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Introdução

O desenvolvimento da ovinocultura de corte, 
mediante a comercialização da carne e seus derivados 
com características superiores, é uma realidade 
verificada nos últimos anos.

A salga de produtos cárneos confeccionados em 
larga escala, originou no Brasil, produtos tradicionais 
de grande penetração como a carne-de-sol. Processada 
como produto cárneo parcialmente desidratado e 
apenas semi-preservado pela salga, portanto, de rápida 
perecibilidade [1], a carne-de-sol surgiu como uma 
alternativa para a preservação do excedente de 
produção, ante as dificuldades encontradas para a sua 
conservação por refrigeração. A uma concentração 
suficiente (3 a 4%), o sal inibe o crescimento 
microbiano ao aumentar a pressão osmótica do meio do 
alimento, com a conseqüente redução da atividade da 
água. Ainda assim, a carne-de-sol é um alimento de 
rápida perecibilidade (4 a 5 dias) em temperatura 
ambiente.

Como alternativa surgiu o armazenamento do 
alimento em câmaras frigoríficas, a temperatura 
geralmente de -1ºC a 10ºC, que não impedem a sua 
deterioração, no entanto retardam o desenvolvimento 
dos microrganismos e a ação das enzimas.

Com base nesses conhecimentos o presente trabalho 
objetivou determinar, através de análises físico-
químicas, a vida de prateleira da carne-de-sol ovina 
mantida sob refrigeração.

Material e métodos

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de 
Tecnologia dos Alimentos da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco – UFRPE, Recife-PE. O 
delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado, com três tratamentos distintos. Os fatores 
avaliados compreenderam uma concentração salina 
(8% de NaCl) e três tempos de descanso (3, 3 ½ e 4 
horas). Foi utilizado pernil de ovinos adultos sem osso, 
comercializados sob refrigeração. As peças de carne 
foram pesadas individualmente e calculado a 
quantidade de NaCl para cada tratamento. Em seguida 

foram alojadas em bandejas plásticas devidamente 
higienizadas, onde as peças foram abertas ao meio 
formando mantas de dois a três centímetros de espessura e 
realizados cortes penetrantes. O método utilizado foi a 
salga a seco que consiste no friccionamento utilizando-se as 
mãos como instrumento, facilitando a penetração do sal e a 
distribuição de maneira eqüitativa. Após esse processo foi 
marcado o tempo de descanso e durante esse tempo as 
mantas foram viradas dentro de intervalos de uma hora a 
fim de se obter uma melhor distribuição salina. Com o 
termino do tempo de descanso de cada tratamento, as 
mantas foram penduradas em ganchos identificados e 
armazenadas no gradil telado para o processo de 
dessecação por vinte horas, concluindo assim a elaboração 
do produto salgado.

As mantas de carne-de-sol foram armazenadas em 
bandejas plásticas envolvidas em filme de PVC, 
objetivando aumentar a higienização. O armazenamento 
para determinação da vida de prateleira foi sob refrigeração 
a uma temperatura de 1ºC. A partir desse momento onde foi 
finalizada a elaboração da carne-de-sol e armazenada sob 
refrigeração, começou a contar o primeiro dia da vida de 
prateleira. Foi então determinado o pH das amostras 
segundo a metodologia descrita por Terra e Brum [2] onde 
foram misturados 5g da amostra homogeneizada com 10 ml 
de água destilada para possibilitar a penetração do eletrodo 
do potenciômetro, em seguida ajustou-se o pHgametro com 
solução tampão pH 7,0 e ao introduzir na amostra, após sua 
estabilização tinha-se a leitura do pH.

A partir do segundo dia da vida de prateleira foram 
feitas, diariamente, as avaliações físicas – pesquisa de gás 
amoníaco e pesquisa de gás sulfídrico, utilizando o método 
descrito pelo Instituto Adolf Lutz [3]. Ambas são 
avaliações rápidas e por tal motivo a partir do momento 
que as avaliações eram positivas, se realizava nova leitura 
do pH para comprovar que de fato aquela amostra estava 
em início de decomposição e nesse momento sua vida de 
prateleira deveria ser interrompida. Foram então 
registrados quantos dias cada amostra permanecia em boas 
condições para consumo, feito seu devido descarte e dando 
continuidade as análises das demais amostras, até a última 
acusar sua deterioração.



Resultados e Discussão

Foram utilizados 8% de NaCl em três tempos de 
descanso, justificando-se que a carne-de-sol não possui 
uma regulamentação técnica que lhe confira definições 
de critérios e padrões físico-químicos ou 
microbiológicos, ou que lhe atribua um memorial 
descritivo para a sua elaboração.

As análises físicas determinaram o início de 
deterioração das amostras, onde o resultado da 
pesquisa de gás amoníaco foi obtido pelo aparecimento 
de uma fumaça branca e espessa e na pesquisa de gás 
sulfídrico o aparecimento de uma mancha preta no 
papel filtro indicou a presença do gás.

O tratamento 1 apresentou vida de prateleira de 23 
dias, em seguida o tratamento 2 com 38 dias e por fim 
o tratamento 3 que apresentou 40 dias de vida de 
prateleira (Fig. 1). Essa diferença pode ser justificada 
pela concentração de NaCl de cada tratamento, pois 
mesmo os três tratamentos recebendo inicialmente 8% 
de NaCl, o tempo de descanso variou, fazendo com que 
ao final da elaboração as mantas de carne-de-sol 
apresentassem concentrações diferentes de NaCl.

Na tabela 1 são apresentados os valores de pH ao 
início e final dos três tratamentos. Todos os tratamentos 
apresentaram pH final superior a 6,5 o que comprova 
os resultados positivos das análises físicas e indica a 
deterioração das amostras finalizando assim o tempo de 
vida de prateleira.

Os três tratamentos tiveram suas características 
sensoriais modificadas, gradativamente no decorrer dos 
dias, apresentando coloração alterada (marrom), além 

da presença de odor. A alteração da coloração ocorreu, pois 
segundo Sabadini et al. [4] a utilização de sais produz 
alteração na mioglobina do músculo, pois o ferro é 
oxidado, originando a metamioglobina, de cor marrom.

Conclui-se que a temperatura de refrigeração de 1°C 
inibiu as transformações bioquímicas da carne-de-sol ovina 
analisada, o que resultou no prolongamento da vida de 
prateleira de todos os tratamentos. Porém são necessários 
novos estudos para determinar os padrões microbiológicos 
da carne-de-sol ovina mantida sob refrigeração.
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Figura 1. Gráfico do tempo de vida de prateleira da carne-de-sol ovina sob tratamento de refrigeração.
Trat. 1, 8% de NaCl por 3 horas; Trat. 2, 8% de NaCl por 3 ½ horas; Trat. 3, 8% de NaCl por 4 horas.

Tabela 1. Alteração do pH da carne-de-sol ovina sob tratamento de refrigeração.

.pH Trat. 1 Trat. 2 Trat. 3 Média
Início 6,32 6,34 6,50 6,38
Fim 6,98 6,82 7,06 6,95


