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Introdução

Um dos maiores desafios para o homem, desde a sua 
existência no planeta, é sem dúvida, relacionado à
alimentação, pois nos primeiros núcleos humanos, a 
exploração dos diversos tipos de alimentos disponíveis 
na natureza era simples, porém, a necessidade de 
deslocamento para outras regiões e o esgotamento das 
reservas naturais de alimento obriga os indivíduos a 
preocuparem-se em produzir alimentos e mais ainda em 
conservá-los por períodos maiores, visando estocar 
variedades em condições de serem consumidas em 
períodos de escassez [1].

Assim, foram desenvolvidos métodos de 
conservação na sua maioria através de observações de 
acontecimentos naturais, como o uso do sal na 
desidratação de alimentos, melhorando a durabilidade 
dos mesmos.

Dada a importância da carne para alimentação 
humana é necessário criar garantias de qualidade e 
segurança por suas propriedades características 
facilitadoras da deterioração [2].

A salga é um método empregado na conservação de 
carnes e derivados, com certa tradição em algumas 
regiões brasileiras, sendo de grande importância onde a 
refrigeração torna-se difícil, como em muitas cidades 
do nordeste brasileiro [3]. 

A ação do sal também está relacionada com a 
inibição da multiplicação de microrganismos [4]. 

 O crescimento de algumas bactérias é inibido a
baixas concentrações de sal, como 2%, embora outras 
bactérias, leveduras e fungos sejam capazes de crescer 
em concentrações salinas elevadas, como os halofílicos 
[3].

Pela seleção da microbiota dos produtos salgados, o sal 
favorece o desenvolvimento das bactérias láticas, 
acidificando naturalmente os produtos a valores de pH 
desfavorável ao crescimento de microrganismos 
proteolíticos e deterioradores. A presença de bactérias 
láticas inibe também o desenvolvimento de bactérias 
patogênicas [5].

Objetivou-se com este estudo fazer uma avaliação sobre 
as informações dos testes físico-químico da carne de sol 
referente ao controle de qualidade da carne apta ao 
consumo.

Material e métodos

O processo de salga e as analises físico química foram 
realizadas no Laboratório de Tecnologia de Alimentos do 
Departamento de Tecnologia Rural da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco.

Os pernis de seis ovinos foram submetidos a seis 
tratamentos distintos de salga seca. Esses tratamentos 
compreenderam duas concentrações salinas (5 e 8% de 
NaCl) e três tempos de descanso para que houvesse 
penetração do sal ( 3, 3 1/2 e 4 horas). Após o processo de 
salga as carnes foram submetidas a uma dessecação parcial 
por 20h finalizando assim a elaboração do produto salgado. 

Todo o produto foi armazenado em bandejas estéreis, 
cobertos com papel filme e submetidos à refrigeração. 

Durante 21 dias, esses produtos foram submetidos a 
avaliações de pH com um pehagametro com o intuito de 
aferir a intervenção do sal na conservação do produto.

Através de uma média aritmética, foi constatada a 
variação de pH de cada tratamento de salga [Tabela 1] e 
reproduzido os resultados através de um gráfico [Tabela2].



Resultados e discussão

As carnes submetidas ao tratamento de salga a 5% 
durante os 21 dias, sofreram alterações mais 
pronunciadas na variação de seu pH quando 
comparadas ao tratamento de 8%.

 A carne é um produto de baixa acidez, cujo pH 
ótimo fica entre 5,4 a 5,8 [4]. Mas ao sofrer a adição 
do sal, ocorre uma acidificação do meio, retardando 
assim a ação das bactérias deteriorantes. Porém, em 
níveis reduzidos de concentração salina, com o adiantar 
dos dias, o sal não é mais capaz de resistir à ação 
microbiana, alcalizinizando o meio, tornando-o 
propício a ação dos microrganismos deteriorantes.

A carne que recebeu o tratamento de salga a 8%, 
teve uma menor variação de pH no mesmo intervalo de 
tempo, 21 dias, confirmando assim que o sal exerce um 
grande poder no controle do desenvolvimento 
microbiano da carne, promovendo então aumento do 
seu tempo de vida útil.

A concentração hidrogeniônica, que determina o pH 
dos alimentos, é um dos principais fatores que exercem 
influencia sobre o crescimento, sobrevivência ou 
destruição dos microrganismos, que nele se encontram 
presente [5].

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. 
Também não há no Regulamento Industrial de Inspeção 

Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) qualquer artigo que forneça um conceito 
caracterizando-a de forma legal. A elaboração desse 
produto segue então, conceitos ou normas típicas regionais 
[6]. 
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Tabela 1..Média aritmética dos valores de pH no prazo de 21 dias das carnes submetidas ao processo de salga a 5% e 8%.

SALGA A 5% SALGA A 8%

T1 T2 T3 T4 T5 T6
6 6,3 6 5,8 6 6,3
6 6,1 6,1 6 6 5,9
6 6,1 5,8 6 5,9 6

6,3 6,2 6 6 5,7 6,1
6 6,2 6,1 6,1 5,9 6,1

5,9 6 5,8 5,8 5,8 6,2

6 6,2 6,2 6,2 6 6,4
6 6,1 6,1 6,1 5,9 6
6 6,2 6,1 6,1 6,1 5,8

6,1 6,3 6,1 6,1 5,9 6,2
6 6,2 6,1 6,1 5,9 6,1
6 6,2 6 6 6 6,1
6 6,2 5,8 5,8 6,1 6,2
6 6,2 6,1 6,1 5,9 6,2
6 6,2 6,2 6,2 6 6,1
6 6 6,1 6,1 6 6

6,1 6,2 6,1 6,1 7,8 6
6 6,3 6 6 5,9 6,1

6,2 6,3 6,1 6,1 6 5,9
6,1 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1
6,1 6,1 6,1 6,1 6 6,1

6,038095 6,17619 6,047619 6,042857 6,033333 6,090476

Tabela 2. Gráfico que determina as médias referentes ao pH de cada tratamento de salga 
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