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RESUMO 

Devido a queda do consumo de ovinos verificada no mercado Espanhol, a empresa Oviso financiou um 

estudo suportado na optimização da comercialização de pernas de borrego, no sentido de, transformá-

las num produto mais atractivo. Deste modo, apostou-se na tecnologia dos alimentos reestruturados, 

pois esta contribui para aumentar o valor de peças de carne de baixo valor comercial (devido a elevados 

teores de tecido conectivo, aproveitamento dos músculos etc.).  

Nos dias que correm, em consequência do aumento da procura de alimentos minimamente processados, 

a tecnologia de união a frio é uma opção interessante na elaboração de produtos crus de carne 

reestruturada, prontos para serem comercializados frescos. No presente trabalho foram utilizados dois 

agentes de união a frio para a produção do reestruturado: a transglutaminase e o alginato. 

Os rolos de carne de perna de borrego reestruturados foram elaborados e optimizados para uma futura 

produção industrial. Utilizaram-se dois procedimentos com alginatos (diluídos em água - AlgH2O, e 

adicionado sem diluição prévia - AlgPó), e noutro usou-se a transglutaminase de origem microbiana com 

caseinato de sódio (TG) como agente ligante (sem sais), em sistemas a baixas temperaturas (4ºC). 

Estudaram-se e compararam-se os parâmetros físico-químicos destes produtos, obtidos, através de 

testes sensoriais (painel de provadores), instrumentais (TPA, Kramer e cor) e químicos (gordura, pH, 

humidade e proteína). 

Concluiu-se que o produto obtido com alginatos adicionados directamente à carne (AlgPó), apresentou 

melhores características físico-quimicas e tecnológicas para a futura produção industrial. 

 

Palavras-chave: Optimização, reestruturado, perna de borrego, alginato, transglutaminase, 

características físico-químicas 
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ABSTRACT 

 

Due to the decrease in consumption of ovine meat registered in the Spanish market, Oviso financed a 

research study on the optimization of lamb legs commercialization, in order to transform them into a more 

attractive product. As such, the restructured food technology was tried in order to obtain an added-value 

lamb meat product obtained from pieces of low commercial value (due to the high concentration of 

connective tissues, muscular reclamation, et cetera). 

Nowadays, as a consequence of the increasing demand for minimally processed food, cold union 

technology an interesting option for making raw restructured meat, ready to be commercialized in fresh 

conditions. In this study, two cold union agents were used: transglutaminase and alginato. 

The restructured lamb leg meat loafs were prepared and optimized for future industrial production. Two 

alginate procedure were used (diluted in water - AlgH2O, and added without any previous dilution - 

AlgPó) and in another, microbial transglutaminase with sodium caseinate (TG) as a binding agent (salt 

free), in low temperature systems (4ºC). Physical, chemical and sensory parameters were determined by, 

instrumental (TPS, Kramer and color) and chemical (fat, pH, humidity and protein) and sensory analysis 

(tasters panel), respectively. 

In conclusion the product obtained with alginatos directly added to the meat (AlgPó), showed better 

physical, chemical and technological proprieties for further industrial production. 

Key words: Optimization, restructured, lamb legs, alginate, transglutaminase, physical-chemical 

characteristics.  
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EXTENDED ABSTRACT 

The present dissertation is the result of a laboratory work developed during 4 months permanence in the 

University of Extremadura in Spain, under the scope of the Erasmus program. 

Due to the decrease in the demand for lamb legs products in the Spanish market, most of the Spanish 

companys of this sector are going through sales difficulties. In order to develop a project to solve this 

problem, the innovation in animal products department of Extremadura University was financed by Oviso 

Company. To respond to Oviso´s request it is intended in this work to transform lamb legs meat into a 

more attractive product. Therefore, an investment in a restructured technology was the solution plan. This 

work only describes the first step of the main project in which we have optimized and characterized 3 

procedures for restructuring the meat. 

The restructured products are obtained through simple cut processes and the mixture with specific 

reagents. The aim of this procedure is to glue together all of the meat peaces in such a way that it 

resembles an intact product with similar characteristics, valuing the final result. 

Cold binding systems lead to a crucial advantage in the conception of restructured lamb leg products, 

enabling them to be sold as fresh ones. In the present work, two different cold binding agents 

formulations where used, one enzyme, microbial transglutaminase and a hydrocolloid, alginate. 

In this project, the restructured lamb leg meat loafs were prepared and optimized for future industrial 

production. Three different procedures were optimized and characterized. Two alginates procedures as 

biding agent were used: diluted in water before mixing with meat - AlgH2O, and added without any 

previous dilution – AlgPó. In the third procedure microbial transglutaminase with sodium caseinate (TG) 

as a binding agent (salt free), was used. 

Physical and chemical parameters were characterized by 3 different tests: sensorial analysis was 

performed by a panel formed by 10 human tasters who evaluated the products and recorded the results 

on a paper; instrumental texture measurements were performed using a texturometer with two different 

probes: TPA – texture profile analysis and Kramer shear cell; Chemical analysis measuring fats, pH, 

humidity and proteins. The results where statistically treated and compared in order to attain the one with 

the best characteristics. 

Restructured products which use alginate procedures (AlgPó and AlgH2O), are shown to be the ones 

with highest scores of sensory analysis (less hardness, less chewiness, better cohesion, more juiciness, 

and less perception of strange flavors or odors). The AlgPó restructured product shows the advantage of 

major significant shear force measured by Kramer cell and also the fact of being easily industrially 

restructured. 
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Thereby the AlgPó was selected because it has the best characteristics to be an industrial option in the 

future. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho surge no âmbito da Tese do mestrado de Qualidade e Segurança Alimentar e foi realizado 

em Cáceres - Espanha, na Faculdade de Veterinária - Universidade de Estremadura, para dar resposta a 

uma necessidade sentida pela Empresa Oviso, Espanha, a maior exportadora de carne de ovino da 

Estremadura, com 3.500 ovelhas mães reprodutoras. 

Possivelmente a ovelha foi um dos primeiros animais a serem domesticados pelo homem, devido em 

grande parte aos subprodutos (Lã e Leite) que se obtém, e a sua fácil adaptação aos diversos habitats 

na terra. 

A nível mundial a carne de borrego é uma carne aceite por diversas religiões, o que faz com que o seu 

consumo seja global. Esta é uma carne com pouca gordura e muito rica a nível proteico. Possui um 

sabor e aroma distintos das outras carnes vermelhas em geral. As suas características variam consoante 

a região, especialmente entre os países do norte da Europa e os do mediterrâneo (Kilkenny, 1990). 

O sistema de produção ovina europeu é caracterizado pelo elevado número de raças, de vários 

tamanhos, explorados em diversos sistemas de produção, pelo que no mercado é disponibilizado uma 

grande variedade de produtos. 

Segundo o Fórum Internacional sobre Ovinos, a Espanha é o segundo maior produtor de ovinos da UE, 

somente superada pelo Reino Unido. Este fórum é uma iniciativa do COPA-COGECA, comité que 

agrupa organizações agrárias e cooperativas comunitárias, com a presença de 130 especialistas de 20 

países.  

Neste fórum, os produtores de borrego de Espanha destacaram a alarmante queda do consumo, no 

país, que caiu 30% em 20 anos e no último ano tem reduzido consideravelmente, segundo declarou o 

Director Geral de Oviaragón-Pastores, Francisco Marcén. (www.farmpoint.com) 

Paralelamente, nos últimos anos têm existido um decréscimo acentuado do consumo de carne de ovino 

e de borrego na Estremadura - Espanha, verificando-se taxas de crescimento negativas desde 2005 

(Figura 1 – Produção de Cabeças de Ovino em Espanha). 
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Figura 1. Produção de Cabeças de Ovino e Borrego em Espanha (Fonte: Adaptado de MARM, 2009) 

 

Esta redução do consumo de carne de ovino e borrego está associada às mudanças dos hábitos e 

comportamentos alimentares da população, uma vez que é um alimento cuja preparação requer tempo 

(www.farmpoint.com). 

Devido a estes factores a Oviso, viu-se confrontada com a difícil venda de pernas de carne de borrego e 

foi obrigada a repensar na sua estratégia de comercialização, apostando na inovação de um produto 

derivado. 

Por pertencer a Corderex, o órgão que acredita a Indicação Geográfica Protegida dos produtos à base 

de borrego, a Oviso contem uma vasta gama de hotéis e restaurantes como clientes assíduos dos seus 

produtos. Deste modo, para aumentar as vendas de pernas de borrego nos seus parceiros, este grupo 

financiou um projecto a Universidade de Estremadura para elaboração de um novo produto, que desse 

resposta a um aumento sustentado das vendas. 

O Departamento de Inovação de Produtos de Origem Animal da Universidade de Estremadura é um 

Departamento novo, com cerca de um ano, que tem como objectivo, como o próprio nome indica, a 

inovação de produtos de origem animal. Um dos intuitos, da criação deste departamento, é de apoiar as 

dificuldades das empresas, apostando na inovação. 

Como resposta à orientação estratégica da Oviso na inovação das pernas de borrego, o Departamento 

de Inovação de Produtos de Origem Animal sugeriu a criação de um produto reestruturado. Neste 

sentido esta tese de mestrado é a primeira fase deste projecto e incide sobre análise de optimização de 

um produto reestruturado de carne de borrego, ilustrando a sua caracterização física e química. 
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1.1.  Reestruturados Cárneos 

Os reestruturados são todos os produtos que são submetidos a vários procedimentos que fragmentam 

parcialmente ou totalmente peças de carne, unindo-as novamente para formar uma massa coesa, similar 

a uma peça inteira. Esta definição inclui todos os subprodutos à base de carne (salsichas, enchidos, 

almôndegas, etc.) e ainda uma grande variedade de outros tipos de produtos.  

Desde há muito tempo que existe interesse em aproveitar toda a carne dos animais, para maximização 

dos lucros, mas a quantidade e distribuição de tecidos conectivos e gorduras em algumas das partes dos 

animais tornava esse propósito impossível, sem pôr em prática alguns processos de corte. A produção 

de carne triturada e a separação de alguns componentes da carne para se conseguir massas 

homogéneas, foram algumas das tentativas para se atingir esse objectivo, mas nunca se conseguiu 

elaborar uma massa de carne com características estruturais e de textura, similares a um bife suculento 

ou um assado, tão desejados para a dieta humana.  

Até há pouco tempo, os únicos produtos desenvolvidos nesta área eram obtidos mediante sistemas a 

quente, como, por exemplo, salsichas, enchidos, fiambre e outros produtos há base de carne triturada 

(hambúrgueres, almôndegas, etc..) que pouco ou nada tinham a ver com os bifes ou assados naturais. 

Porém recentemente, foram desenvolvidas técnicas que tornam possível o fabrico de carne 

reestruturada crua através de sistemas a frio. Com o domínio dessas técnicas consegue-se aproveitar 

toda a carne, triturando-a e unindo-a, concedendo-lhe, assim, uma textura similar aos tais valorizados 

assados e bifes naturais. Ao realizarmos isto, entramos noutra gama de produtos reestruturados, que se 

baseia na imitação de peças intactas. 

A qualidade da carne de borrego é influenciada por dois factores, antes e depois sacrifício dos animais. 

Antes do seu sacrifício, os factores que mais incidência tem na qualidade da carne são: a alimentação, o 

sistema de exportação, a raça e a idade dos animais. Após o sacrifício dos animais, os factores que mais 

influências têm na qualidade são o corte e os sistemas utilizados para preservação da carne (e.g. 

radiação, pressurização, redução do oxigénio, entre outros). 

Neste sentido, existem duas fases essenciais no procedimento necessário à obtenção de um 

reestruturado com qualidade e com características de imitação de peças intactas:   

1. A fase da fragmentação, envolvendo processos de cortar, picar e afatiar. 

2. Fase de reestruturação, que permite a união da carne cortada através da acção de agentes de 

ligação adicionados, da temperatura e pressão. 
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Cada uma destas fases desempenha uma função importante na elaboração de um reestruturado e são 

consolidadas com a análise de propriedades de cada reagente e sua utilização (Transglutaminase e 

Alginatos), análise instrumental de textura, análise de cor e análise sensorial. 

1.1.1.  Vantagens de Produtos reestruturados 

Os reestruturados podem ser comercializados como produtos crus (refrigerados ou congelados) e 

cozinhados ou pré cozinhados (Conde, 2010). A elaboração de reestruturados baseia-se em processos 

tecnológicos que permitem obter produtos de corte fácil e que têm associado um conjunto de 

características que contribuem para a qualidade do produto final (Toldrá, 2010): 

• Maior precisão no controlo da quantidade; 

• Menores perdas durante o cozinhado; 

• Maior uniformidade da cor, textura e da distribuição da gordura; 

• Menores desperdícios para o processador e para o consumidor; 

• Previsão precisa do rendimento; 

• Possibilidade de planear alimentos nutritivos. 

Os processos de reestruturação optimizam a utilização de todas as partes das peças de carne e 

valorizam também as carnes de baixo valor comercial, oferecendo um produto com maior qualidade a 

preços baixos. 

Esta tecnologia permite ainda oferecer produtos com qualquer forma ou tamanho, podendo assim 

diversificar a oferta. A forma de comercialização mais frequente destes produtos é congelado ou pré 

cozinhado. Mas, o uso recente de agentes que permitem a ligação através de sistemas a frio, aumentou 

a oferta de gama de produtos, permitindo deste modo, a elaboração de reestruturados frescos e 

refrigerados, semelhantes à maioria dos derivados de carne, comercializados actualmente (Conde, 

2010).  

Outra das grandes vantagens dos produtos reestruturados é a possibilidade de incorporação de outros 

alimentos ou compostos que os tornam mais saudáveis, nutritivos e atractivos. Desta forma, é assim 

possível entrar na gama de um alimento funcional através incorporação de outros alimentos com esse 

fim (Agulló, 2006).  
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1.2.   Propriedades de cada reagente e sua utilização 

Existem vários reagentes que são utilizados para unificar um reestruturado, cujo objectivo de utilização 

deve ter em conta o sistema de produção, quente ou frio. Para o reestruturado de carne de borrego 

foram utilizados a transglutaminase de origem microbiana e o alginato sódico, porque com estes dois 

reagentes é possível reestruturar a carne a baixas temperaturas, produzindo um reestruturado a cru, 

sem por em causa a qualidade do produto final. 

1.2.1.             Transglutaminase 

A transglutaminase (Tgase) (EC 2.3.2.13) é uma enzima capaz de catalisar reacções de transferências 

de grupos acil compondo ligações cruzadas intra e intermoleculares em proteínas, péptidos e várias 

aminas primárias. No entanto, a sua função mais estudada é a participação no processo de coagulação 

sanguínea (Chung, et al, 1974; Hornyak, 1989). 

A transglutaminase actua, principalmente, através de ligações covalentes entre resíduos de glutamina e 

lisina e pode ser encontrada em mamíferos, vertebrados, invertebrados, moluscos, plantas e 

microrganismos, mas apenas pode ser obtida através de fontes vegetais (Kang, et al, 1996), de peixes 

(Nozawa et al, 1997; Worratao, 2002), do fígado do porco (Ando et al, 1989), por recombinação genética 

(Tagushi et al, 2002; Date et al, 2003) e por microorganismos (Ando, et al, 1989). 

A transglutaminase foi um dos primeiros ingredientes para uso alimentar a ser aprovado como GRAS 

(reconhecido como seguro) pela FDA (anexo A). O aspecto da segurança no consumo destas moléculas 

transformadas pela transglutaminase (ε-(glutamina)lisina), está relacionado com a sua ingestão através 

de alimentos cozidos, já que a enzima está presente em tecidos animais e vegetais. Durante o cozimento 

ou processamento dos alimentos, o aumento da temperatura é frequentemente lento, provocando, 

usualmente, a ocorrência, durante algum tempo, destas ligações enzimáticas (Motoki, et al, 1998).  

Esta enzima é capaz de gelificar soluções concentradas de proteínas como: proteínas de soja, do leite, 

de carne bovina, suína e de peixe. Além disso, tem a capacidade de incorporar aminoácidos ou péptidos 

em proteínas, através de ligações covalentes, podendo aumentar, desta forma, o valor nutricional dos 

alimentos, uma vez que os aminoácidos inseridos comportam-se no organismo, da mesma forma que os 

aminoácidos endógenos (no anexo B, podemos observar uma tabela com várias aplicações da 

transglutaminase na indústria alimentar).  
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Na área dos lacticínios, a formação de um gel resistente ao calor permite a criação de iogurtes mais 

estáveis, podendo também gerar produtos como sorvetes e queijos, com baixo teor de gordura, mais 

estáveis e com melhor textura (Yokoyama, et al, 2004). 

Existem numerosos estudos no uso de transglutaminase em produtos cárneos. Na maioria dos casos 

esta foi usada mediante baixas temperaturas (<10ºC) e por curtos períodos de tempo  (Carrascal, et al 

2002).  

A transglutaminase pode ser obtida através de uma fermentação microbiana da Streptoverticilum 

mobaraense sp, linhagem S-8112, sendo depois purificada por filtração e precipitação (Soeda, et al, 

1995). 

A transglutaminase proveniente de origem microbiana (MTG) ao contrário das outras, é detentora da 

vantagem de ser independente do cálcio para funcionar. (Wilson, et al, 1992; Yokoyama, et al, 2004).  

As fórmulas elaboradas para utilização alimentar, usam muitas vezes a enzima proveniente desta 

fermentação e contêm, normalmente, outros aditivos como por exemplo os caseinatos. Esta fórmula de 

transglutaminase com caseinatos (MTG/C) potencia a ligação entre proteínas, promovendo uma maior 

união dos produtos reestruturados  

Este sistema MTG/caseinato pode ser usado mediante baixas temperaturas (5ºC), obtendo-se bons 

resultados de coesão dos produtos reestruturados sem necessidade de adição de sais e fosfatos no 

processamento da carne, tornando deste modo o alimento mais benéfico para a saúde humana 

(Serrano, et al, 2003; Carballo, et al, 2005; Kolle, et al, 2002). 

O sistema MTG/caseinato tem outras aplicações no processamento de alimentos, permitindo também, 

por exemplo, na indústria cárnica, a possibilidade de obter, a partir de carne triturada de qualquer parte 

do animal, uma peça grande reestruturada, que pode ser cortada em forma de bifes. Também se podem 

reestruturar da mesma forma filetes de peixe.  

A transglutaminase obtida por outras fontes não mantém a sua actividade a temperaturas de 

refrigeração. Este propósito torna impossível o trabalho com produtos tão perecíveis como as pernas de 

borrego e, simultaneamente garantir as normas de segurança exigidas, sem expor o produto a possíveis 

contaminações.  

Como consequência, para que fossem garantidos os padrões de qualidade exigidos pela Oviso e tendo 

por base as características associadas a cada tipo de transglutaminase, foi utilizado o sistema 

MTG/caseinato no processo de reestruturação e optimização das pernas de borrego. 
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1.2.1.1.   Modo de actuação da transglutaminase 

O princípio activo da Tgasa-01 é a enzima transglutaminase que, quando adicionada a produtos cárneos 

desenvolve uma ligação covalente entre a lisina e a glutamina presente nas moléculas das proteínas. 

Isto acontece através da transferência de um grupo acil dos grupos da cadeia lateral de uma Lisina 

(receptor de acila) e um grupo y- carboxyamida da cadeia lateral de um resíduo de Glutamina (doador de 

acila) (Whitehurst, et al, 2010; Motoki, et al 1998). 

Deste tipo de reacção resultam as ligações intra e inter moleculares com uma formação do tipo ε-

(glutamina)lisina. Quando não existem aminas primárias no sistema de reacção, a água torna-se o 

receptor dos grupos acila e os grupos y-carboxiamida são des-animados, convertendo-se em ácido 

glutâmico (Ando, et al, 1989).  

 Modo de actuação da Transglutaminase:  

 

Figura 2. Actuação da transglutaminase (fonte: Sharma, et al 2001) 

Devido a esta acção (figura 2), a transglutaminase tem a capacidade de actuar como um agente adesivo 

de vários produtos alimentares, incluindo os de carne (Payne, 2009). 
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1.2.2.  Alginatos 

O químico inglês E.C.C. Stanford produziu em 1883 o primeiro alginato, uma massa gelatinosa a partir 

de certas algas marinhas a que chamou “algina”, nome que deriva de alga. Esta massa continha ácido 

algínico e diversos alginatos solúveis.  

Apesar da descoberta do alginato remeter a 1883, a produção comercial começou apenas em 1929 na 

Califórnia, tendo sido produzido posteriormente na Grã-Bretanha, em 1934, e, durante a segunda guerra 

mundial na Noruega, em França e no Japão. 

O ácido algínico é extraído de diversas variedades naturais de algas marinhas castanhas 

(Phaeophyceae). As algas castanhas crescem nas águas frias dos hemisférios norte e sul e produzem 

uma grande variedade de formas, tamanhos e de percentagem de alginato, tal como acontece com as 

plantas e árvores terrestres. Nem todos os alginatos produzidos são autorizados como aditivo alimentar, 

neste sentido, no quadro 1, estão identificados aqueles que são considerados aditivos alimentares. 

Quadro 1. Acido algínico e alginatos considerados como aditivos alimentares 

 

Os alginatos são utilizados na generalidade dos géneros alimentícios onde se pretenda que os produtos 

tenham uma textura gelificada, espessa e estabilizada, incluindo-se nestes produtos as compotas, os 

doces, as geleias, os gelados, os pudins e outras sobremesas, as coberturas, os molhos emulsionados, 

as sopas, as bebidas não alcoólicas, e até os alimentos para bebés e crianças (Lidon, et al 2007). 
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1.2.2.1.   Modo de actuação dos Alginatos 

Nos reestruturados de carne com um sistema de alginato/cálcio, o objectivo principal é de “colar” os 

bocados de carne triturados para produzir um produto que simule aproximadamente o paladar, a 

consistência e a aparência de um corte proveniente de uma peça inteira de carne. Este sistema é 

baseado na capacidade do alginato de sódio de cimentar na presença de iões de cálcio, colando desta 

forma os bocados de carne (Draget, et al 2005, Ren, 2008).  

Os alginatos normalmente são vendidos em pó e geralmente são dissolvidos em água para seu uso. 

Esta deve ser isenta de dureza (iões de cálcio) para não interagir durante a dissolução dos alginatos. Os 

alginatos, por sua vez, quando adicionados à água formam grumos sendo crucial a sua dissolução para 

promover a sua completa hidratação e consequentemente garantir a sua funcionalidade (Ren, 2008). 

Estes consistem numa sequência de ácidos gulorónico e Manurónico e são sais do ácido algínico que é 

um polissacárido constituído por duas unidades monoméricas, o ácido β-D-manurónico (M) e o ácido α-

L-gulurónico (G) (figura 2). 

  

Figura 3. Ilustração da conformação do ácido β-D-manurónico (M) e do ácido α-L-gulurónico (G) (Draget, et 

al 2005) 

 

Os monómeros agrupam-se em cadeias de sequências MM, unidas por ligações glucossídicas β(1,4) , 

cadeias de ácidoα-L-Gulurónico (GG) (figura 3) e de ácidos α-L-Gulurónico/β-D-manurónico (GM), 

unidas por ligações glucossídicas α(1-4). (Lidon, et al 2007; Conde, 2010) e, por esta razão, dão origem 

a um tipo de gel flexível e elástico (Nuria et al, 2002). 
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Figura 4. Cadeias de ácido gulurónico e Manurónico (Draget, K. et al, 2005) 

Os catiões polivalentes como por exemplo o cálcio (Ca2+) têm uma forte atracção pelos grupos 

carboxílicos (COO- ) livres, presentes nas moléculas de alginatos. O cálcio é o ião mais utilizado na 

formação de géis de alginato para uso alimentar, devido aos seus sais serem económicos, de fácil 

disponibilidade, não tóxicos, e o gel que se obtém é termo estável. 

As cadeias de ácido gulurónico possuem uma estrutura em zig-zag (figura 4), que, na presença dos iões 

cálcio, permitem uma união simples e eficaz, originando uma estrutura denominada “caixa de ovos” onde 

os iões cálcio se alojam formando uma espécie de pontes entre os grupos com carga negativa do ácido 

gulurónico (G) (Nuria et al, 2002; Conde, 2010). Esta é a reacção chave responsável pela coesão da 

carne.  

 

Figura 5. Estrutura tipo caixa de ovos (adaptado de www.cargill.com e Conde, 2010) 

 

Antes de a solução atingir o ponto de saturação quantos mais iões cálcio forem adicionados nesta 

formação, consequentemente maior é a força de coesão do gel formado na união do reestruturado. Os 

alginatos sem esta conformação da caixa de ovos ficam em cadeias livres que se transformam em ácido 

algínico, resultando muitas vezes em sabores desagradáveis nos alimentos.  
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Esta formação “caixa de ovos” é extremamente rápida pelo que se torna crucial a presença de 

sequestrantes na concepção de reestruturados cárneos. Paralelamente, os iões cálcios não podem ser 

adicionados directamente aos alginatos, porque, deste modo, solidificariam instantaneamente, sem 

existir tempo de os manipular.  

Neste caso, os acidulantes e sequestrantes, tornam a reacção mais lenta e são, por isso, geralmente 

usados para dominar a velocidade de gelificado controlando a solubilidade do cálcio através da redução 

do pH, proporcionando o tempo necessário de mistura para que o produto se distribua 

homogeneamente. É devido a estes agentes que a formação do gel é retardada. Sem eles seria 

impossível homogeneizar o produto pela carne (Ren, 2009). Factores como temperatura e concentração 

de açúcares também afectam o comportamento dos géis (Nuria et al, 2002). 

As quantidades de alginato, sulfato de cálcio e sequestrante adicionados, influenciam as características 

físicas dos géis obtidos. Consoante a proporção de alginato adicionado podemos ter um gel mais ou 

menos firme (Ren, 2009). 

 

1.3.  Análise instrumental de textura 

A textura pode-se definir como, “um conjunto de propriedades mecânicas, geométricas e de superfície de 

um produto, detectáveis pelos receptores mecânicos e tácteis e, eventualmente pelos receptores visuais 

e auditivos” (Norma ISO 1992).  

Na realidade, este é um conceito muito ambíguo, devido à participação de uma rede complexa de 

sentidos com amplitudes diferentes. De qualquer modo, a textura manifesta-se sempre como uma 

consequência externa que provoca uma alteração na organização estrutural dos alimentos ou dos seus 

diversos componentes químicos, assim como das suas combinações.  

O termo textura deve ser aplicado quando se deseja descrever os aspectos da qualidade sensorial, 

relacionados com a resposta dos alimentos por parte das forças e movimentos musculares da cavidade 

bucal. Assim a textura foi representada por uma serie de características mecânicas, geométricas e de 

composição, que podem ser primárias quando se relacionam com uma propriedade (força, energia de 

deformação, etc..) ou secundarias quando são uma consequência da combinação das anteriores 

(Kramer, et al 1973). 



 INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

TESE DE MESTRADO | OPTIMIZAÇÃO DE PRODUTOS REESTRUTURADOS DE CARNE DE PERNA DE BORREGO 16 

Existe um conjunto de parâmetros físicos (coesividade, dureza, elasticidade, etc.) utilizados na avaliação 

sensorial que podem ser medidos instrumentalmente. Todos estes parâmetros que representam a 

textura estão relacionados com a reacção do alimento a forças que podem ser medidas por um 

texturómetro (tracção, tensão, torção etc..) Dois testes deste instrumento que nos facultam alguns destes 

parâmetros, são o TPA e o Kramer (Gutierrez, 2000). 

O método que se utilizou para realizar o TPA foi descrito por Bourne (1978). O ensaio consiste na 

compressão das amostras de carne pela sonda, com valor equivalente à duma dentada. As amostras 

são comprimidas duas vezes, sendo que no intervalo da primeira compressão a sonda volta á posição 

inicial para iniciar a segunda compressão, imitando desta forma a mastigação (Lee, 2008). É assim 

obtida uma curva força-tempo, que nos proporciona um vasto leque de parâmetros de textura, 

conhecidos por se correlacionarem bem com os parâmetros da avaliação sensorial (Chronakis, et al 

1995; Meullenet, 1997).  

 

Figura 6. Ilustração das sondas utilizadas nos testes Kramer e TPA 

 

Outra sonda do mesmo instrumento muito usada nas análises de carne, é a utilizada para o teste 

Kramer, esta, revela-nos uma medida particularmente importante dos produtos reestruturados – o grau 

de coesão das partículas que formam o reestruturado – que é obtida através de um teste de ruptura 

(Field et al, 1984).  

A sonda é composta por cinco lâminas separadas entre si, que atravessam totalmente a amostra, 

facultando-nos uma curva de onde podemos obter a força necessária para provocar a ruptura total em 

vários pontos da sua extensão.  

Contudo, Bourne (2002) apontou que os valores instrumentais da textura dos alimentos devem ser 

desprezados quando não se correlacionam com os valores sensoriais, uma vez que a textura é um 

atributo sensorial. Muitas vezes esta falta de correlação é devida a pouca semelhança existente entre os 

testes instrumentais e, a forma como o alimento é mastigado pelos humanos (Lee, 2008). 



 INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

TESE DE MESTRADO | OPTIMIZAÇÃO DE PRODUTOS REESTRUTURADOS DE CARNE DE PERNA DE BORREGO 17 

Para que seja garantida a qualidade, cada análise de textura realizada ao produto reestruturado é 

baseado nas sondas utilizadas para os testes Kramer e TPA (figura 6). 

 

1.4.  Análise de cor   

A aceitação de um produto pelo consumidor depende em grande medida do seu aspecto externo onde a 

cor tem um papel relevante (Chen, et al 1991). Para controlar a cor da carne, é importante conhecer as 

reacções químicas que influenciam as diferentes colorações. 

O principal pigmento responsável pela cor da carne é a Mioglobina (Mb). A Mioglobina é uma proteína da 

carne solúvel em água e tem como função o transporte e reserva intracelular do oxigénio nos tecidos 

musculares. A Mb é formada por uma fracção proteica denominada globina e um grupo prostético (não 

proteico) denominado anel ou grupo hemo (Araújo, et al, 2009). O centro do anel profirico contém um ião 

de Ferro ligado a quatro átomos N, cujos grupos pirrólicos estão rotulados de A a D (figura 3). 

 

Figura 7. Grupo Hemo da mioglobina (Voet, et al 2006) 

 

 A carne pode apresentar variadas tonalidades consoante o estado químico e a quantidade desta 

molécula (figura 7). Logo após o corte, ou no interior das peças de carne a Mb apresenta-se com uma 

tonalidade de vermelho-rouxo, aqui o ião ferro encontra-se no seu estado reduzido (Fe+2), podendo ligar-

se a uma molécula de água ou de oxigénio. Se for acondicionado a vácuo, devido a ausência de 

oxigénio a Mb irá ligar-se com a água e transforma-se em desoxi-Mb mantendo a tonalidade vermelho 

escuro. Se por sua vez, o oxigénio entra em contacto com a superfície da carne, esta absorve-o através 

da ligação com o Ferro.  
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Após poucos minutos de contacto com o oxigénio a Mb transforma-se em (MbO2), promovendo uma 

tonalidade de vermelho cereja brilhante, cor esta associada pelos consumidores como sinónimo de 

frescura (Boles, et al 2008) esta transformação pode ser controlada e a coloração brilhante mantida 

através de embalagens permeáveis aos gases ou em atmosferas modificadas. A Mb e a oximioglobina 

têm a capacidade de perder um electrão (Oxidação). Desta transformação resulta a molécula meta 

mioglobina que confere a carne um pigmento acastanhado indesejado pelos consumidores (figura 8). 

Figura 8. Estado químico da Mioglobina (adaptado de http://animalrange.montana.edu) 

 

Assim, as condições de armazenamento da carne são cruciais para a manutenção do seu aspecto, pelo 

que é um factor de controlo imprescindível na qualidade da carne. 

As medições da cor podem ser elaboradas segundo um sistema de medida da cor CIE L* a* b*. Neste 

tipo de sistema quanto maiores os valores de luminosidade ou reflectância (L*), mais pálida é a carne, e 

quanto maiores os valores do pigmento de teor de vermelho (a*) e teor amarelo (b*) mais vermelha e 

amarela, respectivamente. 

Em ovinos são citadas variações de 30,03 a 49,7 para a Luminosidade (L*), valores de 8,24 a 23,53 para 

teores em vermelho (A*) e de 3,38 a 11,10 para teores em amarelo (b*) (Carvalho, 2010 cit. por Sañudo 

et al., 2000). 
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1.5.  Análise sensorial 

Segundo o projecto de Norma Portuguesa 4263 (1994), podemos definir Análise Sensorial ou Exame 

Organoléptico como o “exame das características organolépticas de um produto pelos órgãos dos 

sentidos”, sendo, aí, organoléptica definida como a qualificar “uma propriedade de um produto 

perceptível pelos órgãos dos sentidos”. 

Outra definição retirada de outra fonte define a análise sensorial como “disciplina da Ciência usada para 

evocar, medir, analisar e interpretar as reacções às características dos alimentos e materiais, tal como 

são percebidas pelos sentidos da visão, olfacto, paladar, tacto e audição. Observe-se a (figura 9) para 

um esquema simples.  

 

Figura 9. Ilustração do conceito de análise sensorial (Fonte:http://w3.ualg.pt/) 

 

A análise Sensorial permite determinar diferenças caracterizando e medindo atributos sensoriais dos 

produtos ou, determinar se as diferenças nos produtos são detectadas e aceites ou não pelo 

consumidor.  

No desenvolvimento de produtos ou no controlo da qualidade, a compreensão, determinação e avaliação 

das características sensoriais dos produtos tornam-se importantes em muitas situações  
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A análise sensorial suporta a definição das características do produto, podendo ser realizados testes 

variadíssimos, tendo por base os 5 sentidos. Na realidade, o ser humano não se alimenta somente para 

suprir seu organismo no aspecto nutricional, e sim por prazer. Portanto, o produto deve apresentar 

atributos sensoriais que o agradem, tais como textura, aspecto, aroma, sabor, entre outros 

(http://www.esac.pt/noronha/). 

Da mesma forma que há um processo bioquímico para reconhecimento de gosto, o mesmo ocorre para 

o aroma. A estrutura para percepção de olfacto, localizada na região dorso-superior da região da 

cavidade nasal. O epitélio, presente nesta região, também desenvolve importante função na percepção 

desses estímulos, pois suas células são especializadas.  

A percepção da textura e a aparência visual, como a cor, também formam um conjunto de atributos de 

extrema importância para a aceitação do produto, pois cada consumidor apresenta ou possui seu padrão 

de textura, cor, sabor e aroma para alimentos já familiarizados na sociedade, podendo estar condenados 

a insucesso, caso esses atributos pessoais não sejam respeitados.  

Em função do tipo de avaliação que se pretende realizar, existem distintos tipos de provas/testes 

sensoriais. Estas provas/testes podem-se subdividir em duas categorias: - Métodos analíticos e métodos 

afectivos. Os métodos analíticos recorrem a provas discriminativas e provas descritivas, ao passo que 

nos métodos afectivos são utilizadas provas hedónicas ou de preferência (figura 10). 

 

Figura 10. Ilustração de alguns métodos e respectivos testes sensoriais 
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Pode-se definir, de uma forma resumida a aplicação de alguns dos diferentes testes da seguinte forma: 

Testes Discriminatórios sensitivos: 

Limiar e Diluição: São testes para a selecção de provadores, baseados em limites de detecção 

sensoriais reconhecidos pelos provadores. Desta forma, obtém-se uma ferramenta para seleccionar 

aqueles que integrarão no painel de provadores. 

Comparação-Par: Os testes de comparação-par, bastante simples, utilizam-se para determinar se 

existem diferenças entre duas amostras de produtos (fonte: http://w3.ualg.pt/). 

 

Testes discriminatórios diferenciais: 

Duo-trio: O teste de duo-trio (ISO 10399: 2004) aplica-se em situações semelhantes às dos testes de 

comparação-par (ver antes) e triangular (ver a seguir), para a comparação de duas amostras. Os testes 

de comparação-par têm a vantagem de permitir a utilização duma amostra-padrão. Uma amostra de 

referência é apresentada em primeiro lugar e em seguida são apresentadas duas amostras, uma das 

quais idêntica à referência e a qual o provador deve identificar  

Teste Triangular: O teste triangular (ISO 4120: 2004) utiliza-se para determinar se existem diferenças 

entre duas amostras, sempre que os produtos provoquem estímulos pouco intensos e simples. Ao 

provador são apresentadas três amostras codificadas, sendo-lhe indicado que uma delas é diferente das 

outras duas, solicitando-lhe, de seguida, a sua identificação  

Teste de Classificação ordinal: Este teste é usado quando se pretende que os provadores comparem 

mais do que duas amostras. Solicita-se-lhes que ordenem por mérito, por intensidade da sensação, por 

preferência etc.., várias amostras (entre 3 e 7) de diferentes produtos relativamente a determinada 

característica ou atributo (fonte: http://www.esac.pt/noronha/). 
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Testes descritivos: 

Testes de perfis sensoriais: Estes testes sensoriais permitem descrever, simultaneamente, várias 

características (“flavour” ou textura) num ou mais produtos. Como nos testes de escalas categorizadas, 

aos provadores são fornecidas escalas para avaliarem a intensidade das sensações provocadas pelos 

atributos e/ou para "apreciarem", avaliarem hedonisticamente, o(s) produto(s). 

Teste de Analise descritiva quantitativa: Neste teste é usado um painel treinado para descrever todos 

os atributos sensoriais de cada produto e diferencia-se do teste de perfis sensoriais, apenas no 

somatório das características (“flavour” e textura) dos produtos. 

Testes Afectivos: Os testes afectivos são provas sensoriais usadas para a valorização (ou 

classificação) da preferência e/ou aceitação dos produtos por provadores sem treino prévio, 

seleccionados de entre consumidores, de acordo com critérios que variam com o objectivo do teste (área 

geográfica, tipo de ocupação, nível social e económico, etc.) (fonte: http://w3.ualg.pt/). O provador indica 

a sua reacção subjectiva sobre o produto, indicando se gosta ou não gosta do produto, se o aceita ou 

não, ou se o prefere a um outro produto (fonte: http://www.esac.pt/noronha/). 

O sucesso da análise sensorial está associado não só a factores internos, como a escolha adequada do 

tipo de teste ao produto em análise, mas também a factores externos, como a temperatura, a sala, os 

provadores, o conhecimento ou não do produto em análise, por parte dos consumidores. 
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2. OBJECTIVOS 

Este trabalho tem como objectivo reestruturar a carne da perna de borrego, com transglutaminase e 

alginatos, de modo a seleccionar a metodologia que conduza a um produto mais apreciado pelo 

consumidor. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1.  Delineamento Experimental 

Foram planeados uma série de trabalhos experimentais agrupados em quatro fases, de modo a atingir 

os objectivos referidos. 

 

Figura 11. Delineamento experimental 
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Na primeira fase realizou-se três produtos reestruturados diferentes por quintuplicado de cada um (A, B, 

C, D e E) o primeiro – AlgH2O – utilizou-se como componente ligante principal alginatos dissolvidos 

previamente em água; o segundo – AlgPó – utilizou-se o mesmo componente ligante, com a única 

diferença de ser adicionado directamente em pó na carne; o terceiro – TG – utilizou-se a enzima 

transglutaminase como agente ligante. 

Todos estes reestruturados foram baseados em protocolos definidos pelo vendedor dos respectivos 

produtos usados (anexos: F, G e H). Nestes protocolos foram efectuadas algumas alterações durante as 

respectivas optimizações dos produtos. Todos estes produtos foram realizados, como referidos 

anteriormente, de modo a simular da forma mais aproximada possível, o processamento industrial, para 

que por sua vez, fosse possível a sua posterior concepção. 

Na segunda fase analisaram-se características físicas de cada reestruturado, em amostras cruas, todas 

devidamente identificadas para posterior comparação. Realizaram-se provas no texturómetro com duas 

sondas distintas: Sonda que se utilizou para o teste TPA e sonda usada para o teste de Kramer. De cada 

um dos cinco rolos elaborados de cada reestruturado, cortou-se dezasseis amostras (oito para TPA e 

oito para Kramer) para proceder às devidas análises de textura instrumentais. Assim realizaram-se 

medições em 240 amostras (120 (8x16) TPA e 120 (8x16) Kramer). 

Na terceira fase efectuaram-se análises de pH e cor do produto cru. Para as análises de pH usaram-se 

os extremos de cada rolo perfazendo um total de 5 medições por reestruturado. Nas de cor realizaram-

se três por rolo (15 por produto). Assim realizaram-se medições em 45 amostras.  

Foram ainda realizadas análises instrumentais de textura do produto cozinhado, e convocou-se um 

painel de provadores para realizar análises sensoriais. Efectuou-se a mesma quantidade de análises de 

textura instrumentais no produto cozinhado tal como descrito anteriormente para o produto cru. Aos dez 

provadores convocados foi distribuída uma amostra de cada produto por dia (30 amostras), ao longo de 

cinco dias cortaram-se amostras de cada um dos cinco rolos de cada produto (150 (5x30)). 

Na quarta fase foram realizadas análises químicas (teor de gordura, proteínas e humidade) de cada um 

dos métodos preparados (figura 12).  

Para estas análises teve de se realizar novos reestruturados desde o início, fabricou-se um rolo pequeno 

de cada produto (AlgH2O, AlgPó e TG) exactamente da mesma maneira que os anteriores. 
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Figura 12. Esquema geral das análises químicas realizadas 

 

3.2.  Materiais 

Como suporte às análises realizadas foram utilizados materiais biológicos e os reagentes 

(transglutaminase e alginato). 

3.2.1.  Material biológico 

As pernas de borrego com marca própria CORDEHESA certificada e controlada pela I.G.P. - Corderex 

foram fornecidas pela indústria OVISO, S.C.L. Villa Nueva de la Serena Badajoz. De acordo com o 

fornecedor, os borregos foram abatidos com uma idade inferior a 80 dias e com um peso médio entre 10 

kg e 14 kg para os machos e 9 kg e 11 kg para as fêmeas. Todas a pernas foram recebidas já 

congeladas, e foram acondicionadas em câmara congeladora. Foram usadas no total, vinte pernas de 

borrego para realizar as distintas análises definitivas.  

3.2.2.  Reagentes  

A transglutaminase e o alginato foram adquiridos através da BDF ingredientes Espanha, empresa 

dedicada ao fabrico de ingredientes e aditivos alimentares. Escolheram-se fórmulas cuja temperatura de 

reacção permanece dentro da gama dos 4ºC. Como as pernas de borrego são um produto 

extremamente perecível (carne crua) para garantir a sua qualidade e segurança final, torna-se crucial o 

controlo a baixas temperaturas durante o seu manuseamento. 

Como já foi referido, a Tgasa-01 é uma fórmula composta por caseinato de sódio, maltodextrina e 

transglutaminase. Esta foi aplicada ao reestruturado para desenvolver uma ligação covalente entre a 

lisina e a glutamina presente nas moléculas das proteínas da carne, potenciando a sua a ligação e 

promovendo uma maior coesão do produto final reestruturado. 
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Ao nível dos alginatos, foi adicionado ao produto as fórmulas de Stick BD, que são formulações 

funcionais pertencentes há serie BINDER elaboradas a base de alginatos e calcio. A Stick BD1 é uma 

fórmula composta por alginato sódico (E-401), galactomananas (E-410) e dextrose. O composto central 

desta fórmula é o polissacárido (alginato). Stick BD 2 é composto por Sulfato de cálcio (E-516), que tem 

a função de cimentar o gel. 

3.3.  Métodos 

As análises realizadas às pernas de borrego tiveram por base os métodos de preparação da carne e os 

métodos analíticos. O método de preparação da carne permite preparar a carne, de acordo, com as 

normas e procedimentos de qualidade necessários para elaboração de um produto reestruturado. Os 

métodos analíticos representam o trabalho pratico ao nível das experiencias realizadas e que sustentam 

posteriormente a análise de resultados. 

3.3.1.  Preparação da Carne 

O processo de elaboração dos reestruturados implica uma serie de etapas comuns entre os diferentes 

métodos de preparação da carne, apresentado apenas diferenças dentro da elaboração dos 

procedimentos de cada produto.  

A figura 13 apresenta o fluxograma do processo de reestruturação. Antes de iniciar qualquer experiência, 

colocaram-se as pernas de borrego a descongelar, dentro do frigorífico, durante 12 horas. 

 

Figura 13.  Fluxograma da elaboração de um reestruturado de carne 

 



 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 

 

 

TESE DE MESTRADO | OPTIMIZAÇÃO DE PRODUTOS REESTRUTURADOS DE CARNE DE PERNA DE BORREGO 28 

Um bom controlo da temperatura de refrigeração durante todo o processo de produção torna-se crucial, 

para garantir a qualidade e segurança dos produtos finais. O ideal seria trabalhar numa sala com 

temperatura controlada (entre 4ºC e 10ºC), mas por não existirem salas com as condições necessárias 

no local onde foi elaborado este trabalho, foi decido preparar estes produtos separadamente e com 

intercalação de refrigeração, entre os métodos de trituração e mistura. 

3.3.1.1.  Desossagem  

A etapa da desossagem consistiu na desmancha da carne da perna de borrego, aproveitando-se toda a 

carne, incluindo músculos, tendões e gordura (figura 14). Neste procedimento foi utilizada uma faca 

afiada, bandejas e uma balança.  

 

Figura 14. Desossagem da perna de borrego 

 

Alguns autores aconselham a retirar ou diminuir o tamanho da gordura e tecidos conectivos pois estes 

dificultam a conexão da carne (Boles, 2007). No presente trabalho decidiu-se proceder desta forma, pois 

numa óptica industrial, seria muito difícil os trabalhadores separarem as distintas partes de forma a 

manter o produto final com as mesmas características. 

3.3.1.2.  Trituração 

A redução do tamanho da carne, além de diminuir a dureza, aumenta a tenrura e a área superficial, 

facilitando a exposição dos constituintes cárneos (miosina e outras proteínas miofibrilares) com os 

ingredientes não cárneos utilizados para a devida conexão (Ruiz et al, 1993).  

Em geral, quanto menor o tamanho da carne, maior será a área superficial exposta e por sua vez melhor 

o contacto dos ingredientes com as proteínas miofibrilares, proporcionando assim produtos finais mais 

tenros e coesos (Campbell et al, 1978). 
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Uma vez que foi tomada a decisão de manter as mesmas quantidades de gordura e tecidos conectivos, 

tal como foi referido no ponto anterior, todos os componentes da perna de borrego foram triturados, 

utilizando uma picadora de marca Mainca, com um prato de 15mm (figura 15). Com cubos de carne 

entre 0,8 – 1,5 cm, obtêm-se produtos finais semelhantes a uma peça inteira (Berry, et al 1987). 

 

Figura 15. Trituração da carne 

 

3.3.1.3.  Mistura 

A mistura dos diferentes ingredientes tem dois objectivos: primeiro, proporcionar uma ruptura das fibras 

musculares e deste modo favorecer a libertação dos componentes intracelulares segundo, promover de 

forma homogénea a mistura dos reagentes responsáveis pela coesão da carne.  

A mistura da carne numa primeira fase de experimentações foi elaborada numa misturadora automática. 

Dado que esta máquina é demasiado pequena para misturar grandes quantidades, decidiu-se proceder 

manualmente à mistura da carne. O tempo de mistura foi fixado em 1 minuto. 

3.3.1.4.  Procedimentos de Reestruturação 

Chamou-se, procedimento de reestruturação, ao processo que envolveu o manuseamento dos produtos 

com os reagentes e suas respectivas quantidades.  

Apenas existem diferenças na elaboração dos produtos reestruturados, nos três procedimentos que se 

prosseguem, sendo os restantes métodos comuns. 

Realizou-se cada produto reestruturado consoante um procedimento que se definiu. Estes 

procedimentos foram baseados em procedimentos sugeridos pelo fornecedor dos ingredientes utilizados. 

Antes de definir qual o procedimento final a realizar, avaliou-se o aspecto e sabor de cada produto. 

Procedeu-se desta forma, para optimizar os produtos que não estivessem conformes, eliminando assim 

à partida, alguma probabilidade de serem realizadas análises desnecessárias. 
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3.3.1.4.1.  Procedimento 1 - Produção de Reestruturado com Alginatos 

O procedimento de reestruturado com Alginatos baseou-se na dissolução dos agentes Stick BD1 e Stick 

BD2 em água destilada. 

Dissolveu-se em água destilada a fórmula de Stick BD1 na concentração de 51 g/L (figura 16a), 

utilizando um agitador de facas doméstico (“varinha mágica”). Misturou-se manualmente a carne com a 

solução de Stick BD1 numa proporção de 77% de carne e 23% de solução (Stick BD1 + água) durante 1 

min (figura 16b).  

 

Figura 16. Mistura dos ingredientes a) - dissolução do alginato em água; b) - Mistura dos alginatos com a 

carne). 

Dissolveu-se manualmente o Stick BD2 em água numa proporção de 28 g/L de solução Stick BD1 

adicionado. A quantidade de água em que se dissolveu o Stick BD2 foi de 10mL por cada 28 g. 

Acrescentou-se esta solução à mistura e voltou-se a misturar por 1 minuto. A mistura está preparada 

para seguir o processo de moldagem (Figura 17). Devido à maior adição de água neste método, 

resolveu-se chamar de AlgH2O.  
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Figura 17. Diagrama de processamento com AlgH2O 

 

3.3.1.4.2.  Procedimento 2 – Produção de reestruturado com Alginatos 

Este procedimento designou-se de AlgPó, por se ter adicionado o produto que continha os alginatos 

directamente à carne. 

Neste sentido, foi adicionado 10% de água ao total da carne e misturou-se manualmente até a absorção 

da água estar completa. Polvilhou-se com Stick BD1 na proporção de 1,2% do total de carne adicionada, 

juntando-o lentamente enquanto se misturava, para que o produto fosse repartido homogeneamente por 

toda a carne e para evitar a formação de grumos.  

Depois de acrescentado todo o produto, revolveu-se a carne durante 3 minutos. Pesou-se 1% do peso 

total da carne de Stick BD2 e diluiu-se em 10ml de água, adicionando esta solução à mistura e 

revolvendo-a novamente durante 1 minuto (Figura 18). 
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Figura 18. Diagrama de processamento com AlgPó 

3.3.1.4.3.  Procedimento 3 – Reestruturado com Transglutaminase 

Numa primeira fase de optimização testou-se diluir a Tgasa-01 previamente em água antes de adicionar 

à carne. Para isto dissolveu-se numa proporção de 10g de Tgasa-01 em 30ml de água destilada, por 

cada quilo de carne a reestruturar. Adicionou-se á carne e misturou-se manualmente durante 2 min. O 

produto final resultante evidenciou-se muito pouco coeso, verificou-se que a capacidade de se 

comprometer à força de corte normal por uma faca não era possível sem este se desmoronar.  

Durante este manuseamento reparou-se que a Tgasa-01 não era bem dissolvida na água, pelo que 

decidiu-se testar este mesmo procedimento adicionando-a directamente à carne. Assim, adicionou-se 

30ml de água por cada quilo de carne e misturou-se durante 1 min.  

Polvilhou-se a mistura com Tgasa na proporção de 1% do peso da carne a reestruturar, revolveu-se tudo 

manualmente durante 2 minutos para que o produto ficasse bem misturado com a carne. 

Por se ter obtido um bom resultado de coesão e sem sabores ou aromas estranhos depois de 

cozinhados decidiu-se realizar desta forma o produto final (figura 19). 

. 
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Figura 19. Diagrama de processamento com Transglutaminase 

 

3.3.1.5.  Moldagem 

Introduziu-se a carne na enchedora, onde foram, previamente, colocados os moldes de plástico com 

51mm de diâmetro (figura 20). Antes de serem montados na enchedora, os moldes foram mergulhados 

em água morna para facilitar o encaixe. Embutiu-se a carne nos moldes com a máxima compactação 

possível e perfurou-se com um alfinete as zonas em que se verificou a existência de bolhas de ar, para 

evitar o contacto excessivo com o oxigénio do ar. 

Este processo tem de ser manuseado o mais rápido possível para não comprometer a qualidade de 

coesão do produto final, visto que, como já referido anteriormente, é o processo que adiciona todos os 

compostos responsáveis pela coesão da carne. 

 

Figura 20. Processo de moldagem 
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Testaram-se três tipos de moldes diferentes para seleccionar o mais adequado. Primeiro, usou-se um 

molde de plástico com 14 cm de diâmetro, para testar a influência dos reagentes na moldagem. Neste 

molde, o enchimento foi realizado manualmente. Uma vez que com este molde se obtinha amostras 

demasiado grandes para realizar todas as análises, em particular as do texturómetro, decidiu-se 

experimentar um molde de glicogénio com 54 mm de diâmetro, utilizando uma enchedora de chouriços. 

Verificou-se que este seria o molde ideal para a concepção dos reestruturados e para as referidas 

análises. A sua fragilidade, verificada nas várias tentativas de enchimento goradas, fez-nos optar por 

moldes de plástico com 51mm de diâmetro. 

3.3.1.6.  Refrigeração e Congelação 

Um bom controlo da temperatura de refrigeração e congelação é essencial para manter a qualidade e 

segurança destes produtos. A refrigeração dos produtos deve ser feita o mais rapidamente possível, 

para controlar o crescimento microbiano, diminuir a velocidade de alterações causadas pela oxidação, e 

para inibir a actividade enzimática (Pearson, et al 1996). 

Os reagentes utilizados foram concebidos para manter a sua actividade em temperaturas de 

refrigeração, por este, ser um factor crucial para garantir a qualidade e segurança destes produtos. 

Os reestruturados preparados com alginatos e os com transglutaminase foram acondicionados numa 

câmara frigorífica durante 8 horas a 4ºC. Com o objectivo de obter uma maior pressão interior e 

consequente um aumento da compacticidade da carne, foram colocados pesos por cima dos 

reestruturados, obtendo assim, melhores resultados na actuação dos reagentes usados na coligação. 

Após este tempo de acção dos reagentes adicionados, procedeu-se a uma congelação de -80ºC. A esta 

temperatura de congelação desprezam-se possíveis alterações por reacções químicas ou 

microbiológicas nos produtos. 

3.3.1.7.  Corte e preparação do produto cozinhado 

Na elaboração de novos produtos cuja textura instrumental tenha de ser medida, torna-se extremamente 

importante realizar um corte das amostras para que estas permaneçam uniformes. As sondas que se 

utilizaram para realizar os testes (TPA e Kramer) iniciam os seus registos de resultados a partir do 

momento que contactam a superfície da amostra e atingem uma força definida (trigger). Quanto menor a 

força trigger usada melhor a representatividade dos resultados obtidos.  

Para atingir a maior perfeição geométrica possível nas amostras cortadas realizaram-se três 

experimentações: 
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1. Cortou-se com uma faca, mas, por ser demasiado difícil cortar em fatias todas do mesmo 

tamanho, foi decidido que deveria ser utilizada outra alternativa; 

2. Tentou-se cortar o produto numa máquina de cortar frios (queijo, fiambre etc..) regulando-se as 

fatias para 1cm de largura. As fatias saíram irregulares pelo que pensou-se em congelar o 

produto e experimentar cortar semi-congelado. Tentou-se várias vezes, em várias gamas de 

temperatura do produto a descongelar, sempre sem êxito.  

3. Por fim decidiu-se criar um aparelho de corte (figura 21), para as fatias saírem com 1 cm de 

altura. Depois de finalizado, o aparelho foi testado, com sucesso. Depois de várias provas com 

distintas gamas de temperatura descongelada, chegou-se há conclusão que a melhor 

temperatura para cortar após tirar o produto do congelador seria de -3ºC. Estas temperaturas 

foram medidas com uma sonda Testo 35-2. 

 

Figura 21. Aparelho de corte inventado 

Para cozinhar o produto também foram feitos alguns testes. Primeiro testou-se cozinhar no forno (Unox 

XVC504) com varias gamas de tempos e humidade sempre a uma temperatura de 200ºC. Os rolos 

passados 55 min, começavam a queimar por fora e continuavam crus por dentro. 

Como o primeiro teste não foi concluído com sucesso, testou-se numa placa de indução (Adventys type 

NRIC 2800) com uma frigideira. Após vários testes, chegou-se a conclusão que a melhor forma de 

cozinhar era colocar as fatias de carne na frigideira com uma temperatura de 210ºC durante 3 min. 

Assim, obtinha-se uma temperatura interior de 71ºC, temperatura e tempo suficientes para que sejam 

eliminados todos os possíveis patogénicos que se desenvolvem na carne (Whittington, et al 2010). 

Controlou-se a temperatura da frigideira com uma sonda de infravermelhos (Testo 845) e a temperatura 

interior da carne com outra sonda (Testo 35-2). 

Como se pode observar a figura 22, ilustra as amostras cruas e cozinhadas utilizadas nas distintas 

análises. 
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a)                                                              b) 

Figura 22. Ilustração das amostras cruas e cozinhadas utilizadas nas distintas análises. 

 

 

3.3.2.  Métodos Analíticos 

3.3.2.1.  Análise de Textura 

As análises da textura dos reestruturados foram feitas com um texturómetro (Texture Analizar Micro 

System TA.TX2) equipado com o software Texture Expert (versão 1.22 Stable Microsystems Ltd.).  

As análises de textura foram realizadas mediante a incorporação no texturómetro, de duas sondas 

diferentes obtendo distintos parâmetros. Na sonda utilizada para o teste TPA, realizaram-se analises em 

120 amostras cruas (anexos: I, J, K) e 120 amostras cozinhadas (anexos: L, M, N), para desta forma 

obter um resultado com grande representatividade, procedendo-se da mesma forma para a sonda que 

se usou no teste de Kramer (produto cozinhado anexos: O, P, Q; produto cru anexo: R, S, T).  

Todas as análises elaboradas foram realizadas a uma temperatura ambiente, pois esta temperatura 

influencia os valores instrumentalmente medidos nos alimentos (http://www.nshtvn.org/). 

3.3.2.1.1.  Análise do perfil de textura com a sonda usada para o teste TPA 

Para este teste usou-se uma sonda de alumínio com 75 mm de diâmetro (P/75). A velocidade usada na 

amostra crua foi de 2 mm s  ̄¹ com uma compressão de 50% da altura original das amostras (0,5 cm). A 

força trigger (força a partir da qual começam a ser medidos todos os parâmetros) seleccionada foi de 

0,10N.  
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A velocidade usada na amostra cozinhada foi de 2mm s-1. Estas amostras ao serem cozinhadas 

apresentaram naturalmente alturas inferiores às amostras cruas, por isso, ajustou-se a altura de 

compressão para 0,4cm, obtendo-se assim uma compressão de 50%.Tal como na amostra crua, 

aumentou-se a força trigger para 0,98N. As amostras cozinhadas por se apresentarem mais irregulares 

do que as cruas exigiram uma força trigger maior, para deste modo, os resultados passarem a ser 

medidos ao mesmo tempo em todas as amostras, evitando assim erros de representatividade. O gráfico 

que permitiu extrair os parâmetros de textura obtidos está demonstrado na figura 22. 

 

Figura 23. Curva Analise Perfil de textura e representação gráfica dos seus parâmetros (fonte: adaptado de 

López, 2009) 
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A relação entre a área positiva durante o ciclo do segundo contacto com o do primeiro contacto é 

definido como coesividade (adimensional), esta reflecte a medida em que o produto pode ser 

deformado sem sofrer ruptura. A altura recuperada pela amostra durante o tempo entre o primeiro 

contacto e o segundo, é conhecido como a Elasticidade (mm), calculada pelo cociente dos tempos em 

que o primeiro e o segundo contacto atingem o pico máximo (Bonato, 2006). O pico máximo obtido 

durante o primeiro contacto (ponto D) é definido como Dureza (N/cm2) e entendido como a força 

necessária para realizar uma deformação na amostra. A Adesividade (N s-1) é a força necessária para 

descolar a sonda da amostra reflectindo as forças de atracção entre a sonda e a amostra. Esta e 

calculada através da força negativa da área obtida durante a subida do primeiro contacto (Área3). A 

mastigabilidade (N s-1) é calculada através do produto entre a elasticidade com a gumosidade, esta 

reflecte a energia requerida para mastigar um alimento. Já a gumosidade (N/cm2) é calculada através 

do produto entre a coesividade com a dureza, reflectindo a energia necessária para mastigar um semi-

sólido (Wiley, 2010; López, 2010). A fracturabilidade (N/cm2) é a força necessária para que a amostra 

fracture durante a primeira compressão.  

3.3.2.1.2.  Avaliação da textura com sonda que se usou para o teste Kramer 

A força de ligação das partículas dos reestruturados de carne, é um dos aspectos mais importantes na 

avaliação da textura deste tipo de produtos, pelo que torna-se importante medi-la (Field et al., 1984). 

Existem vários procedimentos para medir este parâmetro entre as quais, o teste Kramer. Em cada 

medição, é nos facultado um gráfico que permite determinar a força máxima de corte exercida durante a 

ruptura completa de uma amostra (figura 23). Através deste ensaio podemos fazer uma comparação das 

forças de ligação que formam as partículas dos diferentes reestruturados. 

A velocidade usada nesta medição foi de 2mm s-1, até uma distância definida de 30 mm. Novamente, e 

pelas mesmas razões da análise de TPA, as forças trigger das amostras crua e cozinhada foram 

diferentes, sendo de 0,10N e 0,98N respectivamente. 

A força de união das partículas define-se como a força aplicada por unidade de área, para separar 

directa ou indirectamente as peças do produto interligadas (Schmidt, et al 1982). 
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Figura 24. Ilustração gráfica Kramer 

3.3.2.2.  Avaliação da cor 

As análises realizadas à cor foram realizadas com um CR-300 colorímetro (Minolta Chroma Meter 

Measuring Head, Osaka, Japan) com área de medição de 8mm de diâmetro, lâmpada xénon para 

iluminação e um iluminante consoante a CIE tipo D65 iluminante. Cada amostra foi cortada com 1 cm de 

espessura e 51mm de raio, como já mencionado anteriormente. Registou-se os parâmetros de cor, 

provenientes de três amostras de cada um dos 5 rolos usados para as análises definitivas (anexo X). 

Obteve-se as coordenadas de escala L* que determina a intensidade da luminosidade, a* que indica o 

tom da cor dentro de uma gama de cores entre roxo e verde (tom avermelhado), e b* que revela o tom 

da cor entre as tonalidades amarelo e azul (tom amarelado). Antes de cada medição o instrumento foi 

calibrado consoante o padrão de calibração descrito pelo manual de utilização. 

3.3.2.3.  Análise do teor de Matéria Gorda Total 

A análise do teor de lípidos é uma análise importante para o conhecimento das características 

bioquímicas, nutricionais e fisiológicas do alimento. Os lípidos nos tecidos encontram-se em diferentes 

formas físicas, mas normalmente o complexo formado por estes são constituintes das membranas, pelo 

que ocorrem muito associados com as proteínas e os polissacáridos presentes nos alimentos, através de 

forças hidrofóbicas, van der Walls e iónicas (Christie, 2009). Vários solventes ou combinações de 

solventes foram sugeridos como extractantes mas, a maioria dos analistas de lípidos usa a combinação 

cloróformio-metanol sugerida por Folch et al, (1957).  
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Para esta análise escolheu-se o procedimento descrito pelo método de Folch (Folch et al, 1957) por ser 

um método simples para o isolamento e purificação dos lípidos totais de origem animal. A extracção de 

lípidos elaborada com uma mistura de clorofórmio e metanol é eficiente na extracção de lípidos apolares 

e polares, devidas as características químicas destes dois solventes. Devido a elevada hidrofobicidade 

dos lípidos e consequentemente á sua insolubilidade em água é praticamente inviável a sua extracção 

com um único solvente (Shahidi, et al 1998).  

Como já dito anteriormente, estas amostras são provenientes de uma zona do animal onde se verifica 

quantidades elevadas de tecido conectivo, sendo necessário picar a carne antes de realizar a 

homogeneização com os referidos reagentes para obter uma extracção lipídica mais eficaz (Folch et al, 

1956). Estas análises foram efectuadas em duplicado picou-se aproximadamente 5g de amostra de cada 

um dos 3 produtos (anexo V), num tubo de centrífuga e pesou-se numa balança de precisão (Sartorius 

Extend), homogeneizou-se num OMNI-MIXER-HOMOGENIZER durante 2 min a uma velocidade de 

4000 rpm com uma mistura de clorofórmio (densidade de 1,49 a 20ºC) e metanol (densidade de 0,79 a 

20ºC) na proporção de 2:1. 

Esta mistura dissolvente tem uma densidade de 1,26 a 20 ºC. Usou-se uma diluição final de vinte vezes 

o volume de amostra introduzido (1:20), isto é, para cada grama de amostra introduzida foi adicionado 

20ml da mistura dissolvente. 

Enquanto o cloróformio dissolve os lípidos, o metanol quebra as ligações lipido-proteína e inactiva as 

lipases (Holme, et al 1983). Centrifugou-se todo o conteúdo a 3000 rpm numa centrifugadora Eppendorf 

Centrifuge 5810R e filtrou-se com papel de filtro. Adicionou-se ao filtrado 25 mL de água destilada 

agitando e homogeneizando durante 2 min. Tornou-se a colocar na centrifugadora a 3000 rpm durante 

10min o filtrado com água destilada.  

Após esta centrifugação os compostos não lipídicos dissolvidos pelo metanol migram para a água, e 

podem ser extraídos facilmente (Holme, et al 1983). Depois de centrifugado, obtém-se uma solução com 

duas fases distintas (figura 24): 

• A superior (sobrenadante) composta essencialmente por água (ρ= 1g/cm3), e extracto não 

lipídico, foi retirado com uma pipeta de Pasteur através de um sistema a vácuo (Buchi 

Vacuum Pump V-700); 
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•  A localizada na parte inferior da solução (extracto lipídico com cloroformio:metanol e resíduos 

de agua) foi filtrado sobre sulfato sódico para eliminar a água restante, em balões Erlenmeyer 

devidamente pesados e dissecados. Colocou-se um por fim, num evaporador rotativo de 

vácuo (Heidolph, Laborata 4000WB) a 45ºC para evaporar o dissolvente, obtendo-se apenas 

um resíduo praticamente composto por lípidos. Por fim colocaram-se os balões num 

exsicador até que estes atingissem uma massa constante, eliminando desta forma potenciais 

restos de humidade. 

 

Figura 25. Ilustração da solução centrifugada 

 

 

 

3.3.2.4.  Determinação do Azoto (Kjeldahl) 

Este método baseia-se na acção do ácido sulfúrico concentrado a quente, na presença de catalisadores 

que actuam na presença de moléculas azotadas contidas na amostra, pelas quais são transformadas em 

sulfato de amónio. Por acção de uma solução de soda cáustica concentrada, o sulfato de amónio é 

convertido em amoníaco. Posteriormente é realizado uma titulação ácido-base na presença de um 

indicador para se saber a quantidade de amónio presente. Por fim, e através da multiplicação por um 

factor conhecido podemos obter o azoto contido 
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O método de Kjeldahl é o método mais conhecido usado na determinação de azoto em materiais 

biológicos e não biológicos. Devidas as proteínas apresentarem na sua composição, mais 

especificamente no grupo amina dos aminoácidos, o N2 quase todos os métodos analíticos de proteínas 

se baseiam na quantificação desta molécula. Deste modo, a partir do método de Kjeldahl pode-se obter 

o teor de azoto, que por sua vez pode ser convertido a % de proteína contida na amostra através de uma 

multiplicação por um factor de correlação conhecido (6,25 – proteína de Carne).  

Estas análises foram efectuadas em duplicado de cada produto final obtido (AlgH2O, AlgPó e TG). 

Até a obtenção do azoto contido na amostra o método de Kjeldhal pode ser dividido em 3 etapas 

fundamentais: 

1º - Digestão 

Nesta etapa converte-se o azoto contido na amostra, em sulfato de amónio, através da sua adição numa 

solução de ácido sulfúrico, por acção do calor e na presença de um catalisador. O carbono e o 

hidrogénio da matéria orgânica oxidam-se a CO2 e H2 por acção do ácido sulfúrico a quente. Uma parte 

do ácido é reduzida a SO2 e o amoníaco libertado reage com o ácido sulfúrico originando SO4(NH4)2 

através da seguinte reacção: 

                                                  H2SO4/catalisador (Cu-Se) 

                  Amostra de carne                                                    SO2     +  CO2   + H2O + R-NH2 

                                                                     Δ 

                                  H2SO4
 

R-NH2  + H2O                                                       2NH3 + H2SO4                            (NH4)2SO4 

São adicionados sulfato de potássio K2SO4 (aumenta o ponto de ebulição do ácido sulfúrico) e os 

catalisadores para facilitar a reacção citada. Para isto pesou-se com uma balança de precisão de 

aproximadamente 1g de amostra previamente triturada num triturador. Adicionou-se a um balão de 

Kjeldahl a amostra previamente picada, 20ml de ácido sulfúrico, 2 bolas de vidro e por fim o catalisador: 

15g de sulfato de potássio, 0,5g de cobre �  e uma ponta da espátula de selénio metal em pó. Colocou-

se os tubos na bateria de digestão (Buchi digestion unit K-435) e aumentou-se gradualmente a 

temperatura até atingir aproximadamente 400ºC. Soubemos que o processo de digestão estava 

concluído após a solução se apresentar incolor. 
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2º Destilação 

O processo é elaborado pelo sistema automático BUCHI (Unit 324) com uma unidade de digestão e 

outra de destilação. Apenas foi preciso introduzir o tubo digestor na coluna de destilação e, do lado 

oposto, um balão de Erlenmeyr com 2 gotas do indicador misto*. 

De modo a libertar o amoníaco (volátil em meio alcalino) a máquina eleva a temperatura, e o pH 

adicionando uma solução de hidróxido de sódio a 40%. O amoníaco é arrastado por uma corrente de 

vapor através do condensador. A reacção que se produz é a seguinte: 

(NH4)2SO4     +   2NaOH                         2NH4OH  + Na2SO4 

                                                                                                       Δ 

NH4OH                                              NH3  + H2O 

                                                                                           
Δ
 

Entretanto no balão de Erlenmeyer são adicionados pelo mecanismo automático aproximadamente 

100ml de ácido bórico a 2%, onde vai ser recolhido o amoníaco destilado segundo a seguinte reacção: 

NH3   +  H3BO3                                                             NH4H2BO3
 

A destilação termina 3 a 4 min após a viragem do indicador de rosa para azul (correspondendo a um 

volume de aproximadamente 100ml de destilado). 

*indicador misto - 2g vermelho de metilo + 1g de azul de metileno em 1000ml de álcool etílico 

3º Titulação 

Titulou-se a solução de amoníaco destilado e ácido bórico com uma dissolução de HCl 0,1 mol dm3. A 

titulação do HCl termina após a viragem do indicador de azul para rosa. Anotou-se o volume de HCl 

gasto na titulação. Esta reacção de viragem do indicador é caracterizada pelo inverso da anterior, no 

sentido base/ácido: 

NH4H2BO3  + HCL                        H3BO3   +  NH4Cl 
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Calculou-se a percentagem de proteína (Anexo W) através da seguinte fórmula: 

 

3.3.2.5.  Análise do teor de Humidade 

A humidade foi determinada utilizando o método ISO-1442 (I.S.O. 1997). O método baseia-se na 

dissecação de uma quantidade conhecida de amostra misturada com areia e etanol, colocando numa 

estufa até peso constante. Procedeu-se tal como descrito anteriormente, colocando numa estufa (P 

selecta Mod: 210) com uma temperatura de 102ºC durante 12h uma cápsula com uma porção de areia 

do mar fina lavada. Tirou-se da estufa e colocou-se dentro do dissecador durante 2h, para que fosse 

alcançada a temperatura ambiente sem absorção de humidade. Pesou-se numa balança de precisão 

com quatro casas decimais. Após anotação do peso da cápsula com areia, introduziu-se a amostra 

pesando novamente 5g em duplicado de cada produto (anexo U). Adicionou-se 5 ml de álcool etílico e 

misturou-se com uma espátula. Manteve-se dentro da estufa novamente durante 12h a 102ºC. Tal como 

descrito na primeira etapa, retirou-se a cápsula da estufa e colocou-se no dissecador, durante 2h e por 

fim pesou-se numa balança de precisão. Calculou-se o teor de humidade das amostras através da 

seguinte fórmula: 

 

3.3.2.6.  Análise de pH 

A análise de pH foi elaborada nos extremos das amostras de cada um dos 5 rolos dos diferentes 

produtos. 

Esta análise apenas teve o intuito de se verificarem se existem alterações do pH devido aos reagentes 

adicionados na confecção dos reestruturados. 
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3.3.2.7.  Análise sensorial 

O objectivo desta análise sensorial foi de obter uma caracterização sensorial que definisse os diferentes 

tipos de produtos obtidos pelos diferentes métodos. Por esta razão, optou-se por fazer uma análise 

quantitativa descritiva segundo uma ficha de prova de escala contínua não estruturada de 10 cm de 

comprimento, apresentando-se os extremos dos valores assinalados com “pouco” e “muito” para cada 

descritor (Anexos C, D e E).  

Como descritores do produto cozinhado, considerámos os seguintes atributos: intensidade da cor, brilho, 

grau de coesão, dureza, mastigabilidade, pastosidade, suculência, Amargo, metálico, salgado, umami, 

Intensidade do aroma, aroma a borrego, sabores ou aromas estranhos: 

Grau de coesão entende-se como uma propriedade mecânica de textura relacionada com o nível até ao 

qual a amostra pode ser deformada antes de se partir. Inclui propriedades de fragilidade, mastigação e 

desagregação. Dureza, é o esforço necessário para cortar o primeiro bocado da amostra com os 

incisivos antes de proceder a mastigação. A mastigabilidade é o número de movimentos dos maxilares 

necessários para que um produto possa ser deglutido. A pastosidade define-se como a sensação 

percebida na mastigação associada a combinação de baixos valores de dureza e valores relativamente 

elevados de adesividade e gomosidade. Suculência entende-se como a sensação associada a libertação 

de água e gordura durante a mastigação assim como a quantidade de secreção de saliva durante a 

mastigação. Salgado, como o próprio nome indica é a percepção do sabor associado a presença de 

NaCl. Umami é definido como o sabor relacionado com a presença do aminoácido glutamato de mono 

sódico. Associado a sensação de carne apetitosa e suculenta. Actualmente considera-se como o quinto 

sabor. Por fim, a intensidade do Aroma que logicamente é avaliada através da intensidade da sensação 

aromática da carne 

Para a análise sensorial, utilizou-se um painel de 10 provadores treinados, que realizaram cinco sessões 

de prova avaliando em cada sessão os três produtos (TG, AlgH2O e AlgPó). Cada sessão foi organizada 

em diferentes dias. As amostras foram apresentadas aos provadores em salas com condições 

padronizadas, em cabines individuais, luz fluorescente (ISO 8589:1988). A temperatura da sala durante 

as análises foi de 20-22ºC. Os provadores foram chamados aos pares para deste modo poderem-se 

servir as amostras acabadas de cozinhar, mediante o procedimento referido anteriormente.  
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Cada provador avaliou uma amostra por dia de cada um dos três produtos, obtendo-se um total de 30 

fichas de prova por dia. Os produtos foram devidamente marcados nos pratos com letras e códigos de 

identificação já planeados anteriormente, para poderem ser distribuídas as amostras aleatoriamente por 

todos os provadores. Como se pretendeu avaliar também o aspecto das amostras cruas, planeou-se 

cortar uma amostra crua para cada dia, de cada produto (15 amostras) para os provadores descreverem 

o aspecto. As amostras foram servidas em pratos de plástico brancos, acompanhadas com copo de 

água, uma bolacha de água e sal, guardanapo e garfo de plástico. Cada um dos rolos de reestruturados 

obtidos, foi devidamente marcado com letras e códigos de identificação, para deste modo podermos 

fazer uma correcta comparação entre os resultados das análises efectuadas (anexo X). 

 

3.3.2.8.  Análise Estatística 

Em muitos estudos estatísticos de natureza experimental, somos confrontados com problemas em que o 

objectivo principal é de estudar a relação entre variáveis, ou mais particularmente, analisar a influência 

que uma ou mais variáveis (explicativas), medidas em indivíduos ou objectos, têm sobre uma variável de 

interesse a que damos o nome de variável resposta. O modo como, em geral, o estatístico aborda tal 

problema é através do estudo de um modelo de regressão que relacione essa variável de interesse com 

as variáveis ditas explicativas. 

As médias dos resultados das distintas análises foram reunidas numa tabela (anexos: X, Y, Z) e 

introduzidos no programa estatístico SPSS (versão 15.0) Base System Regresion Models Advanced.  

Utilizou-se uma análise multivariante da variância (MANOVA) mediante um modelo linear geral a um 

factor. Como variável independente, escolheu-se os produtos reestruturados (AlgH2O, AlgPó e TG) e 

como variáveis dependentes os parâmetros usados (dureza, humidade, cor, etc..). Com esta MANOVA 

obtemos uma tabela com vários parâmetros de valores entre os quais o de Pvalue. Os que se 

apresentaram inferiores a 0,05 sugerem que esse factor (produto reestruturado) pode ter um efeito 

significativo sobre a variável (dureza, humidade, cor etc..). Para estudar se existem diferenças 

significativas entre os lotes de produtos realizou-se um teste de Tukey nos parâmetros que 

apresentaram um pvalue<0,05, e assim, constatou-se se eram significativamente diferentes entre eles.  
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4. DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1.  Análises físico-químicas 

No quadro 2, encontram-se os resultados das análises físico-químicas feitas aos reestruturados obtidos 

pelos diferentes procedimentos, antes de serem cozinhados. 

Quadro 2. Resultados de teores médios de gordura, humidade e proteína dos reestruturados obtidos 
pelos procedimentos descritos  

 

 

Por não se ter encontrado na literatura consultada valores de gordura e proteína para reestruturados 

provenientes da perna de borrego, não se pôde obter valores de referência para comparação. No 

entanto, estes valores estão dentro dos normais para a carne de borrego após o abate (Carvalho, 2010; 

Pagador et al, 2003; Martins, 2007; Agulló, 2006). 

Existem estudos em outros tipos de carne que demonstram a perca de humidade em produtos 

reestruturados com TG (Hong, et al 2009). 

Estas análises foram elaboradas, com o objectivo de caracterizar os reestruturados obtidos: - alimentos 

pobres em gordura e ricos em proteína, adequados a dietas hipocalóricas. 

Os pH medidos nos 3 produtos reestruturados não apresentam diferenças significativas. A média destes 

situa-se dentro da considerada aceitavel para produtos provenientes da perna de borrego natural, do que 

se conclui que os reagentes adicionados não alteraram o pH da carne (Pagador, et al 2003; Carvalho, 

2010). 
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O parâmetro L define-se como luminosidade. Este parâmetro foi considerado mais intenso no produto 

AlgPó e menos no AlgH2O, mas, no entanto, o TG não apresentou diferenças significativas de 

luminosidade em relação aos outros dois.  

Os produtos elaborados no presente trabalho apresentam uma luminosidade aproximadamente igual a 

valores obtidos para carne natural.  

O produto TG apresentou valores de tonalidade vermelha superiores aos outros dois produtos, 

evidenciando assim colorações mais intensas.  

 As tonalidades do parâmetro b+ incluem-se numa escala cujos extremos se situam entre amarelo 

(positivo) e azul (negativo). O produto TG foi o que apresentou maiores tonalidades de amarelo, e os 

AlgPó foram os que apresentaram menor. Estes dois produtos apresentaram diferenças significativas 

nas suas tonalidades. 

 As tonalidades de amarelo dos AlgH2O situaram-se entre as anteriores, não acusando, em relação a 

essas, diferenças significativas. 

Os produtos do nosso trabalho apresentam valores de L+, a+ e b+ que se incluem dentro da gama de 

valores definida em outros trabalhos da carne de borrego natural (Pagador, 2003; Carvalho 2010). 

As análises de proteína, gordura e humidade poderiam ter sido elaboradas em mais amostras para deste 

modo obtermos uma análise estatística mais representativa do produto. Também podiam ter sido 

elaboradas numa técnica que nos facultasse mais em pormenor o conteúdo em aminoácidos e ácidos 

gordos para se idear e comparar com outros produtos. 

4.2.  Análise da textura 

Temos de ter em consideração que cada trabalho é elaborado em certas condições, que influenciam os 

valores dos resultados obtidos, pelo que, se torna, muitas vezes delicado, proceder-se a comparações 

de valores entre diferentes trabalhos.  

No presente trabalho não foi realizada uma comparação directa de valores, devido a não se ter 

encontrado literatura sobre trabalhos onde se usaram procedimentos e equipamentos semelhantes aos 

usados. 
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Alguns dos factores que influenciam os valores da avaliação da textura final do reestruturado, e que 

fazem com que este não possa ser comparado a qualquer outro produto com o mesmo tipo de 

processamento, são: o tamanho de triturado da carne, a temperatura de manuseamento, a quantidade 

de tecido conectivo, os instrumentos usados na avaliação da textura, o painel de provadores, a 

concentração e reagente usado, a quantidade de água adicionada e o tipo de carne usada.  

Porém, podemos fazer uma comparação mais segura, através de diferenças por tendências, ou seja, 

avaliando as tendências sofridas nos resultados das análises dos produtos cárneos naturais ou 

reestruturados, facultando-nos desta forma uma ferramenta de interpretação útil. 

4.2.1.  Parâmetros físicos 

4.2.1.1.  Análise de TPA 

Os resultados da análise de textura TPA dos produtos crus e cozinhados, encontram-se no quadro 2. 

Quadro 3. Parâmetros de TPA em amostras reestruturadas com diferentes estratégias 

 

*Os valores médios de cada variável situada na mesma linha são significativamente diferentes, quando 

apresentam letras diferentes, com uma probabilidade de 95%. 
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Como podemos observar na tabela de resultados, a dureza apenas apresenta diferenças significativas 

(p≤0,05) nas amostras cruas, sendo o produto AlgH2O o que apresenta maior dureza. 

Como já foi descrito anteriormente, a dureza no TPA é medida através da força realizada durante a 

primeira pressão da sonda. Os produtos AlgH2O e AlgPó, contêm géis de alginatos como agentes de 

união das partículas cárneas, mais duros num primeiro contacto do que a transglutaminase, sendo os 

AlgH2O os mais duros.  

De entre os produtos AlgPó e AlgH2O, este último é o que apresenta dureza significativamente maior 

devida à sua maior hidratação e consequente maior eficácia de coesão do gel (Ren, 2008).  

Como se pode observar em vários trabalhos, a dureza de qualquer carne tem tendência a aumentar 

depois de cozinhada (http://www.exopol.com/; www.monografias.com; Ren, L. 2011). 

A adesividade baixa o seu valor em todos os produtos cozinhados, apresentando apenas diferenças 

significativamente menores na reestruturação TG. Estes valores eram previsíveis, devido à natureza 

mais pegajosa do alginato, em relação à tranglutaminase, quando misturados com a carne.  

Os produtos analisados não apresentam diferenças significativas de coesividade medida pela sonda que 

se usou para o teste TPA. Isto pode ser devido a uma elevada compressão, provocada pela sonda, que 

causa uma desestruturação irreversível da carne, em qualquer das estratégias usadas. 

Já com a mastigabilidade não se passa o mesmo: - neste parâmetro a análise estatística indicou-nos que 

todos os produtos têm diferenças significativas, sendo os alginatos com água os que apresentaram 

maiores valores para a mastigação, apresentando o TG o menor valor. Este parâmetro, como descrito 

anteriormente, calcula-se através do produto entre a elasticidade e a gomosidade o que evidentemente 

explica as diferenças verificadas. 

A fracturabilidade não acusou diferenças significativas em nenhum dos produtos, em cru e cozinhado. 

Esta medida não serve para tirar nenhuma conclusão neste género de produto alimentício.  

A elasticidade é maior no produto cru obtido nos dois procedimentos com alginatos, e por sua vez 

apresenta-se sem diferenças significativas nos três produtos depois de cozinhados. Este valor era, mais 

uma vez, esperado no produto cru, devido à natureza elástica dos géis de alginatos.  
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A tabela de resultados da gomosidade demonstra que, em relação a este parâmetro, os produtos são 

todos diferentes com uma confiança de p≤0,05 e iguais nos produtos cozinhados. Os produtos crus 

reestruturados com o procedimento AlgH2O apresentaram-se menos gomosos do que os tratados com 

TG, dado que a gomosidade, obtida pelo produto da dureza pela coesividade, está evidentemente 

dependente dos valores destes dois factores. 

No teste de TPA a força de compressão associada, deveria ser menor para que o parâmetro de 

coesividade fosse medido correctamente.. 

4.2.1.2.  Análise de Kramer 

Os resultados da análise de textura realizados mediante a sonda utilizada no teste de Kramer 

encontram-se no quadro 4. 

Quadro 4. Parâmetros de força de penetração em amostras reestruturadas com diferentes estratégias 

 
*As médias das variáveis situadas na mesma linha com letras diferentes são significativamente diferentes entre as 
estratégias usadas com uma probabilidade de 95%. 

Como podemos observar no quadro 4 a força necessária para penetrar e cortar os produtos crus, é 

significativamente diferente em todas as estratégias, sendo mais elevada na estratégia que se usou a 

Transglutaminase e menos elevada na estratégia que se usaram os alginatos misturados em água. Nos 

produtos tratados com transglutaminase, observa-se uma exigência maior na força de corte, devidas as 

moléculas responsáveis pela junção da carne serem mais fortes do que as responsáveis pela união da 

mesma a partir de alginatos.  
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Dentro dos produtos crus de alginatos, observou-se uma maior força requerente no corte dos produtos 

AlgPó. Neste parâmetro verificou-se uma contradição á explicação dada na análise de TPA. É de realçar 

que a natureza dos testes é diferente, pelo que os AlgH2O podem apresentar uma força (dureza) de 

compressão maior no teste TPA, e neste teste de corte apresentarem uma força de corte menor. Isto 

leva-nos a pensar que neste tipo de produtos os Alginatos misturados previamente em água dão origem 

a um gel mais duro num teste de compressão, mas os Alginatos adicionados directamente em Pó dão 

origem a um gel mais difícil de cortar. Não encontrou-se na bibliografia consultada justificação para este 

facto, pelo que, não se pôde fundamentar.  

Nas amostras cozinhadas que se empregaram os alginatos como estratégia não existem diferenças 

significativas na força requerida para as cortar. Apenas a estratégia com transglutaminase (TG) 

apresenta uma diferença significativa entre as três estratégias, com uma maior força requerida para 

cortar a amostra. Mais uma vez como já referido anteriormente, deve-se ao facto de as ligações 

formadas a partir desta enzima serem mais fortes. 

Também podemos observar uma queda geral na força de corte das amostras depois de cozinhadas. 

Este facto foi reportado como normal em produtos cárneos (www.monografias.com; Ren, 2010). 

4.3.  Análise sensorial 

Os resultados da análise sensorial dos reestruturados crus encontram-se no quadro 5. 

Quadro 5. Avaliação do aspecto dos reestruturados crus 

 
*As médias das variáveis situadas na mesma linha com letras diferentes são significativamente diferentes entre as estratégias 
usadas com uma probabilidade de 95%. 

Como se pode observar pelo quadro, o painel de provadores não classificou diferenças significativas na 

avaliação do aspecto dos diferentes reestruturados crus.  

Os resultados da analise sensorial dos reestruturados cozinhados encontram-se no quadro 6.  
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Quadro 6. resultados da analise sensorial dos reestruturados cozinhados 

 

*As médias das variáveis situadas na mesma linha com letras diferentes são significativamente diferentes entre as estratégias 
usadas com uma probabilidade de 95%. 

 

De entre todos os descritores apresentados no quadro 6, apenas existem diferenças significativas nos 

seguintes: 

Intensidade da cor – Apenas o reestruturado elaborado com a estratégia TG apresenta diferenças 

significativas na intensidade da cor. Esta estratégia foi eleita pelos provadores como a que proporciona 

maior intensidade de cor. Os reestruturados produzidos com alginatos (AlgH2O e AlgPó) podem ser 

considerados iguais entre si. 

Grau de Coesão – O painel de provadores considerou os reestruturados AlgH2O como os que 

apresentaram maior coesão. O produto em que se usou AlgPó não é considerado significativamente 

diferente dos restantes, situando-se num valor intermédio. Mas, por sua vez, os produtos elaborados 

com TG, são considerados significativamente menos coesos do que os elaborados com AlgH2O. Existem 

estudos que demonstram uma diferença obtida no grau de coesão em diferentes tipos de carne 

(Márquez, et al 2006 & 2008). Dada a escassez ou, talvez até a ausência de trabalhos sobre produtos 

reestruturados com TG em carne de borrego, não se pôde fazer qualquer comparação. 
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Dureza – Os produtos elaborados a partir das estratégias de AlgH2O e AlgPó não têm uma dureza 

significativamente diferente entre si, mas ambos são considerados significativamente menos duros do 

que as amostras produzidas com TG. Este parâmetro pode ser considerado bem correlacionado com os 

valores obtidos pela sonda utilizada no teste de Kramer. Como já foi dito anteriormente, a TG forma 

menos ligações com a carne, mas as que forma são mais fortes (maior dureza) do que as obtidas com 

alginatos, que por sua vez forma mais ligações (mais coesa) com forças menores (menor dureza). Uma 

ligação covalente é mais forte do que uma ligação adesiva física/química. 

Mastigabilidade – O produto de TG exige maior mastigação, devido ao facto das moléculas que formam 

o reestruturado serem mais difíceis de separar do que as compostas por alginatos. Uma razão da pouca 

correlação existente entre as mastigabilidades do TPA e da análise sensorial passa pelo facto de haver 

pouca semelhança entre estes dois tipos testes (Lee, 2008). 

Suculência – As amostras tratadas com alginatos são mais suculentas do que as amostras fabricadas 

com TG. Esta circunstância pode ser devida à maior capacidade de retenção da água que se verifica nos 

alginatos. Constatou-se que, quando se abria o molde que continha o reestruturado feito com TG, havia 

grande quantidade de água livre, o que não acontecia nos reestruturados feitos com alginatos.  

Sabores ou aromas estranhos – A presença de sabores ou aromas estranhos foi detectada em níveis 

muito baixos. Os AlgH2O foram os que apresentaram maiores valores de sabores ou aromas estranhos. 

Isto pode ter a ver com a limitada adição de iões de Ca2+ no alginato de sódio que, por sua vez, ao estar 

livre, conduz à formação de ácido algínico, que é conhecido por estar associado a sabores indesejados 

(Varnam, et al 1995). 

No procedimento de AlgH2O recomenda-se a realização de mais testes, adicionando menor quantidade 

de alginatos, para verificar se existe menor associação de sabores ou aromas estranhos. 
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5. CONCLUSÕES  

Como conclusão geral, podemos afirmar que o objectivo principal deste projecto foi concluído, uma vez, 

que se obteve um produto reestruturado a partir de carne de borrego, que foi optimizado com base nas 

suas características sensoriais, físico-quimicas e tecnológicas. Garantiu-se, assim, a concretização de 

um produto que pode ser manipulado por parte da indústria, como uma peça de carne natural, com 

características sensoriais aceitáveis pelos provadores. 

Segundo as análises dos resultados, concluimos que o melhor produto reestruturado para ser elaborado 

tendo em conta os aspectos tecnológicos, características sensoriais e instrumentais, é aquele no qual se 

adicionaram alginatos em pó directamente na carne (AlgPó). Este produto, juntamente com os AlgH2O, 

foram os que apresentaram melhor avaliação pelo painel de provadores (maior coesão, menor 

mastigabilidade, menor dureza, maior suculência, menor percepção de sabores ou aromas estranhos). O 

AlgPó foi o que apresentou maior força requerida para cortar em cru, sendo este um dos parâmetros 

fundamentais durante o seu manuseamento futuro pela Oviso. Além disso, apresenta mais um aspecto 

positivo em relação ao AlgH2O, uma vez que é mais fácil de manusear, por ser adicionado directamente 

em pó na carne sem ser preciso diluir previamente em água. 

É de realçar que os testes instrumentais não devem ser usados como substitutos de uma avaliação 

sensorial, quando existe uma necessidade de uma descrição detalhada de um novo produto. Desta 

forma é importante referir, que nem todos os atributos instrumentais tiveram uma correlação positiva com 

a percepção sensorial da textura de um reestruturado de borrego. 
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ANEXOS 

A. Tabela de regulação da FDA sobre produtos a base de transglutaminase 
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B. Várias aplicações de Transglutaminase obtida por microrganismos em alimentos processados 

(Fonte: Adlecreutz, P. et al, 1999)  
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C. Ficha de análise sensorial 1: Descritores do aspecto cru 
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D. Ficha de análise sensorial 2: Descritores de aspecto cozinhado e de textura 
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E. Ficha de analise sensorial 3 : Descritores de Flavor (Sabor e aroma) 
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F. Procedimento 1  (AlgH2O) sugerido pelo fornecedor dos reagentes (BDF). 
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G. Procedimento 2  (AlgPó) sugerido pelo fornecedor dos reagentes (BDF) 
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H. Procedimento 3 (TG) sugerido pelo fornecedor dos reagentes (BDF). 
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I. Resultados Análises TPA crus, AlgH2O Procedimento 1 (Rolos, A, B, C, D e E). 
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J. Resultados Análises TPA crus, AlgPó Procedimento 2 (Rolos A, B, C, D e E) 
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K. Resultados Análises TPA crus, TG Procedimento 3 (Rolos A, B, C, D e E). 
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L. Resultados Análises TPA cozinhados, AlgH2O Procedimento 1 (Rolos A, B, C, D e E) 
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M. Resultados Análises TPA cozinhados, AlgPó Procedimento 2 (Rolos A, B, C, D e E). 
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N. Resultados Análises TPA cozinhados, TG Procedimento 3 (Rolos A, B, C, D e E). 
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O. Resultados Kramer crus, Produto AlgH2O. 
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P. Resultados Kramer crus, produto AlgPó 

 

Q. Resultados Kramer crus, produto TG. 
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R. Resultados Kramer cozinhado, produto AlgH2O. 

 

S. Resultados Kramer cozinhado, produto AlgPó. 
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T. Resultados Kramer cozinhado, produto TG. 

 

U. Resultados da análise do teor de humidade 

 

V. Resultados da análise Gordura 
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W. Resultados da análise de teor de em proteína 

 

 

X. Médias dos resultados da análise sensorial avaliados estatisticamente no SPSS. 
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Y. Médias dos resultados da análise de TPA e Kramer avaliados estatisticamente no SPSS 
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Z. Médias dos resultados da análise de pH e cor avaliados estatisticamente no SPSS. 
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