambiente (PAINE e PAINE, 1992; JAYAS e
JEYAMKONDAN, 2002).
A carne que será acondicionada deve estar fresca, proveniente de
procedimentos que seguiram condições higiênico-sanitárias adequadas e devem
possuir uma carga microbiana dentro dos limites tolerados pela legislação atuante.
Com isso, a função de uma embalagem contendo ATM é manter a qualidade inicial
do produto por um período de tempo superior (MULLAN, 2002; GUERREIRO, 2006).
O gás ou a mistura gasosa a ser utilizada, bem como o teor de cada um deles
depende do tipo de alimento que será acondicionado, permeabilidade da
embalagem e temperatura de armazenamento e distribuição. A temperatura de
estocagem vai influenciar diretamente na permeabilidade da embalagem e
velocidade de desenvolvimento microbiano (GUERREIRO, 2006). Os gases
utilizados atualmente visam a conservação do alimento tanto em termos microbianos
quanto organolépticos (ROSA, 2009).
O oxigênio (O2) é muito utilizado na preservação da cor em carnes vermelhas
e frescas em altas porcentagens, sendo que inevitavelmente acaba favorecendo o
desenvolvimento de microrganismos aeróbios deteriorantes, porém evita a
proliferação dos anaeróbios (SARANTÓPOULOS, OLIVEIRA e CANAVESI, 2001;
GUERREIRO, 2006). Este componente mantém a mioglobina oxigenada, sendo que
segundo Phillips (1996), carnes frescas in natura normalmente devem ser
armazenadas em embalagens contendo de 60 a 85% de O 2. Após análises do
músculo Longissimus dorsi de ovinos, Kennedy, Buckley e Kerry (2004), concluíram
que altas concentrações de O2 em relação ao teor de CO2, utilizados em uma
mesma atmosfera, garantem um maior tempo de manutenção da cor vermelha da
carne. Da mesma forma, Borch, Kant-Muermans e Blixt (1996), confirmam que em
embalagens que contenham até 80% de O 2 e 20% de CO2 ocorre uma menor
alteração na coloração de cortes cárneos, aumentando a vida útil destes em
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comparação com aqueles estocados somente em atmosfera aeróbia. No entanto,
Church (1994) defende a idéia de que altas concentrações deste gás podem
promover a rancidez oxidativa mais rapidamente.
O dióxido de carbono (CO2) é um gás com características bacteriostáticas e
fungistáticas, que inibe ou reduz o desenvolvimento microbiano aeróbio e anaeróbio,
e consequentemente amplia o tempo de vida útil do produto embalado, sendo mais
comumente utilizado em carnes com uma proporção de 20 a 40% (GUERREIRO,
2006). Jakobsen e Bertelsen (2002) ressaltam que altas concentrações de CO2 pode
promover a diminuição do pH e consequentemente alterações químicas, além de
possível formação de poros quando o produto é cozido. Ainda, estes mesmos
autores citam que a absorção de CO2 varia de 0 a 1,79 L do gás por Kg de carne, de
acordo com as condições de estocagem e acondicionamento do produto, até que o
equilíbrio seja atingido.
Seu efeito quanto à inibição microbiana está relacionado com o grau de
solubilidade em água, músculos e tecido adiposo, que promove a formação de ácido
carbônico leve e sua dissociação em bicarbonato e íon hidrogênio levando a
redução do pH, influenciando principalmente em menor capacidade de retenção de
água e maior taxa de oxidação lipídica do produto (GENIGEORGIS, 1985;
JAKOBSEN e BERTELSEN, 2002; FELLOWS, 2006; GUERREIRO, 2006). De
acordo com Garcia de Fernando et al. (1995), quanto maior o teor de CO 2 e menor a
temperatura e o pH da carne estudada, mais baixo será também o desenvolvimento
microbiológico. Contudo, mesmo que o gás seja utilizado em concentrações
adequadas, retarda, porém não impede a ocorrência da deterioração do produto ao
longo do tempo de armazenamento (GRACEY, COLLINS e HUEY, 1999), sendo que
em condições anaeróbicas o tempo de vida útil é de 2 a 3 vezes maior do que cortes
submetidos à altos níveis de O2 (JAKOBSEN e BERTELSEN, 2002).
A redução do nível de O2 residual de embalagens hermeticamente fechadas
resulta

consequentemente

na

diminuição

das

taxas

de

metabolismo,

da

multiplicação de microrganismos aeróbios e da oxidação de diversos componentes,
tais como, gorduras, proteínas e vitaminas (BRODY, STRUPINSKY e KLINE, 2001;
ANVISA, 2008; AZEVEDO, 2008; SOFT POST®, 2010). Além disto, a carne vai se
tornar susceptível à descoloração (BELCHER, 2006). Em estudos realizados com o
músculo Longissimus dorsi de ovinos acondicionados em diferentes concentrações
de CO2, Vergara e Gallego (2001), concluíram que níveis maiores de 40% deste gás
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mantêm a carne livre de odores estranhos. Em relação à ocorrência da oxidação
lipídica, Santos et al. (2007) e Rosa (2009), concluíram que embalagens contendo
100% de CO2 são mais indicadas para o armazenamento superior à 15 dias da
carne suína, devido à ausência do O 2. Segundo Kerry, O‟Grady e Hogan (2006),
elevados teores de CO2 (10 a 80%) são desejáveis para carnes devido à inibição da
proliferação microbiana e aumento do tempo de vida útil após sua dissolução no
produto acondicionado resultando em um vácuo parcial.

5.1.1 Embalagens a vácuo

A embalagem a vácuo é considerada a forma mais simples de ATM, sendo
frequentemente

empregada

para

o

acondicionamento

de

cortes

cárneos

refrigerados, que são altamente susceptíveis à degradação biológica, consistindo em
um sistema que contribui para um maior tempo de vida útil devido à redução do
desenvolvimento de microrganismos aeróbios, processo de oxidação e descoloração
(JAY, LOESSNER e GOLDEN, 2005; FELLOWS, 2006; RICCIARDI, 2008). Ao se
utilizar o vácuo, a carne se apresenta com uma coloração arroxeada ou
amarronzada, devido ao baixo nível de O 2 existente no micro ambiente
(SARANTÓPOULOS, OLIVEIRA e CANAVESI, 2001), que contribui principalmente
para o desenvolvimento de bactérias láticas (LABADIE, 1999). Isto ocorre durante a
estocagem, pois o O2 residual vai sendo consumido através da respiração celular do
tecido e o CO2 liberado vai sendo acumulado na embalagem (GRACEY, COLLINS e
HUEY, 1999).
Grande parte das informações existentes em relação ao uso de sistema de
embalagem a vácuo estão mais voltadas para a carne bovina em detrimento à ovina.
No entanto, provavelmente a carne ovina possua um tempo de vida útil menor em
relação à primeira, devido ao seu maior valor de pH (TRINDADE, FREIRE e
OLIVEIRA, 2009). Sheridan et al. (1997), estudando peças desossadas de cordeiro
por 28 dias, verificaram que os tratamentos contendo 80% O 2 + 20% CO2, 50% N2 +
50% CO2 e 100% CO2 tiveram uma contagem menor de enterobactérias em relação
às carnes que foram embaladas a vácuo. Todos os tratamentos foram submetidos
às temperaturas de 0 e 5ºC, sendo que em temperatura de 5ºC, a contagem
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microbiana foi maior em embalagens a vácuo e com 50% N 2 + 50% CO2. Além
disso, a produção de odores foi significativamente maior em temperaturas à 5ºC se
comparada com 0ºC, com exceção do tratamento contendo 100% CO2. Bachion
(2004), concluiu em seu experimento com carne suína refrigerada, que o tratamento
envolvendo CO2 é eficiente para a estabilização da população de alguns
microrganismos, sendo que o tempo de vida útil neste caso foi maior do que no
sistema a vácuo. Em relação à carne ovina, Berruga, Vergara e Gallego (2005)
verificaram que ocorreu uma melhor preservação em acondicionamento sob vácuo,
quanto ao desenvolvimento de ranço e manutenção da cor, sendo que bactérias
láticas e enterobactérias se desenvolveram em um tempo menor se comparado com
os sistemas envolvendo CO2, O2 e N2. Já os estudos com carnes suínas frescas
realizados por Sørheim et al. (1996), demonstraram a maior eficiência das
embalagens a vácuo em relação à perdas por gotejamento e consequente
modificação na textura, em comparação com a aplicação da ATM.
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RESUMO

FERNANDES,

R.P.P.

Avaliação

da

estabilidade

física

e

química

e

microbiológica de carne ovina embalada a vácuo estocada sob refrigeração e
congelamento. 2011. 170p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e
Engenharia de Alimentos (FZEA), Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2011.

O Brasil vem experimentando nos últimos anos um expressivo aumento da
produção, oferta e consumo de carne ovina. A carne ovina é comercializada
atualmente em sua quase totalidade na forma congelada, sendo que a maioria dos
produtores estabelece validade de 12 meses para estes produtos. No entanto,
praticamente não existem estudos no país sobre possíveis alterações na qualidade
desta carne durante o armazenamento congelado. Por outro lado, com a tendência
atual de maior procura por produtos de conveniência, vislumbra-se a necessidade do
mercado começar a ofertar a carne ovina na forma de cortes refrigerados. Porém,
além de um período com vida útil muito menor se comparada com a carne
congelada, que pode permanecer estocada por vários meses, o produto refrigerado
é susceptível a maiores alterações, que comprometem suas características físicas e
químicas e microbiológicas. Diante disto, surge o desafio de se verificar possíveis
alterações que esta carne poderia sofrer durante seu armazenamento, tanto na
forma congelada quanto refrigerada. Visando contribuir para o fortalecimento da
cadeia da ovinocultura no país, através da garantia de qualidade de seus produtos,
este trabalho teve como objetivo avaliar a estabilidade e segurança da carne ovina
(lombo sem osso) quando estocada sob refrigeração e congelamento. A carne ovina
foi embalada a vácuo em filmes plásticos multicamadas de alta barreira e
armazenada sob duas condições diferentes: 1) durante 28 dias sob refrigeração
(4±1ºC) e 2) durante 12 meses de armazenamento congelado (-18±1ºC). A
estabilidade das carnes durante o armazenamento foi avaliada por meio de análises
físicas e químicas (oxidação lipídica, cor objetiva, valor de pH, composição
centesimal, perda de água por cocção e textura instrumental), microbiológicas
(contagem total de psicrotróficos anaeróbios, coliformes termotolerantes a 45ºC,
estafilococos coagulase positiva e presença de Salmonella) e sensorial (teste de
aceitação e avaliação visual). O experimento foi conduzido em triplicata para cada
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temperatura de armazenamento. A carne ovina embalada a vácuo, tanto aquela
armazenada sob refrigeração quanto sob congelamento, apresentou-se estável com
relação à maioria dos índices físicos e químicos avaliados e dentro dos padrões
estabelecidos pela legislação brasileira para microrganismos patogênicos durante
todo o período. Em relação à estocagem sob congelamento, mesmo com uma
redução significativa da maciez (de 3 para 8 Kg), o lombo permaneceu
sensorialmente aceitável, em todos os atributos, inclusive a textura, com notas em
torno de 7 (“gostei moderamente”) durante os 12 meses de armazenamento.
Portanto, é possível afirmar que a carne de cordeiro apresenta vida de prateleira de
no mínimo 12 meses quando armazenada à -18ºC. Na avaliação da estabilidade do
lombo ovino refrigerado, detectou-se um aumento elevado das contagens de
microrganismos psicrotróficos anaeróbios, atingindo valores da ordem de 10 7 UFC/g
amostra já aos 14 dias. Esta carne foi avaliada sensorialmente apenas em relação
aos atributos cor, aparência geral e aroma, não sendo consumida pelos provadores.
Mesmo considerando as elevadas contagens de microrganismos psicrotróficos, os
consumidores não detectaram alterações significativas nos atributos sensoriais
avaliados durante o período de armazenamento. Assim, é possível considerar uma
vida útil para o lombo ovino armazenado a 4ºC de no mínimo 28 dias.
Palavras-chave: cordeiro, Longissimus dorsi, armazenamento, vida de prateleira,
teste de aceitação.
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ABSTRACT

FERNANDES, R.P.P. Evaluation of physical and chemical stability and
microbiological analysis of vacuum packed sheep meat stored under
refrigeration and freezing. 2011. 170p. Dissertation (Master) – College of Animal
Science and Food Engineering of University of São Paulo, Pirassununga, 2011.

Brazil has been experiencing in recent years, a significant increase in production,
supply and consumption of lamb meat. Lamb is commercialized today almost entirely
in frozen form, most producers establishing a shelf life of 12 months for these
products. However, there are very few studies in the country about possible changes
in the quality of lamb meat during frozen storage. Additionally, considering the current
trend to greater demand for convenience products, it becomes more evident the
need of availability of chilled cuts of lamb meat in the market. On the other hand, it
has to be considered that the refrigerated product is more sensitive to physical,
chemical and microbiological changes, when compared to the frozen product. This
scenario shows the great importance of evaluating the possible changes of lamb
meat when submitted to freezing and chilling processing. In order to contribute to the
strengthening of the sheep industry chain in the country and to assure the quality of
their products, the objective of this study was to evaluate the stability and safety of
sheep meat (boneless loin) when stored under refrigeration and freezing. The lamb
meat was vacuum packed in high barrier multilayer plastic films and stored under two
different conditions: 1) during 28 days under refrigeration (4±1ºC) and 2) during 12
months under frozen storage (-18±1ºC). The stability of meat was followed through
physical and chemical (lipid oxidation, objective color, pH value, chemical
composition, cooking losses and instrumental texture), microbiological (total count of
psychrotrophic, coliform count at 45°C, coagulase-positive staphylococci and the
presence of Salmonella) and sensory analysis (acceptance test and visual
evaluation). The experiment was carried out in triplicate for each storage
temperature. The vacuum packed lamb meat, both stored under refrigeration and
freezing, remained stable as to most physical and chemical indexes. Microbiological
indexes showed good stability throughout the storage period according to Brazilian
legislation standards to pathogenic microorganisms. Although frozen loin exhibited a
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significant reduction in tenderness (3 to 8 Kg), it showed a good sensorial
acceptance for all attributes tested, including texture, with scores of around 7 (like
moderately) during the 12 months of storage. Therefore, it can be said that the lamb
meat presents a shelf life of at least 12 months when stored at -18°C. In relation to
the

stability evaluation of chilled sheep loin, it was detected a high increase of

counts for psychrotrophic anaerobes microorganisms, reaching around 10 7 CFU/g
sample at 14 days storage. For this reason, the meat was sensoryally evaluated only
in relation to the attributes color, overall appearance and flavor. Even considering the
high counts of psychrotrophic microorganisms, pannelists did not detect significant
changes in sensoryal attributes during the storage period. Thus, it is possible to
consider a shelf life of, at least, 28 days for the sheep loin stored at 4°C.
Key-words: lamb, Longissimus dorsi, storage, shelf life, acceptance test.
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1 INTRODUÇÃO

Mundialmente, a carne ovina representa aproximadamente apenas 7% de
toda a carne produzida, sendo que os maiores exportadores são Nova Zelândia e
Austrália e os maiores importadores são os países do Sudeste da Ásia e Norte da
África. Mesmo possuindo um clima favorável e um pasto altamente produtivo, o
Brasil ainda continua sendo um país importador principalmente do Uruguai,
Argentina, Chile e Nova Zelândia, e possui um grande potencial para ampliar sua
produção interna e para ser um grande produtor e exportador. No Brasil, o consumo
per capita anual gira em torno de 0,7 Kg (FAO, 2007; MORENO, LOUREIRO e
SOUZA, 2008; GEPEO, 2009; SANTOS, 2009).
Apesar do consumo ainda pouco expressivo, verifica-se que atualmente, a
carne de ovinos vem sendo cada vez mais procurada por um mercado consumidor
que paulatinamente vem se tornando cada vez mais exigente em relação à
qualidade, e consequentemente acaba disputando cortes padronizados desta
espécie animal, particularmente em áreas que compreendem a população de maior
poder aquisitivo. Neste contexto, os frigoríficos investem na oferta de cortes e
produtos cárneos diferenciados para atender à esta crescente demanda (SANTOS,
2009).
A maior oferta poderá provavelmente ampliar o consumo para outras
camadas da população e aumentar o hábito de compra deste tipo cárneo em
decorrência à uma maior aceitabilidade pelo mercado consumidor, elevando
também o consumo médio brasileiro. Este incremento também poderá beneficiar a
exportação para países produtores, incluindo o Brasil, já que atualmente a criação
de ovinos está sendo bem mais explorada nas diversas regiões brasileiras,
tornando-se uma nova alternativa para o produtor rural. O rebanho ovino no Brasil é
atualmente distribuído da seguinte maneira: 49% na região Nordeste, 40% no Sul,
4,9% no Centro-Oeste e uma pequena parcela representada por 2,8% no Sudeste
(OLIVEIRA et al., 2002; NOGUEIRA e JUNIOR, 2008; VIANA, 2008).
Os ovinos são animais que se adaptam facilmente a vários ambientes, são
precoces sexualmente e atingem peso de abate em pouco tempo, ou seja,
produzem uma grande quantidade de carne rapidamente. Se essas características
forem associadas à capacidade produtiva de grãos e forrageiras, a produção de
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carne de ovinos no Brasil apresentará uma situação favorável. No entanto,
considerando os vários segmentos produtivos, é importante pensar numa produção
de carne que atenda tanto aos interesses do produtor quanto do consumidor. O
produtor precisa ter uma produção maximizada e o consumidor um produto de boa
qualidade, tanto nutricional quanto sensorialmente, que incentivem o consumo
(BONAGURIO, 2001; SEABRA et al., 2002).
Em geral, a carne, apesar de ser uma excelente fonte de proteínas com um
alto valor biológico e alta disponibilidade de aminoácidos, pode ser influenciada por
fatores do pré-abate, como por exemplo, raça, sexo, idade, entrada dos animais no
matadouro e etapa de repouso, e do período post-mortem, principalmente
temperatura e tempo de estocagem, que podem alterar a composição química e
também as características tecnológicas e sensoriais (PRIETO et al., 2009;
MOHANTY et al., 2010). Além disto, boas práticas de manejo durante todas as fases
do sistema de criação garantem um alto potencial produtivo, asseguram o bem-estar
e consequentemente melhores resultados econômicos e a agregação da qualidade
da carne que será destinada ao consumidor final (OLIVEIRA, BORTOLI e
BARCELLOS, 2008), que está cada vez mais preocupado em relação à sua saúde
(OSÓRIO e OSÓRIO, 2006) e zela por um produto com um baixo teor de gordura
(STANFORD, JONES e PRICE, 1998).
Apesar do progressivo aumento do consumo, a carne ovina é comercializada,
na maioria dos casos, principalmente no Estado de São Paulo, na forma congelada.
Com a tendência atual de maior procura por produtos de conveniência, vislumbra-se
a necessidade do mercado começar a ofertar a carne ovina na forma de cortes
refrigerados. Porém, além de um período com vida útil muito menor se comparada
com à carne congelada, que pode permanecer estocada por vários meses, o produto
refrigerado é susceptível a alterações, que comprometem suas características físicas
e químicas e microbiológicas. Apesar disto, o consumidor possui um grande
interesse por carnes refrigeradas, principalmente pela rapidez e conveniência
durante

o

preparo.

No

entanto,

quando

pretende

comprar

carne

para

armazenamento em um período de tempo maior, esta deve permanecer congelada
para que suas características sejam mantidas (FUNDEPEC, 2009).
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a estabilidade física e
química, microbiológica e sensorial da carne ovina quando 1) Estocada congelada
em condições comerciais (1 ano à temperatura de -18±1ºC), para avaliação da
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estabilidade e manutenção da qualidade durante o período estudado, e 2)
armazenada sob refrigeração (4±1ºC) por 28 dias, visando possibilitar uma
comercialização segura e conveniente ao consumidor final que requer praticidade.
Esta pesquisa se apresenta como uma fonte relevante e necessária de informações,
visando favorecer o crescimento e fortalecimento da cadeia da ovinocultura no
Brasil. Cabe mencionar que são raros os estudos realizados no país sobre a
qualidade e, principalmente, sobre a estabilidade da carne ovina durante seu
armazenamento.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Matérias-primas

Para o experimento com amostras congeladas, foram adquiridos os lombos
(Longissimus dorsi) de 12 animais provenientes do cruzamento Santa Inês com
Dorper abatidos com 5 a 6 meses de idade, submetidos às mesmas condições
ambientais e de confinamento e com peso vivo na faixa de 35 a 40 Kg. Os animais
foram pesados em jejum e dieta hídrica de 12 horas e o abate foi realizado no
matadouro-escola (ME) pertencente à Coordenadoria do Campus Administrativo de
Pirassununga

(CCPS),

seguindo-se

condições

de

abate

humanitário.

Posteriormente, as carcaças permaneceram em câmara fria a uma temperatura
entre 0 e 2ºC por um período de 24 horas. Após esse tempo, as carcaças foram
encaminhadas para a sala de desossa climatizada (12ºC) e divididas em duas meias
carcaças, sendo feitos os cortes entre a 1ª e 6ª vértebras lombares (Longissimus
lumborum) e entre a 6ª e 13ª vértebras torácicas (Longissimus thoracis).
Os lombos foram desossados, limpos, cortados em 3 partes por repetição,
sendo os primeiros cortes identificados como lombares e os segundos, após divisão
simétrica, como médios e dorsais. Os lombares esquerdos foram submetidos à
análise de textura e perda de água por cocção (PAC); lombares direitos à análise
sensorial; dorsais esquerdos para microbiologia e médios esquerdos para cor, pH e
TBARS. Logo em seguida as amostras foram embaladas a vácuo, em sacos
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plásticos contendo 4 camadas à base de EVA (etini-vinil-acetato), adesivo e selante
com dimensões de 200mm x 310mm (Código B530FZ, Marca CRYOVAC), e
armazenadas à temperatura de -18±1ºC em freezer (Modelo Frost Free eletrônico
280 Flex, Marca BRASTEMP).
Segundo

o

fabricante,

as

embalagens

apresentavam

as

seguintes

características: Espessura de 46 a 60 µm; taxa de permeabilidade máxima ao O 2 de
4500 cm3/m2.dia (1 atm/23ºC/0% UR) e taxa de permeabilidade máxima ao vapor
d‟água 45 gH2O/m2.dia (1 atm/38ºC/90% UR).
As análises para a avaliação da estabilidade das carnes estocadas sob
congelamento lento a -18±1ºC foram realizadas a cada 4 meses, totalizando 4
pontos (intervalos), correspondentes aos tempos consecutivos de armazenamento
(0, 4, 8 e 12 meses). As amostras foram descongeladas a uma temperatura de 4ºC
por 24 horas antes da realização das análises físicas e químicas, microbiológicas e
sensorial, sendo que para cada tempo de estocagem foram analisadas em triplicata.
Em relação ao experimento de estocagem refrigerada, as amostras sem osso
foram adquiridas do Matadouro-Frigorífico Clube do Cordeiro, localizado em Itapira São Paulo, sendo obtidos lombos desossados, oriundos de cortes realizados entre a
1ª e 6ª vértebras lombares (Longissimus lumborum), de 60 carcaças de cordeiros
mestiços com aproximadamente 5 a 6 meses de idade (Figura 1). Estas amostras
foram embaladas a vácuo em equipamento próprio do frigorífico (Modelo RV405,
Marca RMB VAC) em sacos de filmes plásticos termoencolhíveis alta barreira
contendo 7 camadas à base de EVA, PVDC (policloreto de vinilideno), adesivo e
selante com dimensões de 150 x 310 mm (Código BB2800, Marca CRYOVAC),
sendo armazenadas durante um período de 28 dias. De acordo com o fabricante, as
principais propriedades desta embalagem multicamadas são: Espessura de 48 a 62
µm; taxa de permeabilidade máxima ao O2 de 25 cm3/m2.dia (1 atm/23ºC/0% UR) e
taxa de permeabilidade máxima ao vapor d‟água 10 gH2O/m2.dia (1 atm/38ºC/90%
UR).
Após serem embaladas, as amostras foram estocadas em temperatura de
4±1ºC em incubadora B.O.D. (Modelo MA 415, Marca Marconi). As análises para
determinação da estabilidade da carne submetida a refrigeração foram realizadas a
cada 7 dias, durante 28 dias, totalizando 5 pontos de análises, sendo as amostras
avaliadas em triplicata.
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Figura 1 – Carcaças utilizadas para obtenção dos lombos para o experimento.

2.2 Avaliação dos lombos ovinos

As análises tanto das amostras submetidas ao congelamento, quanto às
mantidas sob refrigeração, foram conduzidas nos laboratórios de Qualidade e
Estabilidade de Carnes e Produtos Cárneos, de Tecnologia de Sistemas de
Embalagem (LATSE), de Bioprocessos, de Biotecnologia Ambiental, Planta Piloto de
Processamento de Alimentos, de Produtos Funcionais, Sistemas de Embalagem e
Tecnologia de Alimentos (LTA) disponíveis no Departamento de Engenharia de
Alimentos (ZEA), Multiusuário de Análise de Alimentos e de Análise Sensorial,
pertencentes à Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA), da
Universidade de São Paulo (USP).
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2.2.1 Análises microbiológicas

Foram realizadas as análises de contagem total de microrganismos
psicrotróficos anaeróbios de acordo com a metodologia descrita por Vanderzant e
Splittstoesser (1992) e os outros microrganismos através da A.O.A.C (2007). A
Salmonella foi determinada através de método rápido a partir de pré-enriquecimento
(A.O.A.C. 2003.09), estafilococos coagulase positiva pelo método A.O.A.C. 2003.11
e coliformes termotolerantes a 45ºC, através de A.O.A.C. 998.08.
A abertura das embalagens, a retirada, a pesagem da unidade analítica e
toda inoculação foram realizadas no interior de câmara de fluxo laminar, e todos os
instrumentos e utensílios foram mergulhados em etanol 70% e flambados no
momento do uso (SILVA et al. 2007). Foram retiradas, assepticamente, 25 g da
amostra em pedaços pequenos de diversos pontos superficiais inferiores e
superiores da amostra, sendo estes homogeneizados em saco estéril juntamente a
225 mL de água peptonada previamente esterilizada, sendo esta a diluição 10 -1. As
diluições decimais seriadas foram preparadas transferindo-se 1 mL da anterior a um
tubo com 9 mL de água peptonada e cada diluição foi plaqueada em duplicata.

2.2.1.1

Contagem total de microrganismos psicrotróficos anaeróbios

As placas contendo Ágar Padrão de Contagem foram previamente
preparadas e a inoculação das amostras foi feita por plaqueamento em superfície
(duplicata) de 0,1 mL de cada diluição, com o auxílio de uma alça de Drigalsky. As
placas invertidas foram incubadas a 20ºC por 72 horas em jarros (Marca Probac)
contendo sistemas geradores de anaerobiose, e os resultados foram expressos em
UFC/g de amostra.
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2.2.1.2

Coliformes termotolerantes a 45ºC

Para a determinação de coliformes foi utilizado como meio de cultura as
placas PetrifilmTM (Marca 3M). Na inoculação dos meios as placas foram dispostas
sobre superfícies planas, levantando-se o filme superior da placa e inoculando 1 ml
da diluição das amostras. Ao baixar lentamente o filme superior, o líquido se
espalhou por toda a superfície da placa, evitando-se com isso o espalhamento do
líquido sobre a espuma do meio. Após o preparo dos meios, estes ficaram em
repouso por no mínimo 10 minutos com o objetivo de estabilizar os filmes, e
posteriormente foram incubados a 44±1ºC, por 24±2 horas. Após este período foi
observado se ocorreu a formação ou não de colônias nas placas. Em presença de
colônias e após a contagem destas, as placas deveriam ser novamente incubadas
por mais 24 horas com o intuito de observar o desenvolvimento de novas colônias.

2.2.1.3

Estafilococos coagulase positiva

Para a sua determinação utilizou-se como meio de cultura as placas
PetrifilmTM Staph Express (Marca 3M). A inoculação foi realizada em superfície
plana, levantando o filme superior, sendo colocado no centro do filme 1 mL da
amostra previamente preparada. O filme superior foi solto por cima da amostra,
sendo pressionado levemente para que houvesse a formação do gel e distribuição
do inóculo sobre a área. Posteriormente as placas foram incubadas em temperatura
entre 35 a 37±1ºC por 24±2 horas. Após este período observou-se a ocorrência da
formação ou não de colônias nas placas, sendo que em ausência de proliferação, o
teste deveria ser finalizado. Em presença de colônias vermelho-violetas, estas foram
contadas como Staphylococcus aureus. Já no caso de multiplicação de colônias
mistas (vermelho-violetas, pretas e/ou azuis-esverdeadas) foi realizada uma
confirmação com a colocação de Disco PetrifilmTM Staph Express (Marca 3M) nas
próprias placas, sendo estas incubadas novamente por 1 a 3 horas na mesma
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temperatura citada anteriormente. Após este período, somente colônias com
desenvolvimento de halos rosados deveriam ser contadas e identificadas como S
Staphylococcus aureus.

2.2.1.4

Salmonella

A análise de Salmonella foi feita através do BAX®System (Marca
Dupont/Qualicon), baseado na automação das análises de alimentos por Reação de
Polimerase em Cadeia (PCR). A detecção, considerada definitiva, é baseada na
análise de DNA sem a necessidade da realização de testes bioquímicos ou
imunológicos. O “kit” completo possui todos os reagentes na forma de tabletes, que
requer um período de enriquecimento, seguida da lise e aplicação do PCR, que
necessita de 4 horas adicionais (KUSHIDA, 2005).
O pré-enriquecimento da amostra foi realizado a partir da incubação de 25
gramas de amostra em 225 mL de água peptonada 1% (diluição 10 -1) por 18 a 24
horas a 35ºC. Após esse período, foram transferidos 5µL de cada amostra para
tubos eppendorf estéreis contendo 200µl de tampão de lise e 2,5µl de protease. Os
tubos foram fechados e submetidos à extração do DNA em duas etapas, que
consiste inicialmente no rompimento da parede celular realizada quando colocados
em blocos aquecedores a 37±2ºC por 20 minutos, e posteriormente à liberação do
DNA que ocorre ao serem submetidos ao bloco em temperatura de 95±3ºC por 10
minutos (KUSHIDA, 2005).
Em seguida os tubos foram transferidos para um bloco de resfriamento por 5
minutos para interromper o processo enzimático. A partir deste momento as
amostras eram denominadas de “lisado” e poderiam ser refrigeradas e submetidas
ao final do ensaio do processo de PCR em até 72 horas. Foi realizada a
transferência de 50 µl deste “lisado” para tubos eppendorf contendo tabletes de PCR
(primers + nucleotídeos + Taq polimerase + corante Syber Green), que foram
fechados com tampas ópticas e imediatamente levados em “racks” para o
termociclador em que ocorre um aumento exponencial do DNA a partir de ciclos de
desnaturação, anelamento e extensão para a demonstração dos resultados após 3,5
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horas. Em caso de resultado positivo para a presença de Salmonella no BAX®
System, o mesmo deveria ser confirmado pelo método tradicional (KUSHIDA, 2005).

2.2.2 Análises físicas e químicas

2.2.2.1

Análise de cor objetiva

As amostras foram submetidas à avaliação de cor utilizando-se um
colorímetro portátil (Modelo MiniScan XE, Marca HunterLab), através da escala L *, a*
e b* do sistema de avaliação CIELab, utilizando-se o iluminante D65, ângulo de
observação de 10º e abertura de célula com 30 mm, para cálculo dos valores L*
(teor de luminosidade), a* (teor de vermelho) e b* (teor de amarelo) médios de 6
leituras em pontos distintos, após 30 minutos de exposição da superfície das
amostras ao ar atmosférico.

2.2.2.2

Análise de pH

As medições de pH foram realizadas com os lombos anteriores através de
pHmetro (Modelo HI 99163, Marca HANNA) com eletrodo combinado para leitura em
triplicata com perfuração de 3 pontos de cada repetição. O equipamento foi calibrado
antes do uso, utilizando-se solução tampão 4,1 e 7,1, sendo feita a limpeza do
eletrodo com água destilada entre as amostras e após a realização das leituras.
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2.2.2.3

Oxidação lipídica – Análise de TBARS

As mesmas amostras utilizadas anteriormente foram submetidas à avaliação
da extensão da oxidação lipídica através do teste de TBARS (substâncias reativas
ao ácido 2-tiobarbitúrico), em que o malonaldeído, produto de oxidação lipídica
obtido a partir da destilação, vai promover uma reação com o ácido tiobarbitúrico sob
aquecimento e produzir um líquido de coloração rósea (BACHION, 2004). Para isto,
o método de Vyncke (1970) foi utilizado para medir o desenvolvimento de TBARS e
os resultados foram expressos em mg de malonaldeído/Kg de amostra.
Para a realização das análises inicialmente foi preparada uma solução de
ácido tricloroacético (TCA) 7,5% (Marca Synth) adicionado de 0,1% de sal dissódico
(EDTA) (Marca Synth) e 0,1% de n-propilgalato (Marca Synth), e uma solução de
ácido 2-tiobarbitúrico (TBA) 0,02 M (Marca Fluka). Cada uma das amostras foi
previamente triturada em processador de alimentos (Modelo RI7620, Marca PHILIPS
WALITA) por um tempo de 1,5 minutos. Em seguida, 5 g de cada uma das amostras
em triplicata foi pesada em balança semi-analítica (Modelo BL3200H, Marca
SHIMADZU) e em posteriormente foram homogeneizadas com 25 mL de solução de
TCA 7,5% em homogeneizador Turratec (Modelo TE-102, Marca TECNAL) a 14.000
rpm. A solução foi filtrada em papel filtro de 125 mm de diâmetro n.º 1 (Marca
WHATMAN) e deste filtrado era retirado 5 mL que era colocado em tubos de ensaio
em duplicata juntamente com 5 mL de TBA. Os tubos foram submetidos ao agitador
magnético

(Modelo

MA 085,

Marca

MARCONI)

e

colocados em banho

ultratermostatizado (Modelo MA-184, Marca MARCONI) por 40 minutos a uma
temperatura de 98ºC. Após este tempo, os tubos eram esfriados por 10 minutos em
água corrente e eram feitas as leituras de absorbância em espectrofotômetro
(Modelo SP-22, Marca BIOSPECTRO) a 538 nm. Além disto, a curva padrão foi
preparada com solução padrão de tetraetoxipropano (TEP) em concentrações na
faixa de 0,01 a 5 mL em duplicata.
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2.2.2.4

Determinação da composição centesimal

A metodologia oficial da A.O.A.C. (2007) foi utilizada para determinação de
umidade (950.46), resíduo mineral fixo ou cinzas (920.153) e proteínas (981.10). O
teor de lipídeos foi determinado pelo método Bligh Dyer (1959).
Para a realização da análise de composição da carne, no caso das amostras
que estavam congeladas, foram utilizados os cortes dorsais direitos das carcaças 3
e 12 e médios direitos das carcaças 6 e 9, totalizando aproximadamente 600 gramas
de carne. Já para os cortes resfriados, foram congeladas 3 amostras de lombos
embalados a vácuo no dia da desossa, em mesma quantidade já citada
anteriormente. As análises foram realizadas em triplicata.

2.2.2.4.1 Umidade

As amostras foram descongeladas à uma temperatura de 4±1ºC por um
período de 24 horas. Em seguida, foram previamente trituradas com o exsudado em
processador de alimentos (Modelo RI7620, Marca PHILIPS WALITA). As amostras
foram pesadas em triplicata em placas de Petri identificadas e taradas em balança
analítica (Modelo AX 200, Marca Shimadzu). Nestas, foram pesadas de 4 a 5
gramas e o restante das amostras, colocadas em outras 10 placas de Petri
previamente limpas e secas para a secagem da amostra que seria utilizada
posteriormente para a determinação dos outros componentes. A carne foi espalhada
no fundo das placas com o uso de uma espátula de metal, e colocadas em estufa à
105ºC, sendo feita a pesagem em intervalos pré-determinados de tempo, até que a
diferença de massa entre duas pesagens sucessivas não excedesse 0,1% da massa
da amostra.

74

2.2.2.4.2 Cinzas

Cadinhos de cerâmica foram lavados e calcinados por um período de 24
horas em mufla (Modelo MA 385, Marca MARCONI) à 550ºC. Após este
procedimento, foram pesados em balança analítica (Modelo AX 200, Marca
Shimadzu) e em seguida, tarados para a adição de 1 a 1,5 gramas da matéria
orgânica seca. Os cadinhos foram colocados em mufla à temperatura de 550ºC até
os resíduos se tornarem brancos, para posterior pesagem em balança analítica e
cálculo da quantidade de minerais totais presentes.

2.2.2.4.3 Lipídeos

A determinação de lipídeos foi realizada através do método de Bligh e Dyer
(1959), baseado na extração de gordura a partir de solventes orgânicos. Inicialmente
foram pesadas 2,5 gramas de amostra seca diretamente em tubos de ensaio de 70
mL. Nos mesmos tubos foram adicionados 10 mL de clorofórmio, 20 mL de metanol
e 8 mL de água destilada, sendo estes tampados e submetidos a agitação em
agitador tipo vortex (Modelo MA 162, Marca Marconi), por um tempo de 20 minutos.
Foram adicionados mais 10 ml de clorofórmio e 10 ml de sulfato de sódio 1,5% (m/v)
e em seguida os tubos foram novamente agitados. Após a completa separação de
fases, coletou-se cerca de 15 mL da camada inferior, contendo o clorofórmio, e
colocou-se esta quantidade em tubos de ensaio de 30 mL, adicionando em seguida
1 grama de sulfato de sódio anidro, sendo agitados para a remoção de traços de
água. Filtrou-se rapidamente em papel filtro de 125 mm de diâmetro n.º 1 (Marca
WHATMAN) para bécker de 50 mL, e logo depois foram transferidos de 7 a 8 mL do
filtrado para outro bécker de 50 mL previamente pesado e tarado em balança
analítica. Os béckeres foram colocados em estufa a 85ºC e as amostras foram
pesadas em intervalos pré-determinados de tempo até que a diferença de massa
entre duas pesagens sucessivas não excedesse 0,1% da massa da amostra (peso
constante).
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2.2.2.4.4 Proteínas

Para a determinação da proteína bruta, foi utilizado o método A.O.A.C.
981.10, que é baseado na determinação de nitrogênio total. Realizou-se a digestão
de 0,1 gramas de amostra com H 2SO4 (ácido sulfúrico) concentrado, adicionando-se
também 1,5 gramas de catalisador (96%K2SO4; 4% CuSO4.5H2O). Foi feito o ensaio
em branco em duplicata, em que era adicionado apenas o H2SO4 e o catalisador. Os
tubos foram colocados em bloco digestor (Modelo TE 040/25-1, Marca Tecnal)
inicialmente em uma temperatura de aquecimento à 100ºC por uma hora, sendo
aumentada gradativamente de 50 em 50ºC até 350ºC por um período de
aproximadamente 6 horas, monitorada através de um controlador de temperatura
(Modelo TE 007D, Marca TECNAL). Esta etapa foi acompanhada até se obter uma
solução límpida e transparente, sem pontos pretos.
A destilação foi realizada em destilador de nitrogênio (Modelo MA 036, Marca
Marconi). Para tanto, empregou-se solução de hidróxido de sódio (NaOH) 40%
(m/v). Para a coleta do NH3 produzido empregou-se 25 mL de solução de ácido
bórico (H3BO3) 2% contendo indicador de proteínas (vermelho de metila + verde de
bromocresol).
Para a quantificação titulométrica do nitrogênio empregou-se solução
padronizada de HCl 0,10 M.

2.2.2.5

Perda de água por cocção (PAC) e força de cisalhamento

Para a análise de perda de água por cocção (PAC) seguiu-se metodologia
descrita por Koohmaraie (1996) com algumas modificações. Inicialmente as carnes
foram pesadas em balança semi-analítica (Modelo AS 5500C, Marca MARCONI) e
logo depois assadas em um forno elétrico (Modelo Gran Master Gourmet, Marca
ECO) à temperatura de 180ºC até atingir uma temperatura interna de 72ºC (centro
geométrico), sendo invertidas ao alcançarem 36ºC. O monitoramento da temperatura
foi feito individualmente com o uso de termopares (Marca EXACTA) conectados a
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um indicador de temperatura (Marca GULTON). As carnes foram retiradas do forno e
deixadas à temperatura ambiente por cerca de 30 minutos, até atingirem uma
temperatura próxima de 30ºC antes de serem novamente pesadas, como pode ser
visto na Figura 2. A PAC foi determinada através da equação: PAC = [(Peso inicial –
peso final)/peso inicial)] x 100, sendo os resultados expressos em porcentagem.
Após a cocção, as amostras cozidas foram cortadas em 10 paralelepípedos de 2 x 1
x 1 cm no sentido paralelo às fibras musculares, evitando nervos e colágenos, para
cada uma das amostras. Em seguida foi utilizado um texturômetro com acessório
Warner Bratzler (Modelo 235 6X, Marca Salter Brecknell), com velocidade 3 mm/s,
distância 30 mm, e força 5g, para a determinação da força de cisalhamento, sendo
os resultados expressos em Kg (Figura 3).

Figura 2 – Amostras em temperatura ambiente para posterior pesagem e
determinação da perda de peso ocorrida.
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Figura 3 – Corte dos paralelepípedos para análise de textura das amostras em
texturômetro com acessório Warner Bratzler.

2.2.3 Análise Sensorial

Para a realização da análise sensorial, foram recrutados antes do acesso às
amostras cinquenta consumidores não treinados entre alunos, docentes e
funcionários da própria FZEA/USP em Pirassununga, em que o critério de seleção
dos provadores era apenas gostar de carne ovina, conforme ficha visualizada na
Figura 4.
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Nome:__________________________________________________
Sexo:

M

Idade:

Até 20 anos

Data:____ / ____ / ____

F
de 20 a 40 anos

de 40 a 60 anos

acima de 60 anos

Por favor, responda às seguintes questões:

1. Você gosta de carne de cordeiro?

Sim □

Nao □

2. Com que frequência, em média, você consome carne de cordeiro:
□ Quase sempre (1 ou mais vezes por semana)
□ Muito (2 ou 3 vezes por mês)
□ Moderado (pelo menos 1 vez por mês)
□ Pouco (menos de 1 vez por mês)
□ Quase nunca (somente em ocasiões especiais)

3. Com que frequência, em média, você compra carne (de qualquer espécie) embalada a
vácuo?
□ Quase sempre (1 ou mais vezes por semana)
□ Muito (2 ou 3 vezes por mês)
□ Moderado (pelo menos 1 vez por mês)
□ Pouco (menos de 1 vez por mês)
□ Quase nunca (somente em ocasiões especiais)

Figura 4 – Ficha utilizada para a seleção dos provadores.

Para a avaliação da estabilidade sensorial do lombo de cordeiro submetido a
refrigeração, as amostras foram coletadas e congeladas, a cada 7 dias para a
realização dos testes. Ao final do período de armazenamento (28 dias), a carnes
foram descongeladas e analisadas na forma in natura. Para tanto, foi empregado, o
método afetivo de aceitação com escala hedônica de nove pontos, sendo avaliados
apenas atributos visuais (cor e aparência geral) e aroma, sem a ingestão do produto,
conforme ficha apresentada na Figura 5, de acordo com metodologia descrita por
Meilgaard, Civille e Carr (1991). Nesta ficha, os participantes poderiam, se
achassem necessário, fazer comentários em relação aos atributos avaliados.
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Nome: _______________________________ _______Data: _______ Ficha __
Você irá avaliar uma amostra de CARNE OVINA em cada cabine. Por favor, primeiramente
avalie o produto com a embalagem fechada em relação aos atributos COR e APARÊNCIA
GERAL. Em seguida, avalie o AROMA da amostra aberta, cheirando a carne após levantar
o plástico.
Número da amostra _____________
ESCALA

COR
1-Detestei
2-Desgostei muito
3-Desgostei
moderadamente
4-Desgostei ligeiramente
5-Nem gostei/nem desgostei
6-Gostei ligeiramente
7-Gostei moderadamente
8-Gostei muito
9-Adorei

APARÊNCIA

Comentários: ___________
_______________________
_______________________
Comentários: ___________
________________________
________________________

GERAL
AROMA

Comentários: ___________
________________________
________________________

Figura 5 – Ficha utilizada para avaliação sensorial das amostras do experimento
refrigerado.

As carnes foram acondicionadas em 5 caixas de isopor com tampa para
posterior análise. Primeiramente o provador avaliava a aparência geral e a cor da
amostra em embalagem a vácuo fechada e em seguida o odor da amostra que
permanecia ainda com a embalagem, porém previamente aberta, sendo esta
levantada pelo provador ao ser avaliada, como pode ser visto na Figura 6. De 5 em 5
provadores a codificação era modificada assim como a ordem de apresentação das
caixas de isopor nas cabines. Além destas, as amostras que estavam abertas
também eram invertidas, devido à perda do aroma na superfície da carne e sua
manutenção na parte inferior. Após a avaliação de 25 provadores, a carne com
embalagem aberta foi trocada por outra mantida sob refrigeração, devido à perda do
aroma ocorrida.

80

Figura 6 – Amostras dispostas em uma caixa de isopor com gelo para posterior
avaliação visual (cor e aparência geral) e de aroma, da esquerda para a direita,
respectivamente.

Para as amostras congeladas, a mesma ficha para a seleção dos provadores
foi utilizada. As carnes previamente descongeladas, foram assadas e submetidas ao
método afetivo de aceitação utilizando-se também a escala hedônica de 9 pontos,
sendo que eram avaliados os atributos aroma, textura, suculência, sabor e qualidade
global com a ingestão do produto aos 4, 8 e 12 meses, segundo Meilgaard, Civille e
Carr (1991) (Figura 7). Durante o teste, as amostras foram mantidas em estufa à
aproximadamente 60ºC por no máximo 30 minutos antes da distribuição para os
provadores.

81

Nome: _______________________________ _______Data: _______ Ficha __

Você está recebendo uma amostra de CARNE OVINA. Por favor, avalie o produto e
marque na escala o quanto você gostou ou desgostou das seguintes características:
Número da amostra __________
ESCALA

AROMA

1-Detestei
2-Desgostei muito
3-Desgostei
moderadamente
4-Desgostei ligeiramente
5-Nem gostei/nem desgostei
6-Gostei ligeiramente
7-Gostei moderadamente
8-Gostei muito
9-Adorei

Nota

Comentários:

TEXTURA

Comentários:

SUCULÊNCIA

Comentários:

SABOR

Comentários:

QUALIDADE
GLOBAL

Comentários:

Figura 7 – Ficha de avaliação da análise sensorial.

2.3 Análises estatísticas e delineamento experimental

O experimento foi realizado em três repetições durante 5 períodos de
estocagem (0, 7, 14, 21 e 28 dias) para o estudo refrigerado e 4 períodos de
armazenamento (0, 4, 8 e 12 meses) para o estudo sob congelamento. Os
resultados obtidos foram analisados por análise de variância ANOVA, utilizando-se o
programa estatístico SAS (Statistic Analisis System), versão 9.1.3, sendo que as
médias foram comparadas através do teste de Tukey, ao nível de 5% de
significância. As respostas experimentais obtidas foram submetidas a ajustes de
modelos de regressão para verificar as variações ocorridas ao longo do período de
estocagem.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Determinação da Composição Centesimal – Amostras refrigeradas e
congeladas

Na Tabela 1 estão apresentados os resultados da composição centesimal das
amostras de carne ovina armazenadas sob refrigeração e congelamento. Verificouse composição química compatível com diversos relatos da literatura científica
(BONAGURIO, 2001; ZAPATA et al., 2001; SOUZA et al., 2002; SOUSA, 2006;
JARDIM et al., 2007) referentes a diversos músculos (Longissimus dorsi, Biceps
femoris, Semimembranosus, e Semitendinosus) e raças de cordeiros (Santa Inês, Ile
de France, Bergamácia, Somalis Brasileira, Crioula, Dorper e Texel). Para estas
raças e músculos, o valor percentual de umidade encontrado pelos diferentes
autores variou entre 74 e 76% e de cinzas entre 0,98 e 1,2%, o de proteína variou
entre 20 e 23% e lipídeos entre 2 e 4%.
Tabela 1– Composição centesimal das amostras armazenadas sob refrigeração
(4ºC) e congelamento (-18ºC).
Condição de

Umidade %

Cinzas %

Lipídeos %

Proteínas %

Armazenamento

Média ± DP1

Média ± DP

Média ± DP

Média ± DP

Refrigeração

76,15 ± 0,08

1,08 ± 0,00

1,99 ± 0,02

20,9 ± 0,2

Congelamento

76,75 ± 0,03

1,08 ± 0,01 1,920 ± 0,002 20,16 ± 0,08

1

Desvio Padrão.

É importante observar que a carne de lombo de cordeiro avaliada neste
trabalho apresentou um baixo teor de gordura e elevado nível de proteínas, podendo
ser considerada um alimento de alto valor nutricional. No entanto, verifica-se
também que é extremamente perecível devido à sua composição biológica, já que a
carne vermelha apresenta um elevado teor nutritivo (proteínas, vitaminas e minerais)
e alta atividade de água (Aa), sendo considerada um excelente meio de cultura para
o desenvolvimento microbiano (ROSS, 1975; WILLIAMS, 2007; ZHOU, XU e LIU,
2010).
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3.2 Armazenamento refrigerado

3.2.1 Estabilidade microbiológica

Durante todo o período avaliado não foram detectadas contagens de
microrganismos estafilococos coagulase positiva (<10 UFC/g de amostra), nem
presença de Salmonella. Com relação aos coliformes termotolerantes, somente
foram detectadas contagens esporádicas de 3,5x101 e 2,0x101 UFC/g amostra nos
intervalos 7 e 14 dias, respectivamente, refletindo uma possível contaminação
durante a manipulação das amostras.
Sendo assim, a carne de lombo de cordeiros embalada a vácuo e
armazenada a 4ºC manteve-se, durante 28 dias, dentro dos limites aceitáveis
estabelecidos pela legislação brasileira através da Resolução RDC nº 12 de 02 de
janeiro de 2001 (BRASIL, 2001), cujas contagens previstas para carnes embaladas
a vácuo, não maturadas, são 104 para coliformes termotolerantes, 3x103 para
estafilococos coagulase positiva e ausência de Salmonella em 25g de amostra.
Segundo Leitão (2003), a sanitização das instalações e equipamentos que entrarão
em contato direto com o alimento, além de sua manipulação adequada, são de
extrema importância, pois visam a redução da disseminação e proliferação da maior
parte dos microrganismos e contaminantes, garantindo desta maneira uma maior
qualidade microbiológica ao produto final.
Com relação à contagem de psicrotróficos anaeróbios, observou-se variação
significativa

(p<0,5)

ao

longo

do

período

de

estocagem

avaliado.

Este

comportamento pôde ser explicado por um modelo quadrático de regressão (p<0,05),
verificando-se uma multiplicação acentuada até 14 dias (de 101 a 107 UFC/g
amostra), seguida de uma estabilização e ligeira queda nas contagens ao final do
experimento (Figura 8). É importante salientar que a carga microbiana inicial possui
um grande efeito durante a estocagem, já que ocorrida a contaminação, haverá
influência negativa nas características e no tempo de vida útil da carne (ABERLE et
al., 2001).

Log UFC/g amostra
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Figura 8 – Contagens de microrganismos psicrotróficos anaeróbios ao longo da
estocagem refrigerada (4ºC) de lombo ovino embalado a vácuo.

As contagens de 14 a 28 dias de armazenamento foram bastante elevadas
(acima de 107 UFC/g amostra), como também detectado por Nishi (2008), que ao
estudar a estabilidade de carne bovina embalada a vácuo em diferentes
temperaturas (0, 2, 4, 7 e 10ºC), verificou que aos 14 dias em temperatura de 4ºC, já
havia uma contagem de 107 UFC/g amostra.
Segundo Roça e Serrano (1995) e Leitão (2003), o início da deterioração
pode ser detectado através da descoloração superficial quando a contagem
microbiana atinge cerca de 10 6 UFC/cm2, sendo que as alterações em relação ao
odor podem ser evidenciadas a partir de valores de 107 UFC/cm2; de sabor, 108
UFC/cm2 e a limosidade superficial pode ser observada ao se ter uma população
microbiana de 109 UFC/cm2 de amostra. Sendo assim, pode-se considerar que a
carne ovina armazenada em condições normais de comercialização (4ºC), apesar de
não apresentar riscos à saúde do consumidor mesmo após 28 dias, poderia
apresentar sinais de deterioração a partir de 14 dias de armazenamento.

3.2.2 Estabilidade física e química

De acordo com os resultados encontrados houve um aumento (p<0,05) linear
na perda de água por cocção (PAC) ao longo da estocagem, conforme Figura 9,
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provavelmente devido à atividade proteolítica causada tanto pelas endopeptidases
da própria carne quanto por enzimas produzidas pelos microrganismos, já que estes
atingiram contagens bastante elevadas (10 7 UFC/g amostra). Esta proteólise
promove uma baixa retenção de água, levando à progressiva perda de peso durante

Perdas de água
após cocção (%)

o período de estocagem (NISHI, 2008).

32,00
27,00
22,00
17,00
0

7

14

21

28

Tempo de armazenamento (dias)
Média-observada

Média-estimada

Figura 9 – Perda de água por cocção ao longo da estocagem refrigerada (4ºC) de
lombo ovino embalado a vácuo.

O valor médio de PAC (24,33±4,75%) apresentou-se próximo ao encontrado
para músculo Longissimus dorsi de cordeiros machos em estudos realizados por
Esenbuga, Yanar e Dayioglu (2001), que obtiveram uma porcentagem de 26,67 após
o armazenamento a 5ºC por 24 horas post-mortem, e também à média encontrada
por Caneque et al. (2004), de 26,04%, ao avaliar o mesmo músculo de cordeiros
após 48 horas de estocagem a 4ºC. Ao contrário destes autores, Santos, Silva e
Azevedo (2008), analisando região entre 12ª vértebra torácica e 5ª vértebra lombar,
que compreende parte do músculo Longissimus de cordeiros, estocada a vácuo em
temperatura de 4ºC por 72 horas, encontraram um valor médio de 14,3% para PAC.
Em relação à maciez, o lombo de cordeiro não apresentou diferença
significativa (p>0,05) ao longo do tempo de estocagem, apresentando valores
médios de 3,23±0,66 Kg. Pethick et al. (2005), avaliando a força de cisalhamento
dos músculos longissimus lumborum e semimembranosus de cordeiros de 8,5
meses de idade armazenados durante 5 dias entre 1 a 3ºC, observaram uma média
de 2,45 e 4,65 Kg, respectivamente, que são valores próximos à média obtida no
presente estudo. O aumento da maciez esperado devido à maturação da carne

86

durante a estocagem refrigerada pode não ter sido detectado nas análises de força
de cisalhamento, justamente devido ao aumento na PAC, pois carnes com menor
capacidade de retenção de água tendem a ser mais duras após o cozimento.
Contrariamente, Toohey et al. (2008), verificaram que em amostras de músculo
Longissimus thoracis et lumborum provenientes de carcaças sem estimulação
elétrica, com 1 e 5 dias de armazenamento sob refrigeração, apresentaram uma
redução significativa na força de cisalhamento, sendo encontrados valores
respectivamente de 44 e 25 N.
Os valores de força de cisalhamento permaneceram entre 2,7 a 3,4 Kg ao
longo da estocagem, valores estes que estão entre os encontrados em estudos
realizados por Berge et al. (2003), que em músculo Longissimus thoracis et
lumborum de cordeiros após 6 dias de armazenamento a 2ºC, encontraram valores
entre 1,6 e 4,1 Kg, diferente de Santos, Silva e Azevedo (2008), que após 72 horas a
4ºC observaram uma média de 9 Kg para músculos de cordeiros. Devine, Payne e
Wells (2002), estudando músculo longissimus thoracis et lumborum sob refrigeração
entre 0 e 65 horas, encontraram valores iniciais que variaram de 9 a 15 Kg e finais
de 2 a 3 Kg, demonstrando a ocorrência da maior maciez das amostras após a
estocagem.
A oxidação lipídica do lombo ovino durante armazenamento refrigerado, tal
qual avaliada pelo índice de TBARS (mg de malonaldeído/Kg de amostra),
apresentou um comportamento de aumento linear (p<0,05) ao longo do período
avaliado (Figura 10). Petron et al. (2007), estudando o efeito de pastagens na
estabilidade oxidativa de músculo Longissimus thoracis et lumborum de cordeiros
envoltos por filme de PVC permeável ao O 2 sob refrigeração a 4ºC, após 4 e 8 dias
post-mortem,

também

observaram

um

aumento

dos

valores

durante

o

armazenamento, independente da composição alimentar oferecida aos animais
antes do abate, sendo que estes não ultrapassaram 0,7 mg de malonaldeído/Kg de
amostra. Da mesma forma, Santé-Lhoutellier, Engel e Gatellier (2008), analisando o
efeito da dieta sobre a estabilidade de músculo Longissimus dorsi de cordeiros, após
armazenamento por um período de 7 dias a 4ºC, verificaram a existência de um
aumento da oxidação lipídica com o tempo de estocagem em amostras provenientes
de animais submetidos a dieta a base de concentrado. Os valores encontrados
neste estudo também estão em consonância com os resultados de Fuente et al.
(2007), que ao analisarem amostras provenientes do músculo Longissimus dorsi
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armazenadas a vácuo em temperatura de 2±1ºC, observaram que os valores de
TBARS apresentaram um progressivo aumento nos diferentes tempos de estocagem
(0 a 28 dias), em relação à carnes originadas de animais suplementados com
vitamina E, cujas taxas de oxidação lipídica foram inferiores e não lineares. Guidera
et al. (1997) concluíram que em músculos de cordeiros Longissimus dorsi
provenientes de dietas contendo 20 mg de alfa-tocoferol acetato por Kg de ração e
embalados a vácuo e congelados a -20ºC por 5 meses, ao serem descongelados e
mantidos sob refrigeração por um período de 7 dias, apresentaram um aumento no

TBARS (mg
malonaldeído/Kg
amostra)

índice de TBARS durante o período avaliado.
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Figura 10 – Índice de TBARS ao longo da estocagem refrigerada (4ºC) de lombo
ovino embalado a vácuo.

Estranhamente foi verificada uma redução no índice de TBARS aos 28 dias
de estocagem sob refrigeração logo após um aumento acentuado aos 21 dias, que
poderia ser explicado provavelmente pelas elevadas contagens de microrganismos
deteriorantes apresentadas pelas amostras e consequente geração de subprodutos
de seu metabolismo, o que pode possivelmente ter interferido na quantificação do
malonaldeído.
Apesar do aumento verificado ao longo do armazenamento, de uma maneira
geral, os valores de TBARS observados ficaram sempre abaixo de 0,5 mg de
malonaldeído/Kg de amostra e podem ser considerados aceitáveis. De acordo com
Sinclair (2007), a carne de ovinos é rica em ácidos graxos saturados e possui um
baixo teor de poliinsaturados, o que segundo Ellis e Bertol (2001), a torna menos
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propensa à ocorrência da oxidação lipídica. Vale ainda ressaltar o baixo teor de
lipídeos (aproximadamente 2%) presentes nas amostras avaliadas. Segundo Torres
e Okani1 (1997), citados por Terra, Cichoski e Freitas (2006), valores de TBARS até
1,59 mg de malonaldeído/kg de amostra são considerados baixos para serem
percebidos por análise sensorial e não causam problemas para a saúde do ser
humano.
Em relação aos valores de pH ao longo do tempo de estocagem não se
verificou uma variação significativa (p>0,05). Durante o período de armazenamento,
o valor médio do pH foi de 5,43±0,22, permanecendo dentro da faixa de 5,31 e 5,59,
que corresponde aos valores também encontrados por Siqueira, Simões e
Fernandes (2001) e Juarez et al. (2008) em amostras de carnes da mesma espécie
animal. Devine et al. (2006), analisando o efeito da estimulação elétrica sobre a força
de cisalhamento de amostras de músculos Longissimus thoracis et lumborum em 0,
4, 24 e 72 horas pós-abate sob refrigeração, verificaram que a maior parte das
amostras apresentaram um pH superior ao encontrado no presente estudo,
permanecendo entre 5,5 e 5,7.
Poderia ser esperada uma diminuição do pH ao longo do armazenamento,
devido ao possível desenvolvimento de bactérias láticas na carne embalada sob
vácuo (CAYRÉ, VIGNOLO e GARRO, 2003). Provavelmente isto não ocorreu porque
as reservas de glicogênio muscular dos animais, já estavam esgotadas no início do
armazenamento, devido à sua transformação em ácido lático, pela ausência de O2
celular levando a uma boa queda do pH, conforme já citado anteriormente, e
consequentemente uma adequada transformação de músculo em carne (LAWRIE e
LEDWARD, 2006; PINHEIRO et al., 2009). Segundo Prates (2000), deve existir uma
reposição adequada de glicogênio muscular antes do abate com o qual haverá a
formação de ácido lático, o resultando em uma adequada queda do pH ao longo do
tempo. Ou seja, se a concentração do glicogênio anteriormente ao abate apresentarse baixa, o pH final será elevado, além de que também alterações na cor e maior
grau de deterioração da carne serão detectados (JACOB, PETHICK e CHAPMAN,
2005).

1

TORRES, E.A.F.S.; OKANI, E.T. Teste de TBA: ranço em alimentos. Revista Nacional da Carne,

n.243, p.68-78, 1997.
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Para a análise de cor objetiva, os valores de L*, a* e b* não variaram
significativamente (p>0,05) durante a estocagem, apresentando médias de
36,52±2,66, 6,96±1,02 e 10,46±1,43, respectivamente. Sendo assim, pode-se
afirmar que o sistema de embalagem a vácuo protegeu de maneira eficaz os
pigmentos da carne contra a ocorrência da oxidação, durante todo o período
analisado. Similarmente, estudos realizados por Strohecker et al. (1997) com
músculos Longissimus lumborum de cordeiros mestiços para a determinação dos
efeitos da suplementação com e sem vitamina E sobre a estabilidade da cor,
demonstraram que esta característica não foi afetada durante os dias 0, 3, 6, 9 e 12
de armazenamento a 4ºC, em ambos os tratamentos. Contrariamente, Pearce et al.
(2005), analisando a estabilidade da cor de músculo Longissimus thoracis et
lumborum de ovinos estocados a 4ºC por 5 dias em bandejas escuras envoltas por
filme de polivinila, concluíram que em amostras controle os valores de L*
aumentaram com o tempo, os valores de a* reduziram e valores de b* sofreram uma
aumento até o terceiro dia e depois um declínio. Santé-Lhoutellier, Engel e Gatellier
(2008), em seus estudos verificando a estabilidade da cor aos 0, 2, 4 e 7 dias de
armazenamento de carne de cordeiro a 4ºC, constataram que os valores de L*
aumentaram até 2 dias e sofreram uma redução após este período, sendo que
durante a estocagem os valores de L* variaram de 35,7 a 43,4; valores de a* de 6,8
a 16,1, enquanto que os valores de b* permaneceram entre 3,9 a 10,9, dentre os
quais as médias encontradas no presente estudo se enquadram. Soldatou et al.
(2009) também em estudos envolvendo carne de cordeiro refrigerada a vácuo,
verificaram uma diminuição de valores de a*, provavelmente devido à formação de
metamioglobina.

3.2.3 Estabilidade sensorial

Quanto a equipe de consumidores recrutada, exatamente 50% eram de cada
sexo, sendo que a maioria do total de participantes se enquadrou dentro da faixa
etária de 20 a 40 anos (Figura 11).
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Figura 11 – Gráfico da faixa etária dos provadores totais selecionados.

Em relação à frequência de consumo de carne de cordeiro, esta permaneceu
entre “moderado” e “quase nunca”, enquanto que a frequência de compra de carne
embalada a vácuo, de qualquer espécie, demonstrou um maior contato da
população analisada com este tipo de produto, permanecendo as porcentagens
bastante homogêneas entre as frequências “quase sempre” e “quase nunca” (Figura
12).
Os resultados da análise sensorial ao longo do período avaliado estão
apresentados na Tabela 2. Não se verificou variação significativa (p>0,05) na
aceitação dos três atributos avaliados (cor, aparência e aroma) ao longo dos 28 dias
de armazenamento refrigerado, demonstrando que consumidores não treinados não
foram capazes de perceber possíveis alterações nestes atributos ao longo do tempo.
Quanto ao atributo cor, a avaliação sensorial afetiva demonstrou uma boa
correlação com as medidas objetivas (parâmetros L*, a* e b*), já que estas também
não variaram (p>0,05) ao longo do tempo de armazenamento.
Por outro lado, em relação aos atributos aparência e aroma, os consumidores
não foram capazes de detectar alterações mesmo considerando o aumento das
contagens de microrganismos psicrotróficos anaeróbios, que partindo de 101 no
início do experimento apresentaram-se ao final do período de estocagem com uma
população de 107 UFC/g amostra, fator este que poderia ter contribuído para a
redução da aceitação destes atributos.
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Figura 12 – A: Gráfico da frequência de consumo de carne de cordeiro; B: Gráfico
de frequência de compra de carne embalada a vácuo. Quase sempre (1 ou mais
vezes por semana); muito (2 ou 3 vezes por mês); moderado (pelo menos 1 vez por
mês); pouco (menos de 1 vez por mês; quase nunca (somente em ocasiões
especiais).
Tabela 2 – Resultados finais (médias e erros padrões) das análises sensoriais de
aceitação visual e de aroma das amostras de lombo ovino com diferentes tempos de
estocagem refrigerada (4ºC).
Atributos sensoriais

Tempo de estocagem
Cor

Aparência Geral

Aroma

Média ± DP1

Média ± DP

Média ± DP

0

6,1 ± 0,3

6,2 ± 0,3

6,7 ± 0,2

7

6,2 ± 0,2

6,4 ± 0,2

6,7 ± 0,2

14

6,6 ± 0,2

6,6 ± 0,2

6,5 ± 0,2

21

6,3 ± 0,2

6,5 ± 0,2

6,4 ± 0,2

28

5,7 ± 0,3

5,7 ± 0,3

6,0 ± 0,3

(dias)

1

Desvio Padrão.
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Em geral, os valores médios atribuídos pelos provadores ficaram próximos de
6 (“gostei ligeiramente”) em todos os intervalos avaliados. Levando-se em
consideração o valor de cinco na escala sensorial (“nem gostei/nem desgostei”)
como o limite de aceitação para o lombo de cordeiro embalado a vácuo, pode-se
considerar que este permaneceu aceitável mesmo após 28 dias de armazenamento
refrigerado. Similarmente à este estudo, Vergara, Berruga e Galego (2002), também
verificaram que em amostras de carne de cordeiro embaladas a vácuo e
armazenadas sob refrigeração a 2ºC, a cor e o aroma se mantiveram aceitáveis
durante todo o período experimental (28 dias). Contrariamente, Sekar et al. (2006),
avaliando carne de búfalo embalada a vácuo, aerobicamente e sob atmosfera
modificada (ATM) (80% O2 + 20% CO2) estocada a 4±1ºC por 21 dias, relataram que
as amostras embaladas a vácuo e ATM apresentaram-se aceitáveis até 14 dias com
base na realização da avaliação da cor, que determinou uma redução significativa
do terceiro dia até o final do armazenamento.

3.3 Armazenamento sob congelamento

3.3.1 Estabilidade microbiológica

Os lombos ovinos foram avaliados no início (tempo zero) e após 12 meses de
armazenamento sob congelamento com relação àqueles microrganismos que a
legislação brasileira estabelece limites para carnes embaladas a vácuo, não
maturadas, incluindo contagem de estafilococos coagulase positiva, contagem de
coliformes a 45ºC e presença de Salmonella sp. em 25g de amostra. Não foi
detectada a presença dos dois primeiros microrganismos até o final do experimento
(<10 UFC/g de amostra) e a Salmonella foi ausente no mesmo período. Além disto,
também foi realizada a contagem de microrganismos psicrotróficos anaeróbios, para
se ter uma indicação do nível de contaminação, sendo que inicialmente (tempo zero)
foi observada uma contagem média de 2,99 Log UFC/g amostra, enquanto que aos
12 meses, houve uma redução para 2,05 Log UFC/g. Os valores finais foram
considerados baixos e aceitáveis, sendo que a pequena redução é decorrente
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provavelmente das possíveis injúrias sofridas pelas células microbianas no
congelamento, em decorrência à formação de cristais de gelo e possíveis danos por
choque térmico (ORDÓÑEZ et al., 2005a).
É importante ressaltar que com estes resultados microbiológicos obtidos, a
carne se manteve dentro dos padrões permitidos pela legislação brasileira, através
da Resolução RDC nº 12 de 02 de janeiro de 2001 (ANVISA), que estabelece os
seguintes limites para carnes embaladas a vácuo, não maturadas: ausência de
Salmonella sp. em 25 g da amostra analisada, contagem máxima de coliformes a
45ºC de 104 UFC/g e para estafilococos coagulase positiva de até 3x10 3 UFC/g da
amostra (BRASIL, 2001). Pereira et. al (2006), citam que para inibir a proliferação de
microrganismos e o consequente processo de deterioração é muito importante que a
carne seja congelada rapidamente e que o posterior descongelamento seja realizado
de maneira adequada.

3.3.2 Estabilidade física e química

De acordo com os resultados encontrados houve um aumento significativo
(p<0,05) da perda de água por cocção (PAC), que aumentou de 13 para
aproximadamente 23% após um ano de congelamento do lombo de cordeiro (Figura
13). O valor médio obtido para a PAC foi de 21,42±5,70%, apresentando-se inferior
em relação à média encontrada em estudos com músculos Longissimus dorsi de
cabritos, após descongelamento, realizados por Monte et al. (2007), que ficou ao
redor de 28,30% e também ao valor reportado por Pinheiro et al. (2009) que foi de
46,44% ao avaliarem músculo Longissimus lumborum de cordeiros após
armazenamento por 4 meses a -18ºC. Contrário à estes, Lee et al. (2008), avaliando
a qualidade de amostras de músculo Longissimus de cordeiro comparativamente às
de caprinos embaladas a vácuo congeladas à -30ºC, observaram que após
descongelamento por 24 horas a 4ºC, a PAC permaneceu com uma média de
16,69%.

Perdas de água após
cocção (%)
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Figura 13 – Perda de água por cocção durante o período de armazenamento
congelado (-18ºC) de lombo ovino.

Em relação à força de cisalhamento, foi detectado um aumento linear (p<0,05)
com o passar do tempo de estocagem, variando de aproximadamente 3 kg no tempo
zero para 8 kg após 12 meses, conforme apresentado na Figura 14. Pode-se citar
que a textura é o atributo mais importante que determina a aceitação de carnes
pelos consumidores e pode sofrer variações de acordo com modificações ocorridas
na estrutura das proteínas miofibrilares (WOOD et al. 1999), porém neste caso, o
aumento da maciez não ocorreu provavelmente devido ao aumento também
significativo (p<0,05) da PAC. Isto pode ser justificado por existir uma tendência de
redução da capacidade de retenção de água de carnes durante o armazenamento
sob congelamento, devido à desnaturação das proteínas. Esta desnaturação ocorre
durante o congelamento, pois a água ficando cristalizada na forma de gelo deixa de
hidratar as proteínas, favorecendo interações intermoleculares e consequente perda
de solubilidade das proteínas cárneas (ABERLE et al., 2001; ORDÓÑEZ et al.,
2005a).

Força de cisalhamento
(Kg)

95

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0

4

8

12

Tempo de armazenamento (meses)
Média-observada

Média-estimada

Figura 14 – Força de cisalhamento durante o período de armazenamento congelado
(-18ºC) de lombo ovino.

Os valores obtidos no presente estudo foram considerados próximos aos
verificados por Júnior et al. (2004), que avaliaram amostras de músculo Longissimus
dorsi de cordeiros da raça Suffolk que foram submetidas ao congelamento, obtendo
um valor médio de 2,84 Kg. Em relação ao tempo zero, os resultados também foram
próximos aos valores observados por Thompson et al. (2005), que estudando
músculo Longissimus lumborum de ovinos após armazenamento por 2 dias a 1ºC e
posterior congelamento a -20ºC, determinaram valores de força de cisalhamento
entre 2,51 a 3,45 Kg. Contrariamente ao encontrado por estes autores, os valores
foram superiores à média constatada por Pinheiro et al. (2009), de 1,79 Kg, após 4
meses de estocagem congelada.
Similarmente ao resultado obtido neste estudo, Duckett et al. (1998a) em um
experimento com amostras de músculo Longissimus e semimembranosus de
cordeiro após congelamento por 6 semanas, concluíram que o congelamento
realizado 24 horas post-mortem reduz a força de cisalhamento ao longo do tempo.
Contrariamente aos resultados obtidos neste experimento, Duckett et al. (1998b)
verificando amostras de músculo Longissimus thoracis et lumborum de cordeiro
embaladas a vácuo, congeladas a -20ºC e avaliadas em diferentes tempos de
estocagem (0, 2, 4, 8, 20 e 42 dias), notaram um aumento da maciez com o passar
do tempo, atingindo valores abaixo de 4 Kg ao final do armazenamento. De acordo
com os autores, provavelmente isto ocorreu porque na temperatura estudada houve
a inibição da atividade da calpastatina que é o controlador da proteólise decorrente
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da ação das enzimas calpaínas. Martin et al. (2006) verificando amostras de
músculo Longissimus thoracis et lumborum de cordeiros após congelamento a 20ºC, observaram que houve um aumento dos produtos de degradação total de
troponina T e uma redução de seu nível muscular, levando a uma diminuição na
força de cisalhamento entre os dias 1 a 4 post-mortem, respectivamente de 30,5 a
15,4 N, demonstrando uma melhora na maciez. Da mesma forma, estudos
realizados por Hopkins et al. (2010) em dois laboratórios comparando amostras de
músculos longissimus thoracis et lumborum cozidas, mantidas sob refrigeração (4ºC)
por 0 e 5 dias e posteriormente congeladas a -20ºC, também apresentaram redução
nos valores de força de cisalhamento, respectivamente de 79 para 63 N (laboratório
A) e 63 para 48 N (laboratório B).
O índice de TBARS variou (p<0,05) ao longo dos 12 meses de
armazenamento sob congelamento, apresentando um comportamento quadrátrico
(p<0,05) de redução inicial seguida de um aumento ao final da estocagem (Figura
15). Este comportamento é difícil de ser explicado quimicamente, podendo ter
ocorrido em função de uma variação entre as amostras analisadas. Porém, todos os
valores apresentaram-se baixos (no máximo 0,30 mg de malonaldeído/kg de
amostra), e dentro de limites aceitáveis durante todo o período testado,
provavelmente pelos mesmos motivos já citados no armazenamento

sob

refrigeração, de baixo teor de lipídeos nas amostras (menor que 2%) e perfil de
ácidos graxos mais saturado normalmente presente em ovinos. Da mesma forma,
Cifuni et al. (2000), estudando cortes comerciais de carcaças de cordeiros
congelados a -20ºC por 6 meses, observaram após este período uma média entre
0,10 a 0,15 mg de malonaldeído/Kg de amostra, sendo estes valores considerados
inferiores aos encontrados no presente estudo, e portanto também abaixo dos níveis
para detecção do desenvolvimento da rancidez oxidativa.

TBARS (mg
malonaldeído/Kg
amostra)
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Figura 15 – Gráfico indicando variações no índice de TBARS ocorridas durante a
estocagem das amostras congeladas (-18ºC).

Os valores de pH não variaram significativamente (p>0,05) entre as análises
realizadas no tempo zero e aos 12 meses de estocagem sob congelamento, sendo a
média 5,53±0,10 durante o período. Este resultado era esperado, pois o
congelamento a temperaturas abaixo de -18ºC inibe a proliferação microbiana que
poderia causar algum tipo de alteração nos valores de pH. Neste caso, os animais
utilizados no presente experimento provavelmente foram submetidos a um período
de descanso adequado com jejum e dieta hídrica para a reposição do glicogênio que
foi metabolizado durante o transporte, permanecendo a carne com um pH entre 5,5
e 5,8 e dentro dos limites estabelecidos para carne ovina (SOBRINHO et al., 2005).
Muela et al. (2010), estudando vários sistemas de congelamento comparados com
armazenamento sob refrigeração em tempos de estocagem de 1, 3 e 6 meses a 18ºC, e 10 dias em temperatura entre 2 a 4ºC, respectivamente, não verificaram a
ocorrência de variação significativa para o pH durante os períodos de tempo de
avaliação para a carne de cordeiro (Longissimus dorsi) congelada.
Em relação à cor objetiva, a luminosidade (L*), não apresentou variação
significativa (p>0,05) durante os 12 meses, apresentando uma média geral de
29,53±3,34. Já os valores de b* apresentaram uma variação significativa (p<0,05),
que pode ser explicada por um modelo quadrático (p<0,05) de redução seguida de
aumento ao longo do período avaliado (Figura 16). Apesar de significativo, este
comportamento não apresenta um efeito prático de benefício ou prejuízo para a
qualidade da carne ovina armazenada sob congelamento. Em relação à intensidade
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de vermelho (a*), a média geral ficou em 4,27±0,85, sendo que os resultados
também não diferiram significativamente (p>0,05) durante todo o período, indicando
que não ocorreu descoloração na superfície do lombo de cordeiro e que os
pigmentos foram protegidos da oxidação nas condições testadas de armazenamento
congelado em embalagem a vácuo. Cortes de lombos (Longissimus lumborum) de
cordeiros mestiços Ile de France X Ideal congelados a uma temperatura de -18ºC
por 4 meses, avaliados por Pinheiro et al. (2009), apresentaram uma média de 40,75
para L*, 5,12 para a* e 15,39 para b*.
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Figura 16 – Gráfico com valores de cor amarela (b*) durante estocagem congelada
(-18ºC).

3.3.3 Estabilidade sensorial

A análise sensorial das amostras congeladas foi realizada com 53% dos
provadores do sexo feminino, sendo que em relação ao total dos participantes, 74%
possuíam entre 20 a 40 anos de idade (Figura 17).
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Figura 17 – Gráfico da faixa etária dos participantes selecionados para o teste.

Resultados obtidos para frequência de consumo de carne de cordeiro
estiveram entre “moderado” e “quase nunca”, enquanto que resultados para
frequência de compra de carne embalada a vácuo, de qualquer espécie, também
demonstraram igualmente um maior contato da população analisada com este tipo
de produto, permanecendo as porcentagens bastante homogêneas, de “quase
sempre” a “quase nunca”, conforme Figura 18.
Em relação às análises sensoriais, as médias e DP para cada tempo de
armazenamento após a avaliação pelos consumidores, para os atributos aroma,
textura, suculência, sabor e qualidade global estão apresentadas na Tabela 3. Não
houve diferença significativa (p<0,05) para todos os atributos nos diferentes tempos
avaliados, indicando que a carne manteve-se estável e com boa aceitação (médias
em torno de 7 (“gostei moderadamente”) durante os 12 meses de estocagem
congelada.
O atributo aroma foi menos aceito (em torno de 6 (“gostei ligeiramente”) se
comparado aos demais atributos, provavelmente devido ao modo de preparo, que
utilizou apenas água e sal como tempero, para não mascarar o sabor das amostras
de carne. Similarmente à este estudo, Ponnampalam et al. (2002) analisando
amostras de carne de cordeiro estocadas por 3 meses (músculo semitendinosus) e
12 meses (biceps femoris) a -20ºC, não detectaram nenhuma diferença em relação
ao aroma entre os dois experimentos, analisando apenas dieta basal composta por
farelo de alfafa e aveia.
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Figura 18 – A: Gráfico de frequência de consumo de carne de cordeiro; B: Gráfico
de frequência de compra de carne embalada a vácuo. Quase sempre (1 ou mais
vezes por semana); muito (2 ou 3 vezes por mês); moderado (pelo menos 1 vez por
mês); pouco (menos de 1 vez por mês; quase nunca (somente em ocasiões
especiais).
Tabela 3 – Resultados finais (médias e desvios padrões) das análises sensoriais de
aceitação das amostras de lombo ovino com diferentes tempos de estocagem
congelada (-18ºC).
Tempo de estocagem (meses)
4
Atributos sensoriais

1

8

12

Média ± DP1 Média ± DP Média ± DP

Aroma

6,32 ± 1,90

6,00 ± 2,01

5,6 ± 1,81

Textura

7,08 ± 1,44

7,20 ± 1,44

6,7 ± 1,54

Suculência

7,40 ± 1,41

7,24 ± 1,48

7,3 ± 1,18

Sabor

7,32 ± 1,28

7,44 ± 1,18 7,34 ± 1,30

Qualidade Global

7,12 ± 1,27

7,34 ± 1,21 7,06 ± 1,17

Desvio Padrão.
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4 CONCLUSÕES

A carne ovina embalada a vácuo, tanto aquela armazenada sob refrigeração
quanto sob congelamento, apresentou-se estável com relação à maioria dos índices
físicos e químicos avaliados e dentro dos padrões microbiológicos estabelecidos
pela legislação brasileira durante todo o período de estocagem. Além disto, o lombo
de cordeiro apresenta um excelente valor nutricional, com baixo teor de gorduras e
elevado teor de proteínas, que foi confirmado pela análise de composição
centesimal.
Mesmo ao final dos períodos de estocagem as amostras continuaram
aceitáveis sensorialmente, sendo que como o lombo refrigerado não foi submetido à
análise de aceitação com ingestão do produto, não foi possível afirmar a aceitação
em relação ao sabor destas amostras ao término do período avaliado.
Diante destas considerações, é possível concluir que a carne ovina, nas
condições testadas neste experimento, apresenta vida de prateleira de no mínimo 28
dias quando armazenada a 4ºC e de no mínimo 12 meses quando armazenada à 18ºC.
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RESUMO

FERNANDES, R.P.P. Estudo da vida útil de lombo ovino armazenado sob
refrigeração e acondicionado em diferentes sistemas de embalagem com
atmosfera modificada. 2011. 170p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de
Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA), Universidade de São Paulo,
Pirassununga, 2011.

A comercialização de carne ovina dá-se predominantemente na forma de cortes
congelados embalados a vácuo. Atualmente, devido à crescente demanda do
consumidor por produtos frescos, de alto valor nutritivo e que ofereçam maior
conveniência, emerge a necessidade de estudos de viabilidade da comercialização
de cortes ovinos na forma refrigerada, em função da curta vida de prateleira desta
carne quando assim armazenada. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi
estudar diferentes sistemas de embalagem com atmosfera modificada visando
estender o tempo de vida útil da carne ovina armazenada sob refrigeração,
avaliando os efeitos promovidos sobre a qualidade deste produto. Para tanto, cortes
de lombo ovino (Longissimus lumborum) foram acondicionados individualmente em
bandejas de poliestireno expandido e colocados dentro de filmes plásticos alta
barreira

com

estrutura

multicamadas

(7

camadas,

à

base

de

EVA/PVDC/adesivo/selante) e armazenados em 3 diferentes condições de
atmosfera modificada, conforme descrito a seguir: 1) Embalagem a vácuo, 2)
Composição gasosa contendo O2 (75%) e CO2 (25%) e 3) Composição gasosa
contendo apenas CO2 (100%). As carnes foram estocadas sob refrigeração em
temperatura de 1±1ºC em câmara fria por um período de 28 dias. Em períodos prédeterminados (0, 7, 14, 21 e 28 dias) foram realizadas análises microbiológicas
(psicrotróficos aeróbios e anaeróbios, coliformes a 45ºC, estafilococos coagulase
positiva, Salmonella e bactérias láticas), físicas e químicas (TBARS, cor objetiva, pH,
perda de água por cocção e força de cisalhamento) e análises sensoriais (ordenação
de preferência em relação à carne embalada e de aceitação da carne assada
usando escala hedônica de 9 pontos). Foram utilizados 15 animais por tratamento e
cada um dos 5 pontos analíticos consistiu de 3 repetições. A carne de cordeiro, nos
três sistemas de embalagens, apresentou-se estável com relação à maioria dos

112

índices físicos e químicos avaliados e dentro dos padrões estabelecidos pela
legislação brasileira para microrganismos patogênicos durante todo o período. No
entanto, com relação aos microrganismos deterioradores (psicrotróficos aeróbios e
anaeróbios), o tratamento contendo 100% CO 2 foi mais efetivo com contagens
inferiores aos demais tratamentos, sendo possível concluir que este sistema de
embalagem garantiu uma maior estabilidade durante 28 dias de armazenamento.
Por outro lado, este mesmo tratamento resultou, durante todo o período avaliado, em
uma menor preferência sensorial da aparência da amostra crua embalada quando
comparada aos outros dois sistemas de acondicionamento.

Palavras-chave: cordeiro, embalagem a vácuo, composição gasosa, estabilidade,
análise sensorial.
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ABSTRACT

FERNANDES, R.P.P. Study the shelf life of sheep loin stored under refrigeration
and packed in different systems of modified atmosphere packing. 2011. 170p.
Dissertation (Master) – College of Animal Science and Food Engineering of
University of São Paulo, Pirassununga, 2011.

The marketing of sheep meat occurs predominantly as vacuum packed frozen cuts.
Currently, there is a growing demand for fresh products of high nutritional value and
of greater convenience. As a consequence, there is a need of research.on
commercialization viability of refrigerated lamb meat cuts, especially related to shelf
life. In this sense, the objective of this work was to apply different systems of modified
atmosphere in order to extend the shelf life of the sheep meat stored under
refrigeration, evaluating the effects caused on the quality parameters. For that, cuts
of sheep loin (Longissimus lumborum) were packed individually in expanded
polystyrene trays and placed into high barrier plastic bags (7 layers multilayer
structure, based on EVA / PVDC / adhesive / sealant) and stored in three different
modified atmosphere (ATM) conditions, as follows: 1) Vacuum, 2) 75% O 2 and 25%
CO2 and 3) 100 CO2%. The meat was stored at 1±1°C in a cold chamber for 28 days.
Microbiological analysis (psychrotrophic aerobic and anaerobic, coliforms at 45ºC,
coagulase-positive staphylococci, Salmonella and lactic acid bacteria), physical and
chemical analysis (TBARS, objective color, pH, cooking losses and shear force) and
sensory analysis (order of preference for meat packed and of acceptance of roast
meat using a hedonic scale of 9 points) were carried out at 0, 7, 14, 21 and 28 days.
For the research 15 animals were employed per treatment and each of the five
analytical points consisted of 3 replicates. The lamb meat in the three packaging
systems, during all the storage period, remained stable in relation to most physical
and chemical indexes evaluated and in accordance to the standards established by
Brazilian legislation for pathogenic microorganisms. . It is important to emphasize
that, with respect to deteriorative microorganisms (psychrotrophic aerobic and
anaerobic), the treatment with 100% CO 2 was more effective against microbial
growing, showing lower counts compared to other treatments. These results allow to
conclude that this packaging system assured a greater stability during 28 days of
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storage. On the other hand, during the evaluated period, this treatment resulted in
lower sensorial preference, especially for the appearance of packed raw sample,
when compared to the other two packaging systems.
Key-words: lamb, vacuum packaging, gas composition, stability, sensory analysis.
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1 INTRODUÇÃO

O atual aumento da produção e consequentemente da oferta de carne ovina
nos mercados brasileiros traz um novo desafio, que é o de avaliar o tempo de vida
útil dos produtos oferecidos a partir de diferentes métodos de conservação e
sistemas de acondicionamento e embalagem. O desenvolvimento de novas
tecnologias na cadeia produtiva de carnes possibilita a diferenciação dos produtos e,
além disto, melhora a qualidade de suas características para um mercado
consumidor cada vez mais preocupado com a segurança da carne e os futuros
efeitos à saúde (GARNIER, KLONT e PLASTOW, 2003; MUCHENJE et al., 2009).
Neste

contexto,

a

indústria

alimentícia

tem desenvolvido

diferentes

tecnologias com o intuito de prolongar o tempo de vida útil dos produtos. No caso de
carnes frescas a tecnologia de acondicionamento em ATM tem aumentado de
maneira significativa a vida de prateleira, desde que a qualidade microbiológica
inicial seja adequada e que haja um controle rígido da temperatura de
armazenamento (MANO, PEREDA e FERNANDO, 2002; GARCÍA-ESTEBAN,
ANSORENA e ASTIASARÁN, 2004).
Embalagens com ATM são aquelas em que é feita a remoção ou substituição
da composição gasosa natural antes da realização do fechamento e/ou selagem da
embalagem que está acondicionando o produto (McMILLIN, 2008). Segundo GarcíaEsteban, Ansorena e Astiasarán (2004), a escolha da composição gasosa a ser
utilizada no sistema de ATM é fundamental para garantir a preservação do produto
final, assim como a segurança para o mercado consumidor.
Baracat et al. (2005), citam que o sistema de embalagem com ATM contribui
como fator adicional importante para a manutenção da qualidade e prolongamento
do tempo de estocagem de carnes frescas. Além de retardar o desenvolvimento de
microrganismos deteriorantes, esta técnica de acondicionamento contribui também
para a redução de outras alterações que podem ocorrer na carne durante sua vida
de prateleira, tal como a oxidação lipídica, que pode causar o desenvolvimento de
odor e sabor de ranço. Segundo Parry (1993), a modificação da atmosfera gasosa
no interior de uma embalagem que envolve os cortes cárneos é muito eficaz,
principalmente em associação com baixas temperaturas, por inibir ou reduzir o

116

desenvolvimento microbiano deteriorante e consequentemente aumentar o tempo de
vida útil dos alimentos extremamente perecíveis.
De acordo com Devlieghere, Debevere e Impe (1998), o CO 2 tem sido um dos
componentes mais utilizados por apresentar atividade antimicrobiana e por ter
capacidade de ser parcialmente dissolvido na água e na gordura do alimento até
atingir o equilíbrio em relação à solubilidade. Para o acondicionamento de carnes,
geralmente é utilizada uma composição gasosa de 20 a 30% de CO 2 e 70 a 80% de
O2, sendo que o CO2 exerce a função anteriormente citada, enquanto que o O 2 é
responsável pela cor vermelho brilhante (oximioglobina) que o consumidor quer
encontrar no momento da compra, porém pode promover a oxidação lipídica e da
mioglobina resultando na descoloração, ou seja, formação de metamioglobina, em
curto período de tempo (JAKOBSEN e BERTELSEN, 2000; MANCINI et al., 2005;
RAINES et al., 2006; BÓRNEZ, LINARES e VERGARA, 2010).
Determinar o tempo de vida útil da carne ovina quando armazenada sob
refrigeração e buscar maneiras de estender a validade deste produto apresenta-se
como uma fonte importante e necessária de informações, visando favorecer o
crescimento e fortalecimento da cadeia da ovinocultura no Brasil. A realização desta
pesquisa é considerada extremamente importante principalmente por existirem
pouquíssimos estudos realizados no Brasil sobre a qualidade e, principalmente,
sobre a estabilidade durante o armazenamento da carne ovina embalada em
diferentes sistemas de acondicionamento e sob refrigeração.
Diante das informações acima citadas, o objetivo geral deste trabalho foi
aplicar a tecnologia de ATM empregando diferentes composições gasosas visando o
aumento da estabilidade da carne ovina armazenada refrigerada. Como objetivos
específicos podem-se citar: (1) Avaliar a estabilidade da carne de lombo de cordeiro
acondicionada a vácuo em filmes de alta barreira, estocada sob refrigeração (1±1 oC)
e (2) Avaliar se o uso de diferentes composições gasosas (CO 2 puro ou em
combinação com O2) poderia estender a de vida útil da carne ovina armazenada sob
refrigeração, quando comparado ao sistema tradicional de embalagem a vácuo.
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2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Matérias-primas

Para o estudo, foram adquiridos os lombos (Longissimus lumborum) de 30
animais por repetição, com idade de 5 a 6 meses e peso vivo na faixa de 35 a 40 Kg.
Em cada repetição todos os animais foram provenientes de lotes homogêneos e um
mesmo local de produção. Além disto, somente na 3ª repetição foram adquiridos
mais 30 lombos (15 animais) de um mesmo lote para a realização de análises
sensoriais. O abate foi acompanhado no matadouro do Frigorífico Clube do Cordeiro,
localizado em Itapira - São Paulo, sob condições humanitárias.
Após 24 horas do abate, as carcaças foram desossadas sendo feitos cortes
entre a 1ª e 6ª vértebras lombares para a remoção dos lombos. Os cortes foram
desossados e após o toalete (retirada de todo tecido conjuntivo e gordura aparente)
foram embalados a vácuo, sendo armazenados em caixas de isopor contendo gelo e
logo em seguida encaminhados para a FZEA/USP.
Na Planta Piloto de Processamento da universidade, as amostras foram
acondicionadas em bandejas de poliestireno expandido tipo Dry-lock perfurada para
a drenagem de líquidos (Marca LINPAC, Modelo 21P LinStar) com medidas de 140 x
178 x 25 mm e absorção de 25±5 g de água sendo estas colocadas individualmente
dentro de sacos plásticos de filme alta barreira para carne refrigerada contendo 7
camadas à base de EVA (etini-vinil-acetato), PVDC (policloreto de vinilideno),
adesivo e selante com dimensões de 180 mm x 370 mm (Código BB2800, Marca
CRYOVAC). De acordo com o fabricante, as principais propriedades desta
embalagem multicamadas são: Espessura de 48 a 62 µm; taxa de permeabilidade
máxima ao O 2 de 25 cm3/m2.dia (1 atm/23ºC/ 0% UR) e taxa de permeabilidade
máxima ao vapor d‟água 10 gH2O/m2.dia (1 atm/38ºC/ 90% UR).
Foi feita a identificação das amostras de acordo com o tratamento (vácuo,
CO2 + O2 ou CO2), sendo estas embaladas utilizando-se seladora para ATM
operando com um ciclo de vácuo, um para a injeção de gases e um ciclo para a
selagem (Modelo BSG 320, Marca R. BAIAO). Para tanto, utilizou-se cilindro
contendo 75% O2 + 25% CO2 ativado à uma pressão de 3 ATM e contendo 100% de

118

CO2, à pressão de 13 ATM. O equipamento foi programado com uma pressão
(vácuo) de 5,5 mmHg nos três tratamentos. Nos tratamentos com injeção de gases
foi utilizada uma relação de aproximadamente 5:1 de volume (mL) de gás por massa
(g) de carne (Figura 19).

Figura 19 – Regulagem da pressão de gás dos cilindros; equipamento utilizado para
vácuo, injeção de gases e selagem das embalagens; amostras após a selagem.

Posteriormente

os

lombos

foram

armazenados

em

temperatura

de

refrigeração (1±1ºC) em câmara B.O.D. (Modelo MA 415, Marca Marconi). Para
cada tempo de estocagem foram utilizadas respectivamente 9 amostras aleatórias,
em que para cada análise eram utilizados 3 lombos, sendo um de cada tratamento, e
para as análises sensoriais, foram utilizadas 12 amostras por ponto (Figura 20).
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A

B

C

Figura 20 – Amostras de lombos a vácuo (A), contendo 75% O2 + 25% CO2 (B) e
100% CO2 (C) armazenadas sob refrigeração.

2.2 Avaliação dos lombos ovinos

As análises para a verificação da estabilidade das carnes foram realizadas a
cada 7 dias totalizando 5 pontos (intervalos), correspondentes aos tempos
consecutivos de armazenamento (0, 7, 14, 21 e 28 dias), a partir do dia da obtenção
dos cortes. Foram conduzidas nos laboratórios de Qualidade e Estabilidade de
Carnes e Produtos Cárneos, de Tecnologia de Sistemas de Embalagem (LATSE), de
Bioprocessos, de Biotecnologia Ambiental, de Produtos Funcionais, Tecnologia de
Alimentos (LTA), Multiusuário de Análise de Alimentos e de Análise Sensorial. O
acondicionamento das amostras foi realizado na Planta Piloto de Processamento de
Alimentos. Todos os laboratórios pertencem ao Departamento de Engenharia de
Alimentos (ZEA) da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA), da
Universidade de São Paulo (USP).
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2.2.1 Características da embalagem

Para otimizar as condições de selagem, foi

realizado o teste de

estanqueidade (Figura 21), de acordo com Padula et al. (1989) e ASTM (1999). Para
tanto a embalagem foi submersa em água dentro da câmara de vácuo (dessecador),
permanecendo coberta por pelo menos 25 mm do fluído. Acoplou-se a câmara de
vácuo fechada a uma bomba de vácuo (Modelo TE 058, Marca Tecnal) de maneira a
elevar o vácuo forte o suficiente para assegurar a sensibilidade do teste. Durante a
aplicação do vácuo, a presença de vazamentos na embalagem submergida é
detectada pela formação de bolhas. Bolhas isoladas causadas por ar aprisionado
não são consideradas vazamentos. O vácuo foi mantido por 30 segundos. Após a
liberação do vácuo, a tampa foi removida e verificada a presença de fluído no interior
da embalagem. Esta análise foi realizada em duplicata uma semana antes do início
de cada uma das repetições para cada um dos tratamentos (vácuo, 75% O 2 + 25%
CO2 e 100% CO2) em quintuplicata. Desta forma, o processo de termossoldagem foi
ajustado e a integridade das embalagens garantida.

Figura 21 – Sistema utilizado para verificação da termossoldagem das embalagens.
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2.2.1.1

Espessura, gramatura e volume de gás

Os ensaios de espessura e gramatura foram realizados em temperatura de
23ºC e umidade relativa (UR) de 50%, sendo as amostras da embalagem
condicionadas nestas condições por um período de 48 horas, seguindo-se
metodologias descritas por Padula et al. (1989) e Sarantópoulos et al. (2002).
Para avaliar a homogeneidade do filme plástico utilizado, a espessura foi
mensurada com uso de um micrômetro digital externo (Modelo Coolant Proof IP65
série 293-240, Marca Mitutoyo) com exatidão instrumental de 0,001 mm, através de
procedimentos para a determinação de espessura de estruturas plásticas flexíveis a
partir de 25 µm (Figura 22).

Figura 22 – Determinação da espessura do filme plástico utilizado para embalar as
amostras de lombo.
Foram utilizados 5 corpos-de-prova de 10x10 cm2, cortados com auxílio de
um gabarito e estilete, sendo realizadas medidas em quintuplicata em cada um
deles. Com o uso de um micrômetro digital foram feitas 5 medidas a pelo menos 6
mm da borda do corpo-de-prova, sendo a média aritmética realizada e estes
resultados expressos em média ± DP, em micrômetros (µm).
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Para a determinação da gramatura foram separados 5 corpos-de-prova de
100 cm2 de área, cortados a uma distância de 2,5 cm da borda da embalagem. Após
o condicionamento das amostras, foi realizada a pesagem dos corpos-de-prova em
balança analítica (Modelo AX 200, Marca Shimadzu) com resolução de 0,0001 g. A
gramatura do material foi calculada através da divisão da massa obtida em gramas
pela área do corpo-de-prova em metros quadrados, sendo a média aritmética
determinada e os resultados finais expressos em média ± DP, em g/m2.
As embalagens contendo a composição gasosa (75% O 2 + 25% CO2 e 100%
CO2) foram submetidas à verificação de volume de gás através de metodologias
descritas por Padula et al. (1989) e Sarantópoulos et al. (2002). Para tanto, foi
utilizado um funil de vidro, uma proveta de vidro com capacidade de 1000 mL, um
recipiente grande e uma lâmina de bisturi. No recipiente contendo água, o funil e a
proveta eram colocados de ponta cabeça, ficando estes cheios de água e
posteriormente conectados. A embalagem era encaixada no funil e esta era
perfurada com o uso da lâmina de bisturi, sendo que todo o gás liberado deslocava a
água contida na proveta. Desta maneira, o volume de gás dentro da embalagem era
igual à quantidade que a proveta indicava (Figura 23).

Figura 23 – Determinação do volume de gás das embalagens com atmosfera
modificada.
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2.2.2 Análise da composição gasosa no espaço-livre

A composição gasosa no interior da embalagem foi determinada utilizando um
analisador de gás portátil (Modelo CheckPoint O 2/CO2, Marca Dansensor), que
realiza a leitura e a determinação dos gases através da punção da embalagem com
uma agulha, de acordo com o procedimento descrito por Sarantópoulos et al. (2002).
O objetivo desta avaliação foi verificar qualitativa e quantitativamente a composição
de gases no espaço-livre de embalagens, já que o equipamento possui sensor
eletroquímico para a determinação de O 2 e infravermelho para CO2.
Esta análise foi realizada em triplicata antes da abertura das embalagens dos
tratamentos a vácuo, contendo 75% O2 + 25% CO2 e 100% CO2, que seriam
utilizadas para os testes microbiológicos e físicos e químicos e em quintuplicata
antes dos testes de estanqueidade e de determinação do volume de gases (Figura
24).

Figura 24 – Determinação da composição gasosa das embalagens.
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2.2.3 Análises microbiológicas

Todas as análises microbiológicas, com exceção da determinação de
bactérias

láticas,

foram

realizadas

conforme

metodologias

já

descritas

detalhadamente no Capítulo II, item 2.2.1, porém para o preparo das diluições
decimais seriadas, foram retiradas, assepticamente, 25 g da amostra em pedaços
pequenos de diversos pontos superficiais superiores da amostra.

2.2.3.1

Psicrotróficos aeróbios e anaeróbios

As análises de psicrotróficos aeróbios e anaeróbios foram realizadas de
acordo com a metodologia descrita por Vanderzant e Splittstoesser (1992), em que
as placas foram incubadas em temperatura de 20ºC por um período de 72 horas e
os resultados foram expressos em UFC/g de amostra. Para os psicrotróficos
anaeróbios, as placas foram acondicionadas invertidas em jarros (Marca Probac)
contendo sistemas geradores de anaerobiose.

2.2.3.2

Coliformes termotolerantes a 45ºC

Para a determinação de coliformes fecais seguiu-se o método oficial A.O.A.C.
nº 998.08 utilizando como meio de cultura as placas PetrifilmTM (Marca 3M), que
após inoculação dos meios foram incubadas a 44±1ºC, por 24±2 horas para verificar
a formação ou não de colônias específicas, expressas em UFC/g de amostra.
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2.2.3.3

Estafilococos coagulase positiva

Para a sua determinação seguiu-se o método A.O.A.C. n.º 2003.11, utilizando
como meio de cultura as placas PetrifilmTM Staph Express (Marca 3M), sendo estas
incubadas em temperatura entre 35 a 37±1ºC por 24±2 horas, sendo feita a
confirmação com Disco PetrifilmTM Staph Express (Marca 3M) em caso de formação
de colônias mistas, expressas em UFC/g de amostra.

2.2.3.4

Salmonella

A análise de presença de Salmonella foi feita através do BAX®System (Marca
Dupont/Qualicon), baseado na automação das análises de alimentos por Reação de
Polimerase em Cadeia (PCR), através de método rápido a partir de préenriquecimento (A.O.A.C. 2003.09).

2.2.3.5

Bactérias láticas

Para a determinação de bactérias láticas seguiu-se condições descritas a
partir de Downes e Ito (2001), Kennedy, Buckley e Kerry (2004), Lauzurica et al.
(2005) e Silva et al. (2007). Foi utilizado o método de plaqueamento em
profundidade, em que adicionou-se 1 ml de amostra diluída em placas de Petri
vazias e estéreis e em seguida estas alíquotas foram cobertas com uma camada de
Ágar MRS. As placas foram acondicionadas invertidas em jarros (Marca Probac)
contendo sistemas geradores de anaerobiose e posteriormente incubadas a 35 a
37±1ºC por 45 a 48±3 horas. Para a leitura foram selecionadas as placas contendo
entre 25 a 250 colônias e a contagem foi expressa em UFC/g de amostra.
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2.2.4 Análises físicas e químicas

Todas as análises físicas e químicas foram baseadas em metodologias
descritas mais detalhadamente no Capítulo II, item 2.2.2.

2.2.4.1

Análise de cor objetiva

As amostras foram submetidas à avaliação de cor utilizando-se um
colorímetro portátil (Modelo MiniScan XE, Marca HunterLab) nas mesmas condições
descritas no capítulo anterior, porém as leituras foram realizadas superficialmente
em pontos distintos em triplicata após 30 minutos de exposição ao ar atmosférico
(Figura 25).

Figura 25 – Determinação da cor das amostras de lombo.

2.2.4.2

Análise de pH

As medições de pH foram realizadas com os lombos utilizados na análise
anterior através de um pHmetro (Modelo HI 99163, Marca HANNA) com eletrodo
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combinado para leitura em triplicata com perfuração de 3 pontos em cada repetição
(Figura 26).

Figura 26 – Determinação do pH das amostras de lombo.

2.2.4.3

Oxidação lipídica - Análise de TBARS

As mesmas amostras utilizadas para análise de cor e pH, foram submetidas à
avaliação da extensão da oxidação lipídica através do teste de TBARS (substâncias
reativas ao ácido 2-tiobarbitúrico), seguindo-se o método de extração direta de
Vyncke (1970), em que os resultados foram expressos em mg de malonaldeído/Kg
de amostra.

2.2.4.4

Determinação da composição centesimal

A metodologia oficial da A.O.A.C. (2007) foi utilizada para determinação de
umidade (950.46), resíduo mineral fixo ou cinzas (920.153) e proteínas (981.10). O
teor de lipídeos foi determinado pelo método Bligh Dyer (1959).
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Para a determinação da porcentagem destes componentes das carnes
utilizadas neste experimento, no dia da desossa, três lombos refrigerados de cada
repetição foram embalados a vácuo e posteriormente congelados até o momento
das análises.

2.2.4.5

Perda de água por cocção (PAC) e força de cisalhamento

Inicialmente as carnes foram pesadas em balança semi-analítica (Modelo AS
5500C, Marca MARCONI) e logo depois assadas em um forno elétrico (Modelo Gran
Master Gourmet, Marca ECO) à temperatura de 180ºC até atingir uma temperatura
de 72ºC, sendo invertidas ao alcançarem 36ºC. Ao atingirem 30ºC em temperatura
ambiente, as amostras foram pesadas novamente e a perda de água por cocção
(PAC) foi determinada através da equação: PAC = [(Peso inicial – peso final)/peso
inicial)] x 100, sendo os resultados expressos em porcentagem. Após a cocção, as
amostras cozidas foram cortadas em 10 paralelepípedos de 2 x 1 x 1 cm no sentido
paralelo às fibras musculares, e em seguida foi utilizado um texturômetro com
acessório Warner Bratzler (Modelo 235 6X, Marca Salter Brecknell) para a
determinação da força de cisalhamento, sendo os resultados expressos em Kg.

2.2.5 Análise sensorial

Para a realização das análises sensoriais os lombos foram embalados da
maneira como já citada anteriormente e nas mesmas condições de estocagem.
Foram recrutados cinquenta consumidores não treinados entre alunos, docentes e
funcionários da própria FZEA/USP em Pirassununga, em que o critério de seleção
dos provadores era apenas gostar de carne ovina (Figura 27). A cada 7 dias foram
retiradas 4 amostras de cada tratamento da B.O.D., sendo 3 destinadas para o teste
de aceitação e 1 para análise visual utilizando teste de ordenação de preferência.
Para os testes de aceitação as amostras foram assadas de maneira similar ao
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descrito no item 2.2.4.5, sendo mantidas em estufa à 60ºC por no máximo 30
minutos até serem servidas, em blocos completos aleatorizados, e submetidas à
avaliação utilizando metodologia descrita por Meilgaard, Civille e Carr (1991).
Utilizou-se escala hedônica de nove pontos, sendo avaliados os atributos aroma,
textura, suculência, sabor e qualidade global, conforme ficha demonstrada na Figura
28. De acordo com a necessidade, os provadores poderiam fazer comentários em
relação aos atributos por eles analisados.

Nome:__________________________________________________
Sexo:

M

Idade:

Até 20 anos

Data:____ / ____ / ____

F
de 20 a 40 anos

de 40 a 60 anos

acima de 60 anos

Por favor, responda às seguintes questões:

1. Você gosta de carne de cordeiro?

Sim □

Não □

2. Com que frequência, em média, você consome carne de cordeiro:
□ Quase sempre (1 ou mais vezes por semana)
□ Muito (2 ou 3 vezes por mês)
□ Moderado (pelo menos 1 vez por mês)
□ Pouco (menos de 1 vez por mês)
□ Quase nunca (somente em ocasiões especiais)

3. Com que frequência, em média, você compra carne (de qualquer espécie) embalada a
vácuo?
□ Quase sempre (1 ou mais vezes por semana)
□ Muito (2 ou 3 vezes por mês)
□ Moderado (pelo menos 1 vez por mês)
□ Pouco (menos de 1 vez por mês)
□ Quase nunca (somente em ocasiões especiais)

Figura 27 – Ficha utilizada para a seleção dos provadores.
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Nome: _______________________________ _______Data: _______ Ficha __

Você está recebendo uma amostra de CARNE OVINA. Por favor, avalie o produto e
marque na escala o quanto você gostou ou desgostou das seguintes características:
Número da amostra __________
ESCALA

1-Detestei
2-Desgostei muito
3-Desgostei
moderadamente
4-Desgostei ligeiramente
5-Nem gostei/nem desgostei
6-Gostei ligeiramente
7-Gostei moderadamente
8-Gostei muito
9-Adorei

AROMA

Nota

Comentários:

TEXTURA

Comentários:

SUCULÊNCIA

Comentários:

SABOR

Comentários:

QUALIDADE
GLOBAL

Comentários:

Figura 28 – Ficha de avaliação da análise sensorial de aceitação.

Após a avaliação sensorial de aceitação, foi aplicado um teste visual de
ordenação de preferência (FERREIRA et al., 2000). Este método consistiu na
observação simultânea de três amostras em suas respectivas embalagens (vácuo,
25% CO2 + 75% O2 e 100% CO2), apresentadas em ordem aleatória e com códigos
diferenciados, sendo que em relação à aparência geral, os provadores ordenavam
em ordem crescente de preferência, conforme ficha apresentada na Figura 29, e
podendo fazer comentários de acordo com a comparação realizada entre as
amostras analisadas.
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Provador:________________________________Data: ___/___/___

Ficha no

TESTE DE ORDENAÇÃO DE PREFERÊNCIA: por favor, avalie as 3 amostras de
carne de cordeiro embaladas em relação à APARÊNCIA GERAL e ordene-as em
ordem crescente de preferência.
________
menos preferida

_________

________
mais preferida

Comentários: _______________________________________________________
Figura 29 – Ficha de avaliação para teste de ordenação de preferência.

2.3 Análises estatísticas e delineamento experimental

Para a análise das variáveis microbiológicas, físicas e químicas e sensoriais,
foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 x 5, ou
seja, 3 tratamentos (1= Vácuo, 2= 75% O2 + 25% CO2 e 3= 100% CO2) avaliados
em 5 tempos de estocagem (0, 7, 14, 21 e 28 dias), fazendo-se 3 repetições para
cada um dos tratamentos em cada um dos tempos de armazenamento.
Os resultados, à exceção dos obtidos pela análise microbiológica, foram
analisados por análise de variância ANOVA. utilizando-se o programa estatístico
SAS (Statistic Analisis System), versão 9.1.3, sendo que as médias foram
comparadas através do teste de Tukey, ao nível de 5% de significância. As
respostas experimentais obtidas foram submetidas a ajustes de modelos de
regressão para verificar as variações ocorridas ao longo do período de estocagem e
ou entre os tratamentos.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Características da embalagem

Em relação à espessura da embalagem utilizada para o acondicionamento
dos lombos de cordeiro, a mesma apresentou um valor médio de 0,057 mm com DP
de 0,003, sendo este resultado compatível com a faixa atribuída pelo fabricante
(Marca Cryovac), que determinou um valor entre 0,048 e 0,062 mm para a mesma.
Quanto a gramatura, após a realização do ensaio, foi encontrado um valor de
56,62 g/m² e DP de 1,30 para os corpos-de-prova das embalagens utilizadas no
presente estudo.
O volume de gás das embalagens contendo atmosfera modificada (ATM) foi
determinado através de um ensaio realizado antes do acondicionamento das
amostras de carne, que definiu a razão média de 5:1 de gás utilizado/Kg de carne, já
que os lombos possuíam em média 180 gramas e o volume de gases apresentou
uma média de 1000 mL.

3.2 Análise da composição gasosa no espaço-livre

Imediatamente após o acondicionamento dos lombos no tempo zero, a
composição gasosa presente no espaço-livre dos três tratamentos foi determinada
diretamente no interior da embalagem (Tabela 4).
Tabela 4 – Teores de CO2 e O2 iniciais.
%CO2

%O2

Tratamentos

Média ± DP1

Média ± DP

Vácuo

0,14 ± 0,06

20,62 ± 0,01

75% O2 + 25% CO2

25,47 ± 0,18

71,32 ± 0,17

100% CO2

99,45 ± 0,12

0,49 ± 0,02

1

Desvio Padrão.
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Para cada tratamento, em intervalos de 7 dias, as concentrações de CO 2 e O2
residuais no espaço-livre das embalagens foram avaliadas. Para o tratamento a
vácuo, pode-se observar na Figura 30, um aumento constante de CO2 e
simultaneamente

uma

redução

nos

níveis de

O 2,

o

que

possibilitou

o

desenvolvimento de microrganismos anaeróbios, e também provavelmente a perda
do vácuo ao longo do tempo, conforme também observado por Nishi (2008), em
estudos com carne bovina em temperaturas de 0, 2, 4, 7 e 10ºC por um período de
63 dias.

% dos gases

30,00
25,00
20,00

CO2
O2

15,00
10,00
5,00
0,00
0

5

10

15

20

25

30

Tempo de armazenamento (dias)
Figura 30 – Concentração de O2 e CO2 no interior de embalagens para o tratamento
a vácuo.

Provavelmente a produção de CO2 ocorreu devido ao consumo do O2 pela
respiração muscular, que é mais alta nos primeiros dias após o abate reduzindo-se
durante o período de estocagem, e pelo metabolismo microbiano que é crescente
durante

o

armazenamento

(McMULLEN

e

STILES,

1991;

JAKOBSEN

e

BERTELSEN, 2002). Além disto, este aumento de CO 2 durante a estocagem pode
ser decorrente da baixa solubilidade deste gás no tecido muscular após atingir o
equilíbrio, sendo que sua absorção pode variar de acordo com a temperatura e pH
da carne (GILL, 1988; McMULLEN e STILES, 1991).
Spahl, Reineccius e Tatini (1981) em seus estudos também verificaram o
aumento nos teores de CO2 durante a estocagem de cortes suínos sob ATM.
Contraditoriamente, Sørheim et al. (1996), observaram que os níveis de CO 2 nos
lombos suínos armazenados por 22 dias foram diminuindo com o passar do tempo,
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provavelmente pela sua dissolução no corte cárneo, assim como Seideman et al.
(1980), que também verificaram este mesmo resultado durante o armazenamento
dos cortes cárneos a 2°C.
Em relação ao tratamento contendo 75% O 2 + 25% CO2, pode-se notar que,
assim como o tratamento a vácuo, houve um aumento de CO2 e um decréscimo
progressivo de O2 (Figura 31). Devido à alta dissolução de CO2 em temperatura de
refrigeração, e também de O2, pela carne, era de se esperar que ocorresse uma
diminuição destes dois gases ao longo do período de estocagem. No entanto, a
redução de O2 se deve provavelmente à ação das mitocôndrias, ou seja, pelo
processo de respiração da carne e pelo seu consumo por bactérias que estão
presentes neste meio de cultura, e que consequentemente produzem CO 2,
justificando o aumento deste ao longo do tempo (JEREMIAH, 2001; BERRUGA,
VERGARA e LINARES, 2005). Similarmente ao presente estudo, Sørheim, Nissen e
Nesbakken (1999), estudando diferentes atmosferas (0,4% CO + 60% CO 2 + 40%
N2 com e sem associação de absorvedor de O 2; 70% O2 + 30% CO2; a vácuo) para
o acondicionamento de carne moída, lombos (músculo Longissimus lumborum et
thoracis) e costeletas suínas, a 4 e 8ºC por até 21 dias, o teor de O 2 em embalagens
contendo alto teor deste gás se reduziu ao longo do período de análise, chegando a
níveis entre 60 a 65%.

% dos gases

80,00
70,00
60,00
CO2
O2

50,00
40,00
30,00
20,00
0

5

10

15

20

25

30

Tempo de armazenamento (dias)
Figura 31 – Concentração de O2 e CO2 no interior de embalagens para o tratamento
75% O2 + 25% CO2.
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Já no tratamento contendo 100% CO2, observou-se que os teores residuais
de O2 apresentaram uma redução ao longo do período avaliado, enquanto que a
porcentagem de CO2 se reduziu até os sete dias, e voltou a aumentar a partir de 14
dias até o final da estocagem, como pode ser visualizado na Figura 32, diferente de
Sørheim et al. (1997), que trabalhando com lombo suíno (Longissimus thoracis et
lumborum) a 3ºC verificaram uma redução na concentração de CO2 de cerca de 96%
para aproximadamente 91%, após 21 dias de armazenamento, concluindo que isto
ocorreu provavelmente devido à absorção deste gás pelas amostras de carne. Buys
(2004), verificou que durante o armazenamento de músculos Longissimus thoracis et
lumborum de suínos por 21 dias a 0ºC, os níveis de CO2 no tratamento contendo
100% CO2 + absorvedor de O2, decresceram para 91% após 7 dias, mantendo-se
nesta porcentagem até o final da estocagem.

% dos gases

100,00
80,00
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CO2
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20,00
0,00
0
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Figura 32 – Concentração de O2 e CO2 no interior de embalagens para o tratamento
100% CO2.
Ao final do período de estocagem, em todos os tratamentos (vácuo, 75% O 2 +
25% CO2 e 100% CO2), o teor de O2 residual reduziu progressivamente, sendo que
no primeiro e terceiro, o nível deste gás alcançou valores próximos à 0%, assim
como em pesquisas com carne suína realizadas por Seideman et al. (1979) e
Doherty e Allen (1998). Por outro lado, Mano, Pereda e Fernando (2002),
trabalhando com amostras de músculo Longissimus dorsi de suínos embaladas com
100% ar, 100% nitrogênio, 20% CO2 + 80% O2 e 40% CO2 + 60% O2, verificaram
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que não houve alteração na composição gasosa em nenhuma das amostras durante
30 dias em temperaturas de 1 e 7ºC.
Durante

o

armazenamento

a

concentração

de

O2

vai

diminuindo

provavelmente devido ao seu consumo por microrganismos aeróbios, ocorrência de
reações metabólicas e bioquímicas, principalmente respiração muscular, além da
dissolução deste gás no tecido cárneo (TAYLOR e MAC DOUGALL, 1973; GILL e
MOLIN, 1991; GILL, 1996; JAKOBSEN e BERTELSEN, 2000). Jakobsen e Bertelsen
(2004) avaliando músculos Longissimus dorsi de suínos concluíram que a
quantidade de CO2 absorvida na carne pode variar principalmente de acordo com o
a pressão parcial de CO2 e espaço livre em relação ao volume de carne na
embalagem, sendo que outros fatores tais como pH, temperatura e teor de gordura
também podem influenciar.

3.3 Determinação da Composição Centesimal

De acordo com os resultados finais dispostos na Tabela 5, verificou-se que a
composição de umidade e proteínas das amostras avaliadas era compatível com
dados obtidos por Bonagurio (2001), que encontrou valores entre 76,1 a 74,3% e de
20,3 a 21,4%, respectivamente, em seus estudos para verificar a qualidade da carne
de cordeiros abatidos com diferentes pesos. Já Manso et al. (1998), encontraram
valores de umidade e proteínas bem abaixo dos encontrados no presente estudo ao
comparar a composição química de carcaças provenientes de cordeiros com
diferentes pesos de abate e dietas a base de suplementos protéicos distintos (60,18
a 64,13% e 15,65 a 16,01%, respectivamente). Hoffman et al. (2003) em seus
estudos comparando características qualitativas de cordeiros mestiços provenientes
de seis cruzamentos raciais, verificaram que a porcentagem de cinzas totais do
músculo Semimembranosus apresentava-se dentro da faixa de 1,02 a 1,09,
corroborando com o valor obtido no presente estudo. Em relação aos lipídeos, a
média encontrada neste trabalho permaneceu abaixo dos valores obtidos por Berge
et al. (2003), que após comparação de carcaças provenientes de 6 países europeus,
notaram que amostras de músculo Longissimus thoracis et lumborum apresentaram
porcentagem de lipídeos que variou de 5,3 a 13%.
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As variações nas porcentagens dos constituintes podem ocorrer de acordo
com a idade, raça, sexo, nutrição, condições ambientais, corte cárneo, peso de
abate, fatores genéticos (CANHOS e DIAS, 1983; ABERLE et al., 2001; ORDÓÑEZ
et al., 2005b; SANTOS et al., 2008). É interessante ressaltar que com o aumento da
idade do animal, ou melhor, durante seu crescimento, ocorre um maior acúmulo de
lipídeos e consequentemente uma redução do teor de água e proteínas,
provavelmente pelo menor desenvolvimento muscular e aumento de peso corporal.
Quanto às cinzas o nível destas pode se manter estável, reduzir ou se elevar com o
aumento do peso vivo do animal (ABERLE et al., 2001; SANTOS et al., 2008).
Tabela 5 – Composição centesimal das amostras armazenadas sob congelamento a
-18ºC.
Umidade (%)

Cinzas (%)

Lipídeos (%) Proteínas (%)

Média ± DP1

Média ± DP

Média ± DP

Média ± DP

75,50 ± 0,54

1,05 ± 0,03

2,48 ± 0,42

21,20 ± 0,97

1

Desvio Padrão.

3.4 Estabilidade microbiológica

As contagens de microrganismos psicrotróficos aeróbios e anaeróbios,
bactérias láticas, estafilococos coagulase positiva e presença de Salmonella foram
realizadas aos 0, 7, 14, 21 e 28 dias de armazenamento.
Durante o período de tempo avaliado não foram detectadas contagens de
microrganismos estafilococos coagulase positiva (<10 UFC/g de amostra), nem a
presença de Salmonella em nenhum dos tratamentos, assim como em estudos
realizados por Rosa (2009) que trabalhou com cortes de lombo suíno (Longissimus
dorsi) acondicionados em embalagem de transporte tipo masterpack e estocada a
2±1ºC contendo diferentes composições gasosas (75% O 2 + 25% CO2; 50% O2 +
50% CO2 e 100% CO2), sendo realizadas análises nos períodos 1, 8, 15 e 22 dias de
armazenamento. Em relação aos coliformes termotolerantes, apenas foi detectada
uma contagem esporádica de 5,02x10 3 UFC/g de amostra aos 21 dias de estocagem
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no tratamento a vácuo, provavelmente devido a uma possível contaminação durante
a manipulação das amostras.
Desta maneira, a carne de lombo de cordeiro embalada a vácuo e
acondicionada sob as composições gasosas utilizadas neste trabalho (75% O2 +
25% CO2 e 100% CO2), armazenadas a 1ºC mantiveram-se, durante 28 dias, dentro
dos limites aceitáveis estabelecidos pela legislação brasileira através da Resolução
RDC nº 12 de 02 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001), cujas contagens previstas para
carnes embaladas a vácuo, não maturadas, são 104 para coliformes termotolerantes,
3x103 para estafilococos coagulase positiva e ausência de Salmonella em 25g de
amostra.
As contagens para microrganismos psicrotróficos aeróbios e anaeróbios e

Log UFC/g amostra

bactérias láticas estão apresentadas nas Figuras 33, 34 e 35.
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Figura 33 – Contagens de microrganismos psicrotróficos aeróbios ao longo da
estocagem refrigerada (1ºC).
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Figura 34 – Contagens de microrganismos psicrotróficos anaeróbios ao longo da
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estocagem refrigerada (1ºC).
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Figura 35 – Contagens de bactérias láticas ao longo da estocagem refrigerada
(1ºC).

Pode-se observar que de 0 a 7 dias as contagens destes três grupos de
microrganismos

(psicrotróficos

aeróbios

e

anaeróbios

e

bactérias

láticas)

mantiveram-se estáveis nos três sistemas de embalagem avaliados, sendo que de 7
a 14 dias notou-se uma multiplicação mais acelerada, no entanto semelhante, em
todos os tratamentos. Já aos 21 dias de armazenamento a 1ºC observou-se que nos
tratamentos com injeção de gases (100% CO 2 ou 75% O2 + 25% CO2), houve uma
menor proliferação microbiana se comparados com as amostras a vácuo,
evidenciando uma vantagem daqueles em relação à este em relação ao aumento da
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estabilidade microbiológica da carne de cordeiro. Esta informação está de acordo
com a literatura, que cita que concentrações iguais ou superiores a 10% de CO2 e
O2 já podem promover a inibição do desenvolvimento de bactérias aeróbias e
anaeróbias, respectivamente (LIVINGSTON et al., 2004). Gill (1996), afirma que a
inibição de 50% de psicrotróficos pode ocorrer em sistemas contendo atmosferas
com concentração de apenas 20% de CO2. Por outro lado, o CO2 pode promover a
deterioração pela multiplicação de anaeróbios, sendo que altas concentrações deste
gás retardam o desenvolvimento de aeróbios (JEREMIAH, 2001).
Ao final do período avaliado, ou seja, aos 28 dias de armazenamento
refrigerado, o tratamento contendo 100% CO 2 apresentou menores contagens, da
ordem de 1 ciclo logarítmico (entre 10 6 e 107 UFC/g amostra) se comparados com as
contagens dos outros dois tratamentos (de 10 7 e 108 UFC/g de amostra). O
armazenamento da carne fresca em ATM tem a função de reduzir a deterioração
microbiana (JEONG e CLAUS, 2011), o que pôde ser constatado ao longo dos 28
dias de estocagem, neste caso, mais evidentemente em amostras que estavam
acondicionadas em sistemas contendo 100% CO2, cujas contagens permaneceram
mais baixas para todos os microrganismos ao final do armazenamento, já que este
gás retarda a ocorrência da deterioração (GILL e HARRISON, 1989).
As contagens de bactérias láticas até 14 dias de armazenamento foram
próximas às encontradas por Kennedy, Buckley e Kerry (2004), que estudando
músculos Longissimus dorsi de cordeiros acondicionados em embalagens contendo
diferentes composições gasosas (A: 80% O2 + 20% CO2, B: 60% O2 + 20% CO2 +
20% N2 e C: 60% O2 + 40% CO2) a 4ºC, observaram que os tratamentos A e B
apresentaram contagens crescentes, entre 102 e 104 UFC/g de amostra, ao longo de
12 dias de estocagem. Similarmente conforme constatado neste estudo, Soldatou et
al. (2009) também notaram em suas análises um crescente aumento do número de
bactérias láticas durante o armazenamento de carne fresca de cordeiro tipo Souvlaki
(espetinho de carne fresca) embalada aerobicamente, a vácuo e sob diferentes
atmosferas modificadas (30% CO2 + 70% N2 e 70% CO2 + 30% N2) estocadas a
4±0,5ºC, chegando a valores entre 7 e 8 Log de UFC/g de amostra aos 13 dias de
armazenamento, sendo estes superiores aos encontrados neste estudo. Luño et al.
(2000), estudando músculo Longissimus lumborum de bovinos estocados a 1±1ºC
por 29 dias, verificaram que no tratamento contendo 70% O2 + 20% CO2 + 10% N2,
os níveis de psicrotróficos aeróbios, que inicialmente estavam entre 1 e 2 Log,
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chegou no final da estocagem em contagens em torno de 5 a 6 Log, enquanto que
bactérias láticas variaram de 1 a cerca de 5 Log durante o armazenamento, sendo
estes valores inferiores aos encontrados no presente estudo. Por outro lado, Viana,
Gomide e Vanetti (2005), ao estudarem lombo suíno (músculo Longissimus dorsi)
notaram ao avaliar cinco tratamentos diferentes (A: a vácuo; B: 100% CO2; C: 99%
CO2 + 1% CO; D: 100% O2; E: 100% CO seguido a vácuo após 1 hora de exposição)
valores entre 107 a 108 para psicrotróficos aeróbios e anaeróbios já aos 20 dias de
estocagem a 4ºC.
Assim como neste presente estudo, Mano, Pereda e Fernando (2002),
também concluíram em seus estudos com carne suína a eficiência de altos teores de
CO2 para a inibição do desenvolvimento microbiano, da mesma forma que Sørheim
et al. (1996), que ao avaliarem lombo suíno (longissimus thoracis et lumborum)
armazenado a 1ºC por 22 dias em diferentes condições (A: a vácuo; B: 100% CO2;
C: 50% CO2 + 50% N2; D: 25% CO2 + 75% N2; E: 25% CO2 + 65% N2 + 10% O2),
verificaram que de acordo com as mesmas análises realizadas ao longo do tempo
pelos autores anteriores, tratamentos contendo CO2 e CO2 + N2 conferiram uma
maior estabilidade ao produto. Além destes autores, Kennedy, Buckley e Kerry
(2005), avaliando microbiologicamente diferentes composições gasosas (A: 100%
CO2 + 0% N2; B: 90% CO2 + 10% N2 e C: 80% CO2 + 20% N2) também constataram
para amostras de músculo Longissimus dorsi de cordeiro, uma maior eficiência do
sistema A na durabilidade dos cortes cárneos estocados por 8 dias a 4ºC.
Segundo Roça e Serrano (1995) e Leitão (2003), o início da deterioração
pode ser detectado através da descoloração superficial quando a contagem
microbiana atinge cerca de 10 6 UFC/cm2, sendo que as alterações em relação ao
odor podem ser evidenciadas a partir de valores de 107 UFC/cm2; de sabor, 108
UFC/cm2 e a limosidade superficial pode ser observada ao se ter uma população
microbiana de 109 UFC/cm2 de amostra. Sendo assim, pode-se considerar que o
lombo ovino armazenado a 1ºC, apesar de não apresentar riscos à saúde do
consumidor mesmo após 28 dias, poderia apresentar sinais de deterioração a partir
de 21 dias quando embalado a vácuo e 28 dias quando embalado em ATM com
75% de O2 e 25% de CO2, mas sem apresentar sinais de deterioração microbiana
até 28 dias quando embalado com ATM em 100% de CO 2.

142

3.5 Estabilidade física e química

Os resultados obtidos através da análise estatística descritiva para as
variáveis dos ensaios de estabilidade física e química de lombos de cordeiro
mantidos sob refrigeração nos diferentes tratamentos estão apresentados na Tabela
6.
Tabela 6 – Resultados finais das análises físicas e químicas durante a estocagem
das amostras de lombo a 1ºC.
Variável

Média ± DP1

CV2 (%)

Textura (Kg)

4,30 ± 1,43

33,37

1,65

7,76

3

PAC (%)

16,17 ± 3,33

20,60

10,50

25,42

pH

5,86 ± 0,29

5,01

5,40

6,41

TBARS4

0,35 ± 0,46

129,14

0,02

1,73

L*

37,25 ± 3,93

10,56

30,26

44,61

a*

14,94 ± 2,65

17,76

11,02

19,63

b*

12,58 ± 2,75

22,00

8,22

19,38

Mínimo Máximo

1

Desvio Padrão; 2Coeficiente de Variação; 3Perda de água por

cocção; 4Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico.

De acordo com o tratamento (vácuo, 75% O 2 + 25% CO2 e 100% CO2), as
médias para cada uma das variáveis analisadas durante o armazenamento podem
ser visualizadas na Tabela 7.
Em relação à maciez, o lombo de cordeiro não apresentou diferença
significativa (p>0,05) ao longo do tempo de estocagem nem interação (p>0,05) entre
os tratamentos a vácuo, contendo 75% O2 + 25% CO2 e 100% CO2 e o tempo. Quer
dizer, os três tratamentos apresentaram comportamento semelhante durante todo o
período avaliado, sem alterações significativas na força de cisalhamento.
Era de se esperar um aumento da maciez devido à maturação da carne
durante a estocagem refrigerada, porém este comportamento não foi detectado
provavelmente porque a ocorrência da hidrólise protéica não foi suficiente para
diminuir a força de cisalhamento. Em exposição à altos níveis de O2, há a formação
de ligações cruzadas intermoleculares com pontes dissulfeto, em que as proteínas
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podem se tornar menos susceptíveis à ocorrência da proteólise, reduzir a
fragmentação miofibrilar e consequentemente diminuir a maciez da carne (LUND et
al., 2007). Já em exposição à altos teores de CO 2 esperava-se obter possivelmente
uma maior força de cisalhamento, já que em baixos teores de O 2, a proteólise seria
inibida pelo menor desenvolvimento de bactérias aeróbias (JEREMIAH, 2001).
Tabela 7 – Análise de variância de acordo com o tratamento durante o tempo de
armazenamento de 28 dias das amostras de lombo a 1ºC.
Tratamento
Vácuo

75% O2 + 25% CO2

100% CO2

Variável

Média ± EP1

Média ± EP

Média ± EP

Textura (Kg)

3,95 ± 0,39ª

4,31 ± 0,39ª

4,64 ± 0,39ª

PAC2 (%)

17,42 ± 0,78ª

13,62 ± 0,78b

17,48 ± 0,78ª

pH

5,77 ± 0,08ª

5,95 ± 0,08ª

5,86 ± 0,08ª

TBARS3

0,33 ± 0,11ª

0,45 ± 0,11ª

0,32 ± 0,10ª

L*

36,95 ± 1,05ª

38,47 ± 1,05ª

36,32 ± 1,05ª

a*

15,35 ± 0,54ª

16,47 ± 0,54ª

13,01 ± 0,54b

b*

12,43 ± 0,58b

14,36 ± 0,58ª

10,95 ± 0,58b

*a, b: médias com letras diferentes na mesma linha identificam variação significativa
(p<0,05) da variável analisada ao longo do período de estocagem avaliado.
1
Erro Padrão; 2Perda de água por cocção; 3Substâncias Reativas ao Ácido
Tiobarbitúrico.

Contrariamente

aos resultados constatados neste estudo,

Hwang

e

Thompson (2001) ao estudarem os efeitos da estimulação elétrica na maciez de
músculo Longissimus thoracis et lumborum de bovinos, observaram que nos
tratamentos com estimulação elétrica analisados após armazenamento a vácuo em
1, 3, 7 e 14 dias a 1ºC, houve um aumento da maciez ao longo do período avaliado.
Recentemente, Bórnez, Linares e Vergara (2010), estudando método de
atordoamento de cordeiros e avaliando músculo Longissimus dorsi aos 7, 14 e 21
dias armazenados a 2ºC com dois tipos de ATM (A: 70% O2 + 30% CO2 e B: 69,3%
N2 + 30% CO2 + 0,7% CO) verificaram que para o atordoamento com estimulação
elétrica o tratamento contendo O 2 e CO2 durante o período avaliado apresentou uma
diminuição significativa na força de cisalhamento, de 54,1 para 36,1 N/cm2. Por outro
lado, Vergara e Gallego (2001), estudando músculos Longissimus dorsi de cordeiro
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armazenados em diferentes atmosferas modificadas (A: 20% CO2 + 10% O2 + 70%
N2; B: 40% CO2 + 60% N2; C: 80% CO2 + 20% O2; D: 80% CO2 + 20% N2) durante
um período de tempo de 16 dias a 2ºC, notaram que em relação à força de
cisalhamento, não houve diferença significativa entre os tratamentos ao longo do
período de estocagem. Porém, em estudo com lombos de Cervus elaphus
armazenados a 2ºC por 23 dias sob três tipos de atmosferas modificadas (A: 40%
CO2 + 60% N2; B: 80% CO2 + 20% O2 e C: 80% CO2 + 20% N2), Vergara et al.
(2003) verificaram uma tendência de redução de força de cisalhamento durante o
armazenamento.
De acordo com os resultados encontrados para perda de água por cocção
(PAC) houve efeito significativo (p<0,05) apenas entre os tratamentos, não existindo
significância ao longo do tempo (p>0,05) e nem interação (p>0,05) entre os
tratamentos analisados em relação ao período de armazenamento. O sistema
contendo 75% O2 + 25% CO2 apresentou médias inferiores (13,62±0,78%) em
relação à embalagem a vácuo (17,42±0,78%) e à contendo 100% CO2
(17,47±0,78%), ao contrário de Vergara e Gallego (2001), em estudo já citado
anteriormente, que verificaram que ao longo do tempo no tratamento contendo baixo
teor de CO2 a tendência foi a maior perda de peso.
Contrariamente

aos

resultados

de

PAC

ao

longo

do

tempo

de

armazenamento encontrados neste estudo, Warner et al. (2005) verificaram que
amostras de músculos Longissimus thoracis et lumborum e Gluteus medius de
cordeiro acondicionadas a vácuo e armazenadas por 1 a 5 dias sob refrigeração,
apresentaram maior PAC no quinto dia de maturação em comparação ao primeiro.
Além destes autores, Vergara et al. (2003), conforme estudo já citado anteriormente,
avaliando diferentes composições gasosas, verificaram um aumento de PAC ao
longo de 23 dias de armazenamento sob refrigeração. Os resultados observados
nestes dois trabalhos, provavelmente ocorreram devido às injúrias protéicas
ocasionadas durante a maturação que diminui a retenção de água durante seu
cozimento (BARACAT, 2006).
Em relação à oxidação lipídica do lombo de cordeiro armazenado sob
refrigeração avaliado através do índice de TBARS (mg de malonaldeído/Kg de
amostra) verificou-se efeito significativo (p<0,06) durante o período de estocagem de
28 dias. As análises de regressão evidenciaram um comportamento quadrático
significativo (p<0,06), sendo que por meio da equação obtida o ponto de máximo
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índice de TBARS ocorreu aos 17,78 dias de armazenamento a 1ºC. Ou seja, houve
uma queda deste índice ao final do tempo de estocagem avaliado (Figura 36). Não
foi detectada variação significativa entre os tratamentos (p>0,05) nem interação

TBARS (mg
malonaldeído/Kg
amostra)

(p>0,05) entre os tratamentos analisados em relação ao tempo de armazenamento.

1,000
0,800
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Média-estimada

Média-observada

Figura 36 – Índice de TBARS ao longo da estocagem refrigerada (1ºC) de lombo
ovino embalado a vácuo, com injeção de 75% O2 + 25% CO2 e 100% CO2.
Esta redução no índice de TBARS pode ter ocorrido, provavelmente devido às
elevadas contagens de microrganismos psicrotróficos observadas já aos 21 dias de
estocagem e consequente geração de subprodutos do metabolismo destes, o que
possivelmente pode ter interferido na quantificação do malonaldeído.
Os valores de TBARS observados durante o período avaliado permaneceram
com uma média geral de 0,35±0,46 mg de malonaldeído/Kg de amostra,
permanecendo desta forma, abaixo da percepção sensorial e dentro do limite
aceitável, que de acordo com Terra, Cichoski e Freitas (2006) é de no máximo 1,59
mg de malonaldeído/Kg de amostra. Isto ocorreu provavelmente devido ao baixo
nível de lipídeos das amostras, em torno de 2,48%, compostos por elevado teor de
ácidos graxos saturados, que a torna menos susceptível à oxidação lipídica (ELLIS E
BERTOL, 2001). Esta alteração pode ocorrer em decorrência à degradação dos
ácidos graxos e resulta na formação da rancidez que é caracterizada pela alteração
do sabor e odor original (CAMPO et al., 2006), que neste caso, não foi averiguada,
sendo que o lombo continuou aceitável e com boa qualidade, sem sinais
significativos de oxidação.
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Esperava-se uma maior oxidação lipídica no tratamento contendo 75% O 2 +
25% CO2, já que altos teores de O2 induzem a ocorrência da oxidação lipídica
(RAINES e HUNT, 2010).

Porém o comportamento esperado não foi detectado

possivelmente devido ao baixo teor de lipídeos presentes nos lombos avaliados.
Contrariamente aos resultados encontrados neste estudo, Berruga, Vergara e
Gallego (2005), conforme já citados, observaram um aumento significativo da
oxidação lipídica ao longo do tempo, sendo que esta alteração permaneceu mais
evidente no tratamento com alta concentração de O 2 e em menor grau no vácuo,
após análises realizadas em intervalos de 7 dias.
Em condições anaeróbias deveria existir a prevenção da ocorrência da
oxidação lipídica (JEREMIAH, 2001), enquanto que sob alto teor de O2, a carne
sofre esta mudança em maior grau (JAKOBSEN e BERTELSEN, 2000; ÁLVAREZ et
al., 2009), como constatado por John et al. (2005) em estudos com carne bovina
embalada em diferentes condições (A: 80% O2; B: 0,4% CO e C: a vácuo), a 2ºC por
21 dias, sendo que maior teor de TBARS foi apresentado pelo tratamento A.
Contrariamente ao presente estudo, em que ao final da estocagem os lombos
apresentaram valores em torno de 0,3 mg de malonaldeído/Kg de amostra, Luño et
al. (2000), verificando o índice de TBARS ao longo do período de armazenamento
para tratamentos contendo diferentes concentrações de CO, O 2, CO2 e N2, além de
um controle (70% O2 + 20% CO2 + 10% N2), observaram que ocorreu um aumento
significativo atingindo aos 29 dias valores entre 0,5 e 0,8. Isto também foi constatado
por Walshe et al. (2006), que analisando músculos Longissimus dorsi de novilhos a
cada 2 dias durante 10 dias armazenados sob refrigeração a 4ºC e acondicionados
em sistema de embalagem com ATM 80% CO2 + 20% O2, observaram um aumento
significativo nos níveis de TBARS ao longo do tempo. Já Kennedy, Buckley e Kerry
(2004), conforme anteriormente já citados, observaram que os maiores valores
foram prevalentes no tratamento contendo 80% O 2 + 20% CO2, devido à maior
concentração de O2. Da mesma forma, Linares et al. (2007), estudando diferentes
sistemas contendo ATM (A: 70% O2 + 30% CO2; B: 69,3% N2 + 30% CO2 + 0,7%
CO; C: 60% N2 + 40% CO2) no acondicionamento de músculos Longissimus dorsi de
cordeiro a 2ºC, verificaram que houve um aumento do teor de malonaldeído ao longo
do período avaliado (1, 7, 14 e 21 dias após embalagem), sendo que o tratamento A
apresentou maiores valores de TBARS em relação aos outros em decorrência à
presença de O2 em alto teor.
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Em relação aos valores de pH determinados nas amostras de lombo, não se
verificou uma variação significativa entre os tratamentos (p>0,05), de tempo de
estocagem (p>0,05) e nem interação (p>0,05) entre os tratamentos e período de
armazenamento. Durante o período de armazenamento, o valores médios do pH
para amostras a vácuo, sob 75% CO2 + 25% O2 e 100% CO2, foram
respectivamente de 5,77±0,08, 5,95±0,08 e 5,86±0,08, ligeiramente acima da faixa
da normalidade para carne de cordeiro citada por Sobrinho et al. (2005), que pode
variar de 5,5 a 5,8.
Era de se esperar a ocorrência de uma diminuição dos valores de pH ao
longo do tempo devido ao crescente desenvolvimento de bactérias láticas (CAYRÉ,
VIGNOLO e GARRO, 2003), tanto nos tratamentos a vácuo, quanto nos dois outros
tratamentos, sendo que além deste fator, nestes últimos, a dissolução do CO2 no
músculo e tecidos de gordura também poderia ter contribuído para esta redução, já
que este comportamento promove a formação de ácido carbônico (GILL, 1988;
JAKOBSEN e BERTELSEN, 2004). Provavelmente a redução do pH não ocorreu em
nenhum dos tratamentos porque as reservas de glicogênio muscular dos animais, já
estavam esgotadas no início do armazenamento, e com isto o pH permaneceu mais
elevado (JACOB, PETHICK e CHAPMAN, 2005; LAWRIE e LEDWARD, 2006;
PINHEIRO et al., 2009). Entretanto, a carne ovina já apresenta um valor de pH
levemente mais alto em relação à carne bovina, por exemplo, o que pode favorecer
o desenvolvimento microbiano mais rapidamente, resultando consequentemente em
uma menor durabilidade da carne (TERLOUW, 2005).
Os valores de pH encontrados no atual estudo também são superiores aos
observados por Bórnez, Linares e Vergara (2010), que, em estudo já relatado
anteriormente, notaram valores entre 5,57 a 5,62. Porém, corroborando com o
presente trabalho, este estudo não apresentou diferença significativa durante todo o
período de armazenamento avaliado. Contrariamente aos resultados obtidos neste
estudo, Vergara e Gallego (2001), conforme já citados, notaram que os valores de
pH do tratamento contendo 80% CO2 + 20% O2 diminuíram significativamente ao
longo do tempo (de 5,80 para 5,54), provavelmente devido à alta solubilidade de
CO2 no músculo. Contrariamente, Linares, Bórnez e Vergara (2008), verificaram que
em amostras de carne de cordeiro (músculo Longissimus dorsi), originadas de abate
com atordoamento elétrico, acondicionadas em bandejas sob diferentes sistemas de
embalagem (A: 70% O2 + 30% CO2; B: 69.3% N2 + 30% CO2 + 0.7% CO e C: 60%
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N2 + 40% CO2) a 2ºC por 21 dias, os valores de pH variaram significativamente ao
longo do tempo nos tratamentos A e B, porém entre os tratamentos não houve
variação significativa.
Para a análise de cor objetiva, em relação aos valores de L*, não houve
diferença significativa (p<0,05) entre os tratamentos, de tempo de estocagem e nem
interação entre os tratamentos ao longo do período avaliado. Para esta variável, os
tratamentos a vácuo, com injeção de 75% O2 + 25% CO2 e 100% CO2 apresentaram
médias de 36,95±1,05, 38,47±1,05 e 36,32±1,05, respectivamente. Vale ressaltar
que o grau de luminosidade é diretamente influenciado pelos teores de mioglobina,
oximioglobina e metamioglobina (FELDHUSEN et al., 1995).
Valores de a* variaram significativamente (p<0,05) apenas entre os
tratamentos, sendo que a intensidade de vermelho foi menor no tratamento
contendo 100% CO2 (13,01±0,54) em comparação aos outros dois, que
apresentaram médias gerais de 15,35±0,54 para vácuo e 16,47±0,54 para 75% O2 +
25% CO2, sugerindo provável descoloração superficial (JEREMIAH, 2001). Era de se
esperar que houvesse um efeito significativo (p<0,05) ao longo do período de
armazenamento, já que a coloração vermelha depende da taxa de consumo de O 2
pela carne, que vai se reduzindo devido à diminuição de substratos e enzimas
responsáveis pelo eficiente funcionamento da respiração mitocondrial (O‟KEEFFE e
HOOD, 1982).
Em relação ao b*, também ocorreu variação significativa (p>0,05) entre os
tratamentos, sendo a intensidade de amarelo maior em 75% O2 + 25% CO2
(14,36±0,58), em detrimento aos outros, que apresentaram médias gerais de
12,43±0,58 para vácuo e 10,95±0,58 para 100% CO2, provavelmente devido à maior
relação com o teor de oximioglobina.
A oxigenação ocorre a partir de cerca de 5 mm de profundidade em relação à
superfície do corte cárneo e a cor superficial depende do estado químico da
mioglobina e também do equilíbrio entre a disponibilidade de O 2 superficial e a
respiração tecidual (BEGGAN, ALLEN e BUTLER, 2006; JACOB et al., 2007; JOSE
et al., 2009). Altos teores de O2 promovem a oxigenação do pigmento cárneo e
desta forma, mantém e prolonga a coloração por um período de tempo antes que a
metamioglobina se torne visível superficialmente (MANCINI e HUNT, 2005). Diante
disto, verificou-se que o sistema de embalagem contendo 100% CO 2 apresentou
uma maior descoloração com uma aparência acinzentada (Figura 37). É sabido que
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a presença de baixos teores residuais de O 2 (acima de 0,1%) favorece a oxidação
da mioglobina com a formação de metamioglobina e consequente escurecimento da
carne durante seu armazenamento (O‟KEEFFE e HOOD, 1980; GILL, 1996;
INSAUSTI et al., 2001; JEREMIAH, 2001). Este resultado está de acordo com
informações da literatura que afirmam que concentrações acima de 30% de CO 2
aumentam o grau de descoloração de carnes vermelhas (LUÑO, BELTRÁN e
RONCALÉS, 1998).

Figura 37 – Coloração das amostras de carne acondicionadas a vácuo, 75% O2 +
25% CO2 e 100% CO2, da esquerda para a direita, respectivamente.
Diferentemente dos resultados deste trabalho, Vergara e Gallego (2001),
trabalhando com músculos Longissimus dorsi de cordeiro, como já citado
anteriormente, notaram que ao longo do tempo em amostras acondicionadas em
20% CO2 + 10% O2 + 70% N2 e 80% CO2 + 20% O2, o L* aumentou
significativamente variando de 45,32 a 48,92, provavelmente devido à desnaturação
protéica que aumentou sua dispersão (INSAUSTI et al., 2001). Além disto, valores
de a* diminuíram significativamente apresentando valores entre 11,99 a 16,55 e b*
foram maiores do que em embalagens isentas de O 2, variando entre 7,72 a 11,85.
Da mesma forma, Luciano et al. (2009), avaliando a estabilidade da cor do músculo
Semimembranosus de cordeiros, armazenados em 80% O2 + 20% CO2 por 14 dias a
4ºC, verificaram o mesmo comportamento dos autores anteriores até o final da
estocagem, enquanto que Berruga, Vergara e Gallego (2005), em estudo já citado
anteriormente, notaram que amostras sob vácuo apresentaram uma maior
estabilidade em relação à coloração, sendo que no tratamento contendo alto teor de
O2, o L* e b* foram maiores, enquanto que a* apresentou menores valores.
Mais recentemente, Bórnez, Linares e Vergara (2010), em estudos já citados
anteriormente, notaram que para o atordoamento com estimulação elétrica no
tratamento contendo O2 e CO2 durante o período avaliado, não houve efeito
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significativo nos valores de L* apresentando valor médio de 52,85, os valores de a*
reduziram significativamente de 15,48 para 9,86 e intensidade de b* apresentou
média de 12,44. Insausti et al. (1999), avaliando músculo Longissimus dorsi de
diferentes raças de touros jovens armazenados em diferentes condições de
embalagem (A: a vácuo; B: 60% CO 2 + 30% O2 + 10% N2), durante 15 dias de
estocagem a uma temperatura de 2±1ºC, verificaram que o L* aumentou durante
todo o período avaliado em ambos os tratamentos, porém no vácuo foi constatado
um menor valor de L*, como também relatado no presente estudo, enquanto que no
tratamento B, um menor valor de a*, assim como no sistema contendo alto nível de
CO2 do atual experimento. Por outro lado, Luño et al. (2000), como já citado
anteriormente, verificaram que a cor de amostras de carne bovina analisada após 30
minutos da abertura das embalagens apresentaram uma redução significativa da
intensidade de a* ao longo de 29 dias de estocagem, sendo este o resultado da
conversão de oximioglobina a metamioglobina.

3.6 Estabilidade sensorial

Quanto aos provadores selecionados, 57% eram do sexo feminino, sendo que
78% dos participantes se enquadraram dentro da faixa etária de 20 a 40 anos,
conforme Figura 38. Em relação à frequência de consumo de carne de cordeiro, esta
permaneceu entre “moderado” e “quase nunca”, enquanto que a frequência de
compra de carne embalada a vácuo, de qualquer espécie permaneceu bastante
dividida entre as frequências “moderado”, “pouco” e “quase nunca”, respectivamente
20%, 27% e 28%, conforme Figura 39.
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5%

17%
Até 20 anos
de 20 a 40 anos
de 40 a 60 anos

78%
Figura 38 – Gráfico da faixa etária dos provadores totais selecionados.

A

0% 4%
17%

57%
22%

B

Quase sempre
Muito
Moderado
Pouco
Quase nunca

11%
28%
14%

20%

Quase sempre
Muito
Moderado
Pouco
Quase nunca

27%

Figura 39 – A: Gráfico da frequência de consumo de carne de cordeiro; B: Gráfico
de frequência de compra de carne embalada a vácuo. Quase sempre (1 ou mais
vezes por semana); muito (2 ou 3 vezes por mês); moderado (pelo menos 1 vez por
mês); pouco (menos de 1 vez por mês; quase nunca (somente em ocasiões
especiais).
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3.6.1 Teste de aceitação

Os resultados finais obtidos em relação aos atributos sensoriais avaliados nos
diferentes tratamentos durante o período de 21 dias são apresentados na Tabela 8.
Em geral, os valores médios atribuídos pelos provadores para todos os atributos
avaliados ficaram próximos a 7 (“gostei moderadamente”), com exceção do atributo
aroma, que apresentou média de 5,77 (próximo a “gostei ligeiramente”).
Provavelmente esta menor aceitação do aroma se deveu à ausência de
condimentos na carne, que não foram adicionados evitando-se mascarar possíveis
diferenças entre os tratamentos.
Tabela 8 – Resultados finais da análise sensorial de acordo com o atributo durante a
estocagem por 21 dias das amostras de lombo a 1ºC.
Variável

Média ± DP1

CV2 (%) Mínimo Máximo

Aroma

5,77 ± 1,82

31,51

1,00

9,00

Textura

7,00 ± 1,57

22,49

1,00

9,00

Suculência

7,09 ± 1,54

21,70

1,00

9,00

Sabor

6,72 ± 1,76

26,19

1,00

9,00

Qualidade Global

6,75 ± 1,51

22,44

1,00

9,00

1

Desvio Padrão; 2Coeficiente de Variação.

Em relação aos atributos aroma e suculência, estes apresentaram variação
significativa (p<0,05) apenas entre os tratamentos avaliados, conforme médias que
podem ser vistas na Tabela 9. Quanto ao aroma, amostras a vácuo diferiram
significativamente daquelas acondicionadas em 75% O 2 + 25% CO2 e em relação à
suculência, houve redução desta variável para o tratamento que estava embalado
em 75% O2 + 25% CO2.

Não se verificou redução significativa (p>0,05) na

aceitação destes atributos (aroma e suculência) avaliados quando se comparou as
amostras ao longo de 21 dias de estocagem, demonstrando que consumidores não
treinados não foram capazes de perceber alterações nestes atributos ao longo do
tempo. Similarmente ao resultado deste estudo, Clausen et al. (2009) ao avaliarem
sensorialmente amostras de carne bovina (músculo Longissimus dorsi) sob
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refrigeração, verificaram uma redução da suculência em amostras acondicionadas
em alto teor de O2 (80% O2 + 20% N2).
Tabela 9 – Análise de variância de acordo com o tratamento durante o tempo de
armazenamento de 21 dias das amostras de lombo a 1ºC.
Tratamento
Vácuo

75% O2 + 25% CO2

100% CO2

Variável

Média ± EP1

Média ± EP

Média ± EP

Aroma

5,65 ± 0,13b

5,92 ± 0,13ª

5,75 ± 0,13ab

Suculência

7,16 ± 0,11ª

6,91 ± 0,11b

7,21 ± 0,11ª

*a, b: médias com letras diferentes na mesma linha identificam variação
significativa (p<0,05) da variável analisada ao longo do período de
estocagem avaliado.
1
Erro Padrão.

Por meio do modelo linear, observou-se uma redução significativa (p<0,05) na
aceitação do tratamento 75% O2 + 25% CO2 durante 21 dias de armazenamento,
em relação à textura, sabor e qualidade global, enquanto que os outros dois
tratamentos permaneceram estáveis, com uma boa aceitação durante o mesmo
intervalo de tempo (Figuras 40, 41 e 42). Este comportamento ocorreu
provavelmente porque este atributo é influenciado por altos teores de O 2 devido à
possível formação de complexos protéicos e perda de função enzimática, que
afetam de forma negativa na maciez (ZAKRYS et al., 2008). Era de se esperar que
as amostras acondicionadas em embalagens contendo 100% CO2 apresentassem
realmente uma melhor aceitação ao longo do armazenamento refrigerado devido à
maior

inibição

microbiana

verificada.
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7,60

Textura

7,40
7,20
7,00
6,80
6,60
6,40
0

7
14
Tempo de armazenamento (dias)

100% CO2-estimada
Vácuo-estimada
75% O2 + 25% CO2-observada

21

75% O2 + 25% CO2-estimada
100% CO2-observada
Vácuo-observada

Figura 40 – Aceitação sensorial em relação à textura ao longo do tempo de
armazenamento para cada tratamento.

7,4000
7,2000

Sabor

7,0000
6,8000
6,6000
6,4000
6,2000
0

7
14
Tempo de armazenamento (dias)

100% CO2-estimada
Vácuo-estimada
75% O2 + 25% CO2-observada

21

75% O2 + 25% CO2-estimada
100% CO2-observada
Vácuo-observada

Figura 41 – Aceitação sensorial em relação ao sabor ao longo do tempo de
armazenamento para cada tratamento.
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Qualidade global

7,1000
6,9000
6,7000
6,5000
6,3000
0

7
14
Tempo de armazenamento (dias)

100% CO2-estimada
Vácuo-estimada
75% O2 + 25% CO2-observada

21

75% O2 + 25% CO2-estimada
100% CO2-observada
Vácuo-observada

Figura 42 – Aceitação sensorial em relação à qualidade global ao longo do tempo
de armazenamento para cada tratamento.

Contrariamente, Martínez-Cerezo et al. (2005), avaliando sensorialmente
amostras de Longissimus lumborum de cordeiro armazenadas a vácuo por 1, 2, 4, 8
e 16 dias a 3±1ºC por análise descritiva quantitativa, demonstraram que houve um
progressivo aumento da maciez e suculência para todas as raças e pesos de abate
analisados, sugerindo uma boa aceitação. Lund et al. (2007), avaliando
sensorialmente músculo Longissimus dorsi de suínos armazenados em condições
diferenciadas (A: 70% O2 + 30% CO2 e B: a vácuo) durante estocagem por 14 dias a
4ºC, observaram uma redução na aceitação da textura e suculência em relação ao
tratamento A, provavelmente em decorrência à uma menor fragmentação miofibrilar
ou proteólise, corroborando com resultados obtidos no presente estudo. Atualmente,
Zakrys et al. (2009) estudando amostras de músculo Longissimus dorsi de novilhos
acondicionadas por 12 dias a 4ºC sob concentrações de O 2 variando de 40 a 80%,
todas contendo 20% CO2, completando 100% com N2, verificaram que as amostras
que possuíam concentrações iguais ou superiores a 50% apresentaram uma menor
suculência e maciez, como constatado também no presente estudo.
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3.6.2 Teste de ordenação de preferência

Os dados de ordenação de preferência foram avaliados estatisticamente de
acordo com o teste de Friedman, utilizando a tabela de Newell e Mac Farlene
(FERREIRA et al., 2000). A partir desta tabela foi feita a avaliação das diferenças
críticas entre os totais das somas de ordenação, seguindo-se a descrição para 3
amostras e 50 respostas, obtendo-se com isso um valor crítico α0,05=24. Em todos
os quatro intervalos de tempo de armazenamento avaliados a atitude dos
consumidores em relação à aparência dos lombos (carne embalada) foi a mesma,
sendo que as amostras embaladas a vácuo e sob atmosfera contendo 75% O2 +
25% CO2 foram preferidas se comparadas às amostras submetidas a injeção de
100% CO2, conforme pode ser visto na Tabela 10. Esta menor aceitabilidade
sensorial pode estar associada provavelmente à baixa intensidade de a* encontrada
ao longo do tempo analisado que promove uma piora na aparência, sendo este o
fator responsável pela intensidade de vermelho da carne e consequentemente um
razoável indicativo de aceitação (BEHRENDS et al., 2003). Por outro lado, o
mercado de food-service pode ser beneficiado pela extensão da vida útil conferida
pelo acondicionamento com 100% de CO 2, já que, para este mercado a segurança
alimentar é mais relevante do que a coloração da carne ainda embalada, uma vez
que o consumidor final terá contato somente com a carne já preparada.
Tabela 10 – Resultados das somas de ordenação utilizando a Tabela de Newell e
Mac Farlene.
Tempo de estocagem (dias)
Tratamento

0

7

14

21

Vácuo

121ª

120ª

124ª

128ª

75% O2 + 25% CO2

120ª

124ª

121ª

107ª

100% CO2

59

b

56

b

55

b

65b

a, b: médias com letras diferentes na mesma linha
identificam variação significativa (p<0,05) durante o período
de estocagem avaliado.

Este resultado demonstra que, em geral, antes da compra a maior parte do
consumidor avalia a aparência do músculo, associando principalmente sua
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coloração com o grau de frescor da carne (JEREMIAH, 2001; LIU et al., 2003).
Carpenter, Cornforth e Whittier (2001), avaliando a preferência dos consumidores
em relação à cor e tipo de embalagem para carne bovina, concluíram que apesar da
alta tecnologia existente atualmente, a aceitação ocorre mais facilmente quando a
coloração vermelho brilhante prevalece e quando esta carne é embalada em
invólucro de PVC, mesmo que o sabor não corresponda à percepção inicial de
produto fresco durante o consumo. É importante citar que a estabilidade da cor deve
permanecer por no mínimo 21 dias, período que determina o sistema de embalagem
ideal para carne fresca (JAYASINGH et al., 2001).
Scholtz et al. (1992), analisando sensorialmente amostras de carne suína
(Longissimus thoracis) acondicionadas em diferentes condições (A: 25% CO2 e 75%
O2; B: a vácuo e C: 100% CO2) em relação à cor, odor e aceitabilidade observaram
que a equipe de 10 provadores treinados classificaram a carne embalada a vácuo
como a mais escura, com um odor desagradável e como menos aceitável em
relação aos outros tratamentos. Já a amostra acondicionada em embalagem
contendo 100% CO2, foi analisada com um odor mais agradável, uma cor não tão
escura e mais aceitável ao final do armazenamento por 21 dias a 0ºC, se comparado
com os outros sistemas de acondicionamento. Neste caso, para a análise da cor e
aceitabilidade as amostras permaneceram fechadas, enquanto que para o odor, este
atributo foi avaliado imediatamente após a abertura dos sistemas.

3.7 Estabilidade sensorial do tratamento 100% CO 2

3.7.1 Teste de aceitação

De acordo com os bons resultados obtidos em relação à estabilidade
microbiológica (ausência de microrganismos patogênicos) e sensorial até 21 dias,
apenas o tratamento contendo 100% CO 2 foi avaliado sensorialmente aos 28 dias
(Tabela 11).
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Tabela 11 – Resultados finais da análise sensorial de acordo com o atributo durante
a estocagem por 28 dias das amostras de lombo a 1ºC.
Variável

Média ± DP1 CV2 (%) Mínimo Máximo

Aroma

5,66 ± 1,77

31,24

1,00

9,00

Textura

7,03 ± 1,48

21,05

1,00

9,00

Suculência

7,15 ± 1,44

20,09

1,00

9,00

Sabor

6,70 ± 1,67

24,88

1,00

9,00

Qualidade Global

6,73 ± 1,51

22,52

1,00

9,00

1

Desvio Padrão; 2Coeficiente de Variação.

Em relação aos atributos avaliados ao longo do tempo de estocagem, as
amostras não sofreram variação significativa (p<0,05), conforme as médias das
notas atribuídas pelos provadores que podem ser vistas na Tabela 12,
demonstrando uma boa estabilidade da carne acondicionada em embalagem
contendo 100% CO2 até os 28 dias de armazenamento a 1ºC.
Tabela 12 – Análise de variância de acordo com o tratamento durante o tempo de
armazenamento de 28 dias das amostras de lombo a 1ºC.
Tempo de estocagem (dias)
0

7

14

21

28

Variável

Média ± EP Média ± EP Média ± EP Média ± EP Média ± EP

Aroma

5,78 ± 0,25ª 5,80 ± 0,25ª 5,90 ± 0,25ª 5,52 ± 0,25ª 5,32 ± 0,25ª

Textura

6,96 ± 0,21ª 7,02 ± 0,21ª 7,50 ± 0,21ª 6,98 ± 0,21ª 6,68 ± 0,21ª

Suculência

7,28 ± 0,20ª 7,00 ± 0,20ª 7,52 ± 0,20ª 7,04 ± 0,20ª 6,92 ± 0,20ª

Sabor

6,54 ± 0,24ª 6,42 ± 0,24ª 7,06 ± 0,24ª 6,84 ± 0,24ª 6,62 ± 0,24ª

Qualidade Global

6,58 ± 0,21ª 6,52 ± 0,21ª 7,14 ± 0,21ª 6,66 ± 0,21ª 6,74 ± 0,21ª

*a, b: médias com letras diferentes na mesma linha identificam variação significativa (p<0,05)
da variável analisada ao longo do período de estocagem avaliado.
1
Erro Padrão.

Carne estocada sob atmosferas contendo CO2 aumentam eficientemente o
tempo de armazenamento do produto, pois reduz o desenvolvimento microbiano
durante o período de estocagem (O‟KEEFFE e HOOD, 1980). Diante disto e
corroborando com o presente estudo, Scholtz et al. (1992), na determinação da vida
de prateleira de músculos Longissimus thoracis de carne suína armazenada por 21
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dias a 0ºC em sistemas de embalagens diferenciados (A: 25% CO2 e 75% O2; B: a
vácuo e C: 100% CO2), verificaram que o tratamento C foi melhor classificado
sensorialmente em relação ao odor e a vida útil foi superior em comparação aos
outros sistemas.
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4 CONCLUSÕES

De acordo com os resultados das avaliações microbiológicas, físicas e
químicas e da aceitação sensorial da carne assada, concluiu-se uma maior
estabilidade durante 28 dias de estocagem a 1ºC para as amostras acondicionadas
em embalagens

contendo

100%

CO2,

enquanto

que

para

as amostras

acondicionadas a vácuo e contendo 75% O2 + 25% CO2, o tempo de vida útil é de no
máximo 21 dias. No entanto, em relação à aparência da carne crua ainda embalada,
o tratamento 100% CO2 foi menos preferido quando comparado aos demais
sistemas de ATM avaliados. Sendo assim, mesmo apresentando maior estabilidade
são necessários maiores estudos com carne de cordeiro embalada em
concentrações elevadas de CO2, possivelmente em associação com outros gases
que permitam a manutenção de uma coloração mais aceitável da carne embalada,
principalmente quando destinada ao mercado varejista.
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