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Resumo
Este trabalho teve como principal objectivo a caracterização físico-química da carne das
peças lombo, perna e pá de cabras adultas com o peso e idade fora do exigido pelo caderno
de especificações da DOP “Cabrito Transmontano”. Foi determinado o pH, aw, pigmentos
hemínicos, cinzas, humidade, proteína, colagénio, gordura total e o perfil de ácidos gordos.
Os resultados mostraram não haver diferenças significativas entre as localizações
estudadas, excepto no que respeita ao teor de colagénio e valores de C16 e C18.
Palavras-chave: animal adulto, caprino, carne fresca
1. Introdução
A carne da cabra é uma das carnes mais consumidas no mundo (Teixeira et al., 2011),
sendo em Portugal este tipo de carne consumida tradicionalmente na época da Páscoa e no
Natal (Teixeira, 2003). Os consumidores valorizam baixos teores de gordura e produtos de
qualidade, razão pela qual este tipo de carne é um dos principais produtos de vários pratos
tradicionais na dieta Mediterrânica (Teixeira et al., 1995). O facto do conceito de
qualidade da carne ser referenciada pelos seus atributos ao nível da aceitabilidade e
exigências do mercado, reveste-se de grande importância estudos sobre as características
da carne de caprinos. Neste sentido o principal objectivo do presente trabalho é a
caracterização dos parâmetros físico-químicos de um produto cárneo de origem caprina,
necessário para a tomada de decisões quanto à sua qualidade para processamento
tecnológico com vista a produtos de um maior valor acrescentado.
2.Material e Métodos
2.1.Amostragem
Foram utilizados caprinos da raça Serrana entre os 5 e os 9 anos de idade os quais foram
abatidos no Matadouro Municipal de Bragança. Após o abate as carcaças permaneceram
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24 horas em refrigeração em câmara a 4ºC, tendo sido posteriormente transportadas para o
Laboratório de Tecnologia e Qualidade da Carcaça e da Carne da Escola Superior Agrária
de Bragança. As carcaças foram divididas por peça e/ou região anatómica conforme corte
da Estação Zootécnica Nacional, e recolheram-se amostras do lombo, da pá e da perna. As
amostras foram trituradas e as características da carne fresca como pH, aw, pigmentos
hemínicos, cinzas, humidade, proteína, colagénio, gordura total e com perfil de ácidos
gordos foram determinadas nos músculos longíssimus, subscapularis, semimembranosus e
semitendinosus conforme o descrito abaixo.
2.2.Determinação do pH, aw, pigmentos hemínicos, cinzas, humidade, proteína,
colagénio, gordura total e composição em ácidos gordos.
As determinações acima referidas foram realizadas recorrendo a normas portuguesas e a
procedimentos descritos na bibliografia: pH (NP 3441 (2008)), aw (procedimento descrito
por Hydroclip AW-DIO), pigmentos hemínicos (Franke & Solberg (1971)), cinzas (NP
1615 (2002)), humidade (a partir da matéria-seca segundo a NP 1614 (2009)), proteína (NP
1612 (2002)), colagénio (a partir da hidroxiprolina segundo a NP 1987 (2002)) e gordura
total e perfil em ácidos gordos através da NP 1613 (1979).
2.3.Análise estatística
Para tratamento dos dados foi realizada uma análise de variância (ANOVA) com uma
soma dos quadrados Tipo III, usando o GLM (procedimento General Linear Model) do
software SPSS, versão 22.0 (SPSS, Inc) e onde foram testadas diferenças entre
localizações nas variáveis das características físico-químicas acima descritas. Quando se
verificaram diferenças significativas usou-se o teste de Tukey para testar quais as médias
que eram realmente diferentes.
3.Resultados e Discussão
Na tabela 1 são apresentados os valores da média (± desvio-padrão) do pH, actividade da
água (aw), humidade e cinzas no lombo, na pá e na perna.
Tabela 1. Valores médios de pH, aw, humidade e cinzas
pH24h
aw
Humidade Cinzas
N
11
33
33
33
Lombo
6,17±0,21 0,98±0,01 74,36±3,06 2,79±1,01
Pá
0,98±0,01 75,81±1,10 2,42±0,19
Perna
0,98±0,00 76,22±2,99 2,55±0,06
Significância
NS
NS
NS
* - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001. NS – Não significativo (P>0,05). Os valores
médios foram comparados pelo teste de Tukey.

- 16 -

Tanto os valores de humidade, de cinzas e de aw não diferem para os músculos estudados.
Os valores de pH foram apenas medidos no músculo longíssimus, tendo-se registado
valores médios de 6,2 estando este valor no limite dos valores esperados para este tipo de
carne, tendo em consideração as condições nas quais se processou o transporte e abate que
não sendo as apropriadas dão origem a carnes com valores de pH elevados, característicos
de carnes DFD.
Na tabela 2 são apresentados os valores da média (± desvio-padrão) das coordenadas CIEL*a*b*, tom (H*) e croma (C*) no lombo, pá e perna.
Tabela 2. Valores médios dos parâmetros luminosidade (L*), índice de
vermelho (a*), índice de amarelo (b*), tom e croma
L*
a*
b*
H*
C*
N
Lombo
Pá
Perna
Significância

33

33

33

33

33

36,28±3,63

15,46±3,63

11,53±2,48

36,76±3,10

19,06±4,37

35,15±2,82

13,96±3,58

10,04±2,13

35,57±3,20

17,22±5,68

34,46±2,70

12,74±3,45

9,78±2,50

36,86±3,59

16,14±3,72

NS

NS

NS

NS

NS

* - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001. NS – Não significativo (P>0,05). Os valores médios foram
comparados pelo teste de Tukey.

No que se refere aos valores de coordenadas colorimétricas e atributos da cor para a carne
de caprinos nos diferentes músculos, indicaram que não existem diferenças significativas.
Pelos valores da coordenada CIELAB L* (claridade) é indicador de uma carne vermelha (é
um valor baixo), valores a que se seguem de a* (valor alto), de b* (valor baixo) e de croma
(valor alto) para este tipo de carne. Os valores das coordenadas da cor e respectivos
atributos, particularmente C*, associados aos valores verificados para o pH, conformam
uma carne escura e tendencionalmente DFD.
Na tabela 3 são apresentados os valores da média (± desvio-padrão) de pigmentos
hemínicos (mg mioglobina/g músculo fresco), proteína e colagénio (%colagénio em peso
fresco).
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Tabela 3. Valores médios de pigmentos, proteína e colagénio
Pigmentos Proteína
Colagénio
N
33
33
33
Lombo
2,24±1,02 21,37±1,18
1,42±0,74b
Pá
2,22±1,13 21,10±0,80
2,48±1,32a
Perna
2,41±1,10 21,81±1,51
1,27±0,63b
Significância
NS
NS
*
a,b –Médias com letras diferentes na mesma coluna diferem
significativamente. * - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001. NS – Não
significativo (P>0,05). Os valores médios foram comparados pelo teste de
Tukey.

Tal como se verifica na tabela 3, não existiram diferenças significativas quer nos
pigmentos e na quantidade de proteína. Os valores encontrados para estes dois tipos de
determinações vão de encontro à bibliografia encontrada. O teor de colagénio diferiu
significativamente na pá em relação aos valores médios encontrados para o lombo e perna,
confirmando os valores esperados de colagénio mais elevados para esta peça em relação às
demais.
Na tabela 4 são apresentados os valores médios dos ácidos gordos lombo, na pá e na perna.

N
Gordura Total

Tabela 4. Valores médios dos ácidos gordos
Lombo
Pá
Perna
Significância
33
33
33
3,66±2,18
2,47±0,87
2,23±0,97
NS

C4:0
C8:0
C14:0
C16:0
C16:1
C18:0
C18:1
C18:2
C18:3
C20:4

0,04±0,01
0,09±0,02
0,20±0,11
0,82±0,59a
0,10±0,08
0,47±0,30a
1,41±1,06
0,15±0,12
0,00±0,00
0,02±0,02

0,04±0,01
0,09±0,02
0,15±0,08
0,44±0,25ab
0,08±0,05
0,26±0,14ab
0,87±0,45
0,17±0,07
0,00±0,00
0,04±0,02

0,04±0,01
0,08±0,01
0,16±0,10
0,40±0,25b
0,06±0,06
0,25±0,11b
0,74±0,49
0,15±0,05
0,02±0,05
0,03±0,02

NS
NS
NS
*
NS
*
NS
NS
NS
NS

a,b –Médias com letras diferentes na mesma linha diferem significativamente. * - P<0,05; ** - P<0,01;
*** - P<0,001. NS – Não significativo (P>0,05). Os valores médios foram comparados pelo teste de
Tukey.

Da sua análise verificamos que os ácidos gordos maioritários foram: ácido oleico, ácido
palmítico e o ácido esteárico. Estes ácidos gordos individuais influenciaram as diferentes
relações entre ácidos gordos monoinsaturados e saturados, respectivamente. Da mesma
análise verificamos que a quantidade de gordura total foi maior no lombo, embora não se
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registem diferenças significativas. As quantidades de C16:0 e C18:0 diferiram
significativamente no lombo em relação aos valores médios encontrados na perna.
4.Conclusão
Tendo em consideração os resultados obtidos, podemos afirmar que a carne caprina
estudada apresenta um valor de matéria-seca de 25% e a relação entre teor de água não
ligada ou disponível (água extra-celular ou livre) se encontra dentro do limite para carnes
cruas (aW = 0,99). O conteúdo proteico e dos constituintes inorgânicos registaram valores
médios de 21% e de 3%, dentro dos valores esperados. Os atributos da cor nos diferentes
músculos são indicativos de uma carne vermelha com um conteúdo médio de mioglobina
de 2,29 mg mioglobina/g músculo fresco. Os resultados mostraram não haver diferenças
significativas entre as localizações estudadas, excepto no que respeita ao teor de colagénio
e valores de C16 e C18. Nos restantes parâmetros usados não existiram diferenças
significativas.
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