
1

TRANSFORMAÇÃO DO MÚSCULO EM 
CARNE: MANIPULAÇÃO E 
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Tecido muscular

Metabolismo pós-morte

Após o abate, o músculo é convertido em carne

As principais mudanças que ocorrem são:
Depleção das fontes de energia (ATP, ADP, fosfocreatina)
Depleção das reservas de glicogênio muscular
Produção e acúmulo de ácido lático
Diminuição do pH da carne
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Tecido muscular

Metabolismo pós-morte

Exigência de ATP para relaxamento muscular e bombeamento de Ca+2

para dentro do retículo sarcoplasmático

Produção e acúmulo de ÁCIDO LÁCTICO no músculo

Queda do pH muscular

Fontes de ATP

1) Fosfocreatina + ADP ↔ Creatina + ATP

2) 2 ADP ↔ ATP + AMP

3) Glicogênio + 1 ATP → 2 ácidos láctico + 3 ATP (anaeróbico)

Tecido muscular

Metabolismo pós-morte

A quantidade de glicogênio muscular no 
momento do abate e a velocidade do 

metabolismo muscular pós-morte irão 
influenciar a qualidade da carne
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Reações bioquímicas que ocorrem após a 
morte do animal

ATP

pH    Lactato

Fosfocreatina

Tempo após o abate

DIAGRAMA DAS 
MUDANÇAS QUE 
OCORREM NO 
MÚSCULO PÓS-
MORTEM
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Queda de pH da carne

Potencial glicolítico do músculo 
no momento do abate

O potencial glicolítico é a soma dos principais compostos 
prováveis para a produção de ácido láctico no músculo após a 
morte. 

Quanto maior for o potencial glicolítico mais baixo serão os 
valores de pH final encontrado na carne. 

PG =  2[(glicogênio) + (glicose) +  (glicose-6-fosfato)] + (lactato)
Monin e Sallier (1985)

Queda do pH muscular

Espécie pH vivo pH 
inicial 

pH 
final 

Tempo de 
aparição do 

rigor 
Bovinos 7,0 6,7 5,6 6 a 12h 
Suínos 7,2 6,7 5,6 50´ 
Ovinos 7,0 6,9 5,6 6 a 12h 
Aves 7,0 6,7 5,6 30´ 

 



5

Carne Normal
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Carne DFD

Do inglês: dark, firm and dry

Carne de cor escura, de textura firme e 
que possui grande capacidade de retenção 
de água

Ocorre em aves, bovinos, ovinos e suínos

Efeito do pH na cor da carne de frangos

Fonte: Oda et al., 2003 (TAM-UEL)
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Estresse: carne DFD

Fonte: Oda et al., 2003
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Modelo de Cor, Textura e Retenção

normalPSE - Carne pálina, 
flácida e exsudativa

DFD -Carne ressecada
na superfície, firme e 
escura. 

Padrão de Cor

Pálida Escura

Carne DFD

Causas

Jejum prolongado pré-abate

Estresse crônico antes do abate

Exaustão física

Maior freqüência em machos inteiros
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ESTRESSE PRÉ- ABATE

Fator estressante

Hipotálamo
(Fator liberador de corticotrofina - CRH)

Hipófise 
(Hormônio adrenocorticotrófico - ACTH)

Córtex Adrenal Medula Adrenal
(corticosteróides) (catecolaminas)

cortisol (mamíferos)                                    Adrenalina e
cortisona (aves)                                           noradrenalina

Gasto das reservas de glicogênio muscular

Propriedades tecnológicas das carnes 
PSE e DFD

Salame e
Presunto crú

Presunto cozidoInadequada

Salsicha e 
Presunto cozido

Salame e 
Presunto crú

Processamento

Ausência de sabor ácidoSabor ácido acentuadoCaracterísticas sensoriais

Redução da absorção de 
sal e pobre 

desenvolvimento da cor 
curada

Maior absorção de sal
Alteração na cor curada

(+ branca)

Absorção dos ingredientes 
de cura

Pouca
Maior rendimento

tecnológico

Maior perda de água
Menor rendimento 

tecnológico

Capacidade de retenção 
de água 

DFDPSE

Tipo de CarnePropriedades
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Efeito do pH sobre a quantidade de água 
imobilizada na carne
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Capacidade de retenção de 
água

É a capacidade da carne de manter sua 
umidade ou água durante a aplicação de 
forças externas como corte, aquecimento, 
trituração  e prensagem

É importante
para manter a aparência da carne antes do 
cozimento
a suculência durante a mastigação
a maciez
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Efeito do pH sobre a coloração da carne
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Cor da carne

É o primeiro aspecto a ser avaliado pelo 
consumidor

Indica a qualidade da carne

É determinada pela quantidade de 
pigmentos na carne (hemoglobina e 
mioglobina e citocromos) e pelo estado do 
ferro presente na mioglobina



12

FATORES QUE AFETAM A QUANTIDADE 
DE MIOGLOBINA NO MÚSCULO

Idade dos animais

Exercício

Tipo de músculo (composição das fibras 
musculares)

Idade Conteúdo de mioglobina 
(mg/g) 

12 dias 0,7 
3 anos 4,6 
Mais de 10 anos 16 a 20 
 

Influência do estado do ferro presente na 
molécula de mioglobina na cor da carne 

Ciclo da cor da carne fresca
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MIOGLOBINA

(Fe++ reduzido 
ferroso)

Vermelho Púrpura

OXIMIOGLOBINA

(Fe++ reduzido 
ferroso)

Vermelho Brilhante

METAMIOGLOBINA

(Fe+++ oxidado férrico)

Marron

Oxigenação

desoxigenação

Oxidação

(perde elétron)

Oxidação Redução

(ganha elétron)
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Ciclo das cores das carnes frescas

Mioglobina Oximioglobina Metamioglobina

(desoxigenada)      (oxigenada)            (oxidada)

Colorímetro
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Leitura do colorímetro

a* e b* correspondem 
a tonalidade e 

saturação

- a = verde

+a = vermelho

-b = azul

+b amarelo

L* Luminosidade

L* = 0 Preto

L* = 100 Branco

L* Branco

a*+ Vermelho

Preto

a* - Verde

b*+ Amarelo

b*- Azul
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Cálculo do Croma (saturação)
indica a pureza da cor, o quanto difere do cinza 

(cor viva ou fosca)
Croma = (a2+b2) ½

Tonalidade da carne (cor)
atributo pela qual se identifica 

as cores
ângulo formado com o eixo x
Tonalidade = tan-1(b/a)

Tonalidade

Maciez da carne

Maciez ou textura é a manifestação dos 
elementos estruturais da carne 
relacionados à aparência, à mastigação e a 
resistência à aplicação de uma força
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Fatores que afetam a maciez

Quantidade e maturidade do colágeno 

Diâmetro da fibra muscular
Correlação negativa com a maciez (r = -0,73)

Estrutura física da célula
Comprimento do sarcômero é correlacionado 
positivamente com a maciez (r = 0,80)

Atividade das enzimas proteolíticas

Grau de Marmoreio

Variações na Maciez da carne durante o 
período pós-morte

 

Tempo pós-morte

Força de 
cisalhamento

(kg)

1 2 3

Estabelecimento do rigor-
mortis
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Tempo 1 até 2 – Desenvolvimento do rigor
Processo de formação das ligações actino-miosina
O músculo começa e perder a extensibilidade
Diminuição do tamanho do sarcômero

Tempo 2 - Estabelecimento do rigor-mortis
Não existe mais energia nas células para desfazer as ligações 
actina-miosina
Perda completa da extensibilidade do músculo
O sarcômero atinge seu menor tamanho

Tempo 2 a 3 – Resolução do rigor (maturação da carne)
Processo enzimático
Hidrólise das proteínas celulares  

Força 
cisalhamento

Tempo pós morte

1

2

3

Comprimento do Sarcômero

Após o abate, o rigor-mortis resulta no 
encurtamento dos sarcômeros dos músculos

A maciez da carne depende do tamanho 
alcançado pelos sarcômeros no rigor-mortis

Problema para bovinos e ovinos (fibras 
vermelhas são mais susceptíveis)
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RELAXADO

PARCIALMENTE 
CONTRAÍDO

CONTRAÍDO
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(A)Descontraído; (B)Semi-contraído; (C)Contraído

REPRESENTAREPRESENTAÇÇÃO ESQUEMÃO ESQUEMÁÁTICA DO SARCÔMEROTICA DO SARCÔMERO

Banda IBanda I: zona clara, 
formada por filamentos
delgados. Linha Z.

Banda ABanda A: zona escura, 
formada por filamentos
delgados e grossos. 
Zona H 

FormaFormaçção de pontes ão de pontes 
cruzadascruzadas: complexo 
actomiosina.

SarcômeroSarcômero:: unidade funcional, distância entre linhas Z

Relação entre o comprimento do sarcômero e a 
maciez da carne

Comprimento 
sarcômero 

Força 
cizalhameto 

Maciez 

2,0 a 2,5 µm 2 kg/cm2 Macio  
2,0 a 1,7 µm 6 a 8 kg/cm2 Moderado 
1,7 a 1,5 µm 14 kg/cm2 Duro  
Menor que 1,5 µm 2 a 6 kg/cm2 Macio  
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Encurtamento dos 
sarcômeros

Afetado por:

Músculo solto

Velocidade de resfriamento da carcaça

Posição anatômica do músculo na carcaça

Forma de pendura da carcaça na nória
(tendão de aquiles x forâmen oval da pélvis)

Encurtamento dos 
sarcômeros

Peso da carcaça

Porcentagem de marmoreio

Gordura subcutânea



22

Influência do peso da carcaça na 
força de cisalhamento

Força de 
cisalhamento

Peso da carcaça

Pendura da carcaça pelo 
tendão de Aquiles

Pendura da carcaça pelo 
forâmen pélvico
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Encurtamento do sarcômero versus  
resfriamento da carcaça

Velocidade de resfriamento (cold shortening)

Provocado por temperaturas de resfriamento abaixo de 
10oC antes da entrada do rigor-mortis

Provoca diminuição drástica do comprimento do 
sarcômero

Entretanto, temperaturas elevadas de armazenamento 
aumentam o risco de contaminação das carcaças e as 
perdas por exudação

Influência da temperatura no 
encurtamento do sarcômero
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O grau de acabamento 
influencia a velocidade de 
resfriamento das carcaças

Congelamento da carne antes do rigor

Provoca encurtamento por descongelamento

O rigor-mortis após o descongelamento é mais 
acentuado (mais de 40% de encurtamento)

A perda por exudação pode chegar a mais de 
25%
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Encurtamento sarcômero versus  
desossa antes do establecimento do rigor mortis

Desossa a quente
Aumenta o encurtamento dos sarcômeros pela 
maior velocidade de resfriamento do músculo

Maciez avaliada pelo shear (kg/g)

Desossa convencional = 5,2b

Desossa quente = 7,9a
Fonte: Contreras e Beraquet, 2001

Estimulação Elétrica

Usado para evitar o encurtamento dos 
sarcômeros causado pelo resfriamento das 
carcaças

Acelera a glicólise e o início do rigor-mortis

É mais apropriado para animais 
com pouco acabamento de 

gordura
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Baixa voltagem = 10 minutos após o abate
Entre 30 a 50 volts
Problema operacional

Alta voltagem = 1 hora após o abate
Mais de 500 volts
Maior custo
Mais seguro
18 impulsos de 1,8´´

ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA

GRANDE CONTRAÇÃO 
MUSCULAR

ACELERA A HIDRÓLISE DO 
ATP

RÁPIDA QUEDA DO pH

RÁPIDA DESNATURAÇÃO 
PROTÉICA

DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE 
DE RETENÇÃO DE ÁGUA

ACELERA A GLICÓLISE

RÁPIDO APARECIMENTO 
DO RIGOR

PROTEÓLISE

MAIOR LIBERAÇÃO DE 
CÁLCIO

ATIVAÇÃO DAS CALPAÍNAS

DIMINUIÇÃO DO 
ENCURTAMENTO DOS 

SARCÔMEROS

PREVENÇÃO DE CORTES 
ESCUROS
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Influencia da estimulação 
elétrica na queda do pH da 

carne

pH

Horas após o 
abate

Não estimulada

estimulada
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Melhora a maciez da carne

Intensa contração que provoca ruptura física das 
miofibrilas

Ativação das enzimas proteolíticas (acidificação do 
meio)

Prevenção do encurtamento pelo frio (acidificação 
x temperatura elevada)

Medida da maciez
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Resolução do rigor-mortis

Chamado de Maturação da carne

É o amaciamento progressivo da carne durante 
certos período de estocagem 

Processo enzimático

Resolução do rigor-mortis

Realizado, principalmente, pelas Proteinases 
Neutras Ativadas pelo Ca+2  intracelulares =

Resulta no despreendimento dos filamentos 
de actina da linha Z 

CALPAINAS
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Resolução do rigor-mortis

Principais proteínas degradadas pelas 
calpainas:

Nebulina e titania (proteínas do citoesqueleto)

Vinculina, distrofina e desmina (responsáveis 
pela sustentação das miofibrilas dentro da fibra 
muscular)

Troponina T (participa do processo de 
contração muscular)

Resolução do rigor-mortis

Inibidor das calpainas =

Quanto maior for a concentração de calpastatina no 
músculo mais dura será a carne

O coeficiente de correlação entre a força de 
cisalhamento e a atividade da calpastatina é de 0,51 
a 0,59

É responsável por mais de 70% da variação na 
maciez da carne bovina

CALPASTATINAS
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CALPAÍNA
LIVRE CALPASTATINA

Ca2+ 

Proteólise causada pelas calpaínas 

Fatores envolvidos 

Calpaína 
Ativada 

Ca2+ 

O CÁLCIO ativa a 
CALPAÍNA e o pH 

baixo inativa a 
CALPASTATINA 

resultando na  
degradação dos 

componentes estruturais 
da célula 

Favorecido pelo 
pH baixo 

AMACIAMENTO DA CARNE 

Calpaína 
inibida 

Acoplamento da 
calpastatina com a calpaína

pH alto complexa a 
calpastatina inativando 

a calpaína 

Inibição da proteólise 

Carne de textura mais dura 

A NEBULINA se estende 
sobre a actina.

Da linha Z até próximo a 
linha M.

Cada molécula 
de TITINA se 
estende da 
linha Z até a 
linha M.

A titina é
associada a 
miosina e 
mantém esta 
na posição 
central do 
sarcômero.

DESMINA: localizada 
na linha Z
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Linha Z 

Desmina

Filamento 
delgado 

Toponina

Titina
Mantêm a 
miosina 

centralizada  no 
sarcômero

Linha Z 

Desmina

Nebulina
Se estende sobre 
a actina

Filamento 
Grosso
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Atividade de calpastatina e força de 
cisalhamento (contrafilé de novilhos com 24 meses)

 Polled  3/4 Hereford  
1/4 Nelore 

5/8 Hereford  
3/8 Nelore 

Calpastatina (U/g carne) 
Primeiro dia 1,67a 1,79b 2,65c 
Décimo dia 1,23a 1,35a 1,57a 
Força de cisalhamento (kg) 
Primeiro dia 6,10a 6,41b 8,12c 
Décimo dia 3,67a 4,10ab 5,0b 
 
Fonte: Rubensam, et al., 1998.

Tempo requerido para  a maturação da carne (3 a 5o C) 
= 7 a 14 dias

Gênero

 Touros Machos castrados 
µ-calpaína 0,29a 0,21a 
Calpastatina 2,41b 1,33a 
Força de cisalhamento 4,9b 4,2a 
 

Fatores que afetam a proteólise
pós-morte
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Gordura Intramuscular e maciez

Afeta indiretamente a maciez

Proteção durante o resfriamento e aquecimento

Efeito lubrificação: estimula a salivação

Diminui a firmeza do tecido conjuntivo: depositado 
entre os espaços do perimísio e endomísio

Gordura Intramuscular e maciez

3% GIM------------------------------------------7%GIM

Baixa palatabilidade Associado à
doenças coronárias
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Fatores que afetam a proteólise
pós-morte

β-adrenérgicos

Promovem a hipertrofia por redução da degradação protéica

Maior atividade das calpastatinas no músculo

Redução da proteólise pós-morte 

Carne mais dura

Conclusões

O conhecimento dos processos envolvidos 
na transformação do músculo em carne, 
seja eles intrínsecos ou extrínsecos, é de 
fundamental importância para o manejo 
do rebanho visando a obtenção de uma 
carne de qualidade


