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RESUMO GERAL  

 
 
FRAGOSO, S. P. Avaliação de características físico-químicas da carne de rã-touro 

(Lithobates catesbeianus) liofilizada de pigmentação normal e albina. 2012. 89f. 

Dissertação (Mestrado em Tecnologia Agroalimentar), Universidade Federal da Paraíba, 

Bananeiras-PB, 2012. 

 

 

A carne de rã destaca-se nutricionalmente por suas proteínas de alto valor biológico e por seu 

baixo teor em gorduras, por esse motivo pode ser indicada como complemento alimentar no 

tratamento de diversas doenças e alergias alimentares. Neste sentido existe a necessidade de 

se criar produtos a partir da carne de rã, que sejam viáveis, e venham atender essa demanda. A 

liofilização pode ser uma alternativa para esse problema, pois além de agregar valor aos cortes 

menos nobres, pode disponibilizar uma matéria-prima de excelente qualidade para a 

elaboração de diversos produtos. Objetivou-se neste trabalho determinar a composição 

centesimal da carne de rã albina e de pigmentação normal, estudar o comportamento do pH 

pós morte,  liofilizar e estudar a carne de rã-touro com a premissa de disponibilizar matéria-

prima de alta qualidade proteica e mineral para a elaboração de produtos para fins específicos. 

Foram utilizadas 150 rãs-touro (Lithobates catesbeianus), sendo 75 pigmentadas e 75 albinas, 

provenientes de uma mesma desova, machos e fêmeas, criados em sistema Anfigranja 

separados em baias de acordo com sua pigmentação. Os animais foram acompanhados até 

atingirem o peso de 230 ± 20 g, isso ocorreu no período de fevereiro a setembro de 2011 (7 

meses). O método de abate foi com insensibilização por eletronarcose e sem a sangria 

convencional. Foi realizada a separação dos cortes e a desossa. As amostras de carne foram 

liofilizadas até atingirem peso constante. As análises foram feitas na carne in natura e na 

carne liofilizada. O experimento foi instalado em esquema fatorial 2x3 (duas variedades x três 

cortes) com três repetições, em um delineamento inteiramente casualizado. Foi utilizada a 

desossa manual para a coxa e a fraldinha e a desossa mecânica para o dorso. A rã albina 

apresentou pH inicial maior para todos os cortes exceto o dorso mecanicamente separado 

(DMS), o comportamento das curvas foi semelhante para as variedades, mas não para os 

cortes, pois eram compostos por diferentes músculos, o que influenciou no valor do pH. A 

composição centesimal foi semelhante para albinos e pigmentados, apenas o teor de ferro foi 

maior na rã albina diferindo estatisticamente da rã de pigmentação normal. A carne de rã-

touro albina ou pigmentada em todos os cortes adotados apresentou alto conteúdo protéico e 

mineral. Para as amostras liofilizadas o fator variedade teve influencia significativa somente 

na determinação da cor. Os cortes diferiram entre si na composição centesimal, sendo a coxa e 

a fraldinha os cortes mais semelhantes, apresentando maior quantidade de proteínas, e o dorso 

sempre diferente dos demais com maior percentual de lipídeos. A solubilidade em água não 

foi influenciada pelos fatores estudados, logo para definir qual corte utilizar na elaboração de 

algum produto, a escolha será em função das propriedades físico-químicas de cada um. A 

carne de rã liofilizada apresenta-se como um ingrediente de primeira linha para o 

enriquecimento e produção de alimentos proteicos para fins específicos. 

 

 

Palavras-chaves: Lithobates catesbeianus, albino, composição centesimal, liofilização 
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ABSTRACT 

 
FRAGOSO, S. P. Evaluation of physico-chemical characteristics of meat from bullfrog 

(Lithobates catesbeianus) lyophilized normally pigmented and albino. 2012. 89f. 
Dissertação (Mestrado em Tecnologia Agroalimentar), Universidade Federal da Paraíba, 

Bananeiras-PB, 2012. 

 
 
Frog meat show highlights because has the high value proteins biological and also low-fat 

because therefore has been considered as a dietary supplement and for treatment of various 

diseases and food allergy. It is necessary to obtain news products from frog meat to offer in 

the marked. Lyophilization of frog meat could be like an alternative for this problem because 

can add value in the innless parts noble, and we can have available and the excellent raw 

material for make some news products. The objectives of the present study were to: determine 

the composition of frog meat albino and pigmented normal; Post-mortem behavior from pH; 

and freeze-dry to study the meat from bullfrog aiming to offer it with high value protein and 

also the mineral value to obtain the specific food products. We used 150 bullfrogs (Lithobates 

catesbeianus). 75 were pigmented and 75 were albinos from the same spawn, males and 

females reared under Anfigraja separated into pens according to their own pigmentation. The 

animals were followed until it to obtain the weight of 230 ± 20 g, it happened in the February 

from to September 2011 (7 months). The method of killing was stunning electronarcosis with 

and without bleeding. Separation was performed and boning cuts according to the treatments. 

The sample were dry by until constant weight. The analyses were performed on fresh beef 

meat and lyophilized. We did in a 2x3 factorial (two cultivars x three cuts) with three 

replications in a completely randomized design. Manual boning was used to flank and 

thighbones and mechanics to the back. Frog albino had the higher initial pH for all sections 

except in the mechanically separated dorsal (DMS), the behavior was similar to the curves 

varieties, but not to the cuts, they were composed of muscles and different fiber composition 

that affect the pH value. Proximate food composition was similar for the two different frog 

albino and pigmented. The iron content was higher frog albino and show statistic difference 

from the normal pigmentation. Meat from bullfrog albino or pigmented in all courts had 

adopted the high protein content and mineral. For lyophilized samples range factor was only 

significant influence in determining the goal of color lyophilized meat. The cuts differ in 

composition, and the thigh and flank cuts more similar, with higher amounts of protein, and 

the back always different from the others with the highest percentage of lipids. The water 

solubility was determined not influenced by the factors studied, so the parameter to choice of 

which one treatment to use in developing a product with this raw material will depend on their 

physicochemical properties. The freeze-dried frog meat can be considered like an excellent 

ingredient to enrichment and the production the protein foods for specific purposes. 

 
 
Keywords: Lithobates catesbeianus, albino, chemical composition, lyophilized 
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 INTRODUÇÃO 

 

A rã-touro é originária da América do Norte, mas foi introduzida no Brasil por 

empreendedores que viram nesta espécie grandes potencialidades comerciais. As rãs 

têm importância econômica por possuírem carne apreciada pelo homem desde a Grécia 

antiga, quando era utilizada em banquetes como fina iguaria. Com a conquista daquele 

país por Roma, o hábito de seu consumo foi difundido pelo império romano, chegando 

ao Brasil e países latinos através dos portugueses e espanhóis notadamente. Vale 

registrar que os ameríndios antes da chegada dos europeus já possuíam o hábito de 

consumi-la como alimento, utilizando a rã pimenta (gia) e a manteiga (caçote). Na 

China o costume de consumir carne de rã é milenar, naquele país atualmente são 

comercializadas vivas assim como vários outros animais de origem aquática  

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais, sendo o nordeste brasileiro 

considerado como região preferencial para a criação de rãs por suas condições 

climáticas. Apesar dos frequentes ciclos de seca, existem na região, micro climas com 

disponibilidade de água durante todo o ano, inclusive no sertão próximo aos grandes 

açudes, e na faixa litorânea.  

No mercado, a carne de rã é comercializada na forma de carcaça inteira ou em 

partes, principalmente as coxas. Ela é vendida na forma fresca e/ou congelada. O 

aproveitamento dos coprodutos do abate é relativamente baixo, o que gera problemas 

econômicos aos abatedouros e elevado percentual de rejeitos. O dorso é um desses 

coprodutos que é pouco explorado, por apresentar baixo valor comercial ele está sendo 

destinado à obtenção de carne mecanicamente separada (CMS) com denominação de 

dorso mecanicamente separado (DMS).  

A carne de rã destaca-se nutricionalmente por suas proteínas de alto valor 

biológico e por seu baixo teor em gorduras e possui características que a diferenciam da 

carne de animais de sangue quente. A rã não deposita gordura intracelular, essa ausência 

confere à carne suavidade no sabor e é definida como carne branca de coloração branca 

cremosa.  

Existe a necessidade da criação de um amplo leque de produtos derivados de 

carne de rã como forma de ampliação de seu consumo e aproveitamento adequado da 

carcaça. A liofilização da carne pode ser uma alternativa de matéria-prima pré-

processada, pois além de agregar valor ao dorso mecanicamente separado e a cortes 
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menos nobres, disponibilizaria uma matéria prima de excelente qualidade para 

elaboração de diversos produtos. 

A liofilização reduz o teor de água presente na carne, reduz os custos de 

estocagem e transporte, diminui a atividade de água o que prolonga a vida útil do 

produto e inibe o desenvolvimento de microrganismos. Diferente dos outros métodos de 

secagem convencionais que retiram apenas a água livre presente no alimento, a 

liofilização consegue retirar a água ligada a outros componentes, aumentando assim a 

eficiência da secagem. O liofilizado pode ser incluído em outros produtos visando 

enriquecê-los nutricionalmente, em especial com acréscimo protéico, matéria-prima de 

elevado valor nutricional e comercial. 

Objetivou-se neste trabalho estudar a composição centesimal, a quantidade de 

cálcio e ferro presentes na carne liofilizada de rã–touro e na carne in natura, obtidas de 

animais de pigmentação normal e albina, tanto em corte nobre como coxa, quanto dos 

menos explorados como o dorso e a fraldinha. 
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1.1 A rã-touro  

 

Anteriormente descrita como Rana catesbeiana, a rã-touro passou por uma 

mudança no seu nome científico, passando a se chamar Lithobates catesbeianus. Essa 

alteração foi divulgada pelo Instituto Hórus de Desenvolvimento e Conservação 

Ambiental (IHDA, 2007). 

A Lithobates catesbeianus é um anfíbio da Ordem Anura, Família Ranídea, cuja 

distribuição original é restrita ao sul de Quebec (Canadá) e Ontário até o Golfo do 

México (EUA) (FONTANELLO; FERREIRA, 1997). Apresenta coloração bastante 

variável, do verde claro ao verde escuro no dorso, branco com nuances acinzentado no 

ventre, podendo os indivíduos mudar de cor dependendo do ambiente (BURY; 

WHELAN, 1984).  

Sua pele é composta por um tecido epitelial fino e flexível que cobre todo o 

corpo, ela é responsável pela absorção da água, complementação da respiração 

(cutânea), e também serve como barreira contra organismos infectantes. Possuem 

dimorfismo sexual, um deles é que os machos apresentam tímpanos muito maiores que 

os das fêmeas e possuem o calo nupcial (saliência lateral da pata dianteira) (LIMA; 

AGOSTINHO, 1988). 

A espécie Lithobates catesbeianus é popularmente conhecida como rã-touro 

porque o macho, na época da reprodução, emite um som potente, o coaxar, muito 

parecido com o mugido de um touro (BRUENING, 2002). Este som é utilizado para 

atrair as fêmeas. 

A rã-touro pode ser encontrada em uma ampla variedade de habitat, mas 

preferencialmente ocupam corpos d’água permanentes (KLEMENS, 1993). Elas podem 

migrar por distâncias consideráveis, e utilizam o sol, a lua e as estrelas para se orientar 

durante a migração (DUELLMAN; TRUEB, 1994).  

A rã-touro reproduz-se no meio aquático, permanecendo a maior parte do tempo 

na água. Prefere habitat pantanoso, brejo com vegetação e rio de água calma. Ocorrendo 

em uma vasta área, com grandes amplitudes térmicas. Para as espécies de anuros que 

vivem na zona temperada a temporada de reprodução é do tipo periódico, tendo como 

principal influencia a combinação entre o aumento de temperatura e a ocorrência de 

chuvas. Para a zona equatorial a reprodução pode ocorrer durante todo o ano 

(DUELLMAN; TRUEB, 1994).  
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A rã-touro, assim como a maioria dos animais que fazem parte da classe 

AMPHIBIA, é carnívora na sua fase adulta (REEDER, 1964). Este fato acarreta a 

necessidade de maiores teores de proteína na ração do que aqueles que possuem outros 

hábitos alimentares. Em geral as rãs criadas em cativeiro são alimentadas com ração 

utilizada para peixe carnívoro. Segundo Reeder (1964) geralmente o alimento deve estar 

em movimento para ser capturado, para isso, uma das alternativas que alguns criadores 

encontraram foi o uso de larvas de mosca com a finalidade de mexer a ração. Outra 

alternativa é o uso de cochos vibratórios, por exemplo, os que utilizam vibradores 

elétricos. Esse artifício torna a ração mais atrativa e estimula as rãs a se alimentarem 

(CASALI, 2010). 

Grande parte da respiração da rã-touro é efetuada através da pele, que é 

altamente vascularizada, mas seus pulmões são considerados a principal via respiratória 

em condições de aerobiose. Em determinadas condições ambientais a respiração cutânea 

torna-se tão elevada quanto a respiração pulmonar que acontecem simultaneamente 

(FIGUEIREDO et al., 1999), podendo predominar em ambientes com temperatura 

abaixo de zero, quando os animais migram para corpos d’água abrigando-se sob a 

camada de gelo sobrevivendo em condições de hipóxia. 

      A rã-touro, como todos os anfíbios, é um animal ectotérmico, ou seja, a fonte de 

calor corporal provém fundamentalmente do meio exterior, isso faz com que seu 

metabolismo esteja inteiramente dependente da temperatura ambiente. Esta 

característica influi na produção comercial, pois, quando a alimentação e a nutrição 

ocorrem numa faixa de temperatura ótima, ocorre maior consumo de alimento por parte 

dos animais, possibilitando maior ganho de peso em menor espaço de tempo (BRAGA; 

LIMA, 2001). 

A rã-touro oferece algumas vantagens sobre as demais rãs brasileiras, e é criada 

comercialmente em cativeiro no Brasil. Este animal foi escolhido pelos criadores devido 

às suas características zootécnicas, como: precocidade (crescimento rápido), 

prolificidade (alto número de ovos por postura) e rusticidade (facilidade de manejo). 

Segundo VIZOTTO (1984), em seu país de origem, a rã-touro tem somente um período 

reprodutivo por ano, porém nas condições brasileiras, a partir do segundo ano de vida, 

passa a ter dois períodos reprodutivos, sendo o primeiro de setembro a janeiro e o 

segundo, de fevereiro a meados de abril e em condições laboratoriais pode-se obter 

desova a cada 45 dias (fertilização in vitro) (AGOSTINHO et al., 2000).  
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1.1.1 Situação atual da Ranicultura no Brasil e no mundo 

 

O desenvolvimento da rã-touro no Brasil é maior do que o obtido em suas 

regiões de origem, ela teve uma ótima adaptação ao regime climático brasileiro, bem 

como aos diferentes tipos de manejo físico e alimentar. Esse evento é observado através 

do baixo índice de mortalidade registrado (FERREIRA et al,. 2002). 

Conforme levantamento realizado por Lima et al. (1999), o Brasil possuía à 

época aproximadamente 600 ranários em atividade, 15 indústrias de abate e 

processamento, 6 associações estaduais e 4 cooperativas, implantados principalmente na 

Região Sudeste do país. Os ranários foram construídos com várias alternativas, ou 

propostas de instalações e técnicas de manejo, dentre elas o Sistema Anfigranja. 

Segundo dados fornecidos pela FAO (2008), em sua base de dados do FIGIS 

(Fisheries Global Information System), a produção brasileira teve um aumento de 10 

para 600 toneladas no período de 1986 a 2008. 

 Na Tabela 1 estão listados os principais países produtores de rã, e suas 

produções anuais desde 1998 até 2008. Nesses dez anos pode-se observar uma grande 

mudança no cenário mundial da produção. No ano de 2008 a produção mundial foi de 

3.358 toneladas provenientes em sua maioria do continente asiático (72%). A produção 

dessa região caracteriza-se pela captura dos animais em seu ambiente natural, podendo 

acarretar a insustentabilidade do estoque das espécies nativas ao longo dos anos. 

Segundo TEIXEIRA et al. (2002), as populações naturais de rãs na Ásia estão 

diminuindo, em parte devido à contaminação ambiental e em parte, à captura 

descontrolada.   

 

Tabela 1- Produção mundial de rãs por país (em toneladas) 

País 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Indonésia 1317 1880 1970 1 243 1 385 2 000 1 898 1 512 1 545 1 613 1 670 

Taiwan PC 1700 1442 1666 1621 1551 1624 1376 828 654 974 810 

Tailândia 1600 1010 1033 1046 835 866 1945 1780 1370 1535 1605 

México 1229 382 370 334 201 203 226 310 323 310 330 

Brasil 580 593 670 635 644 626 631 630 539 598 600 

Argentina 20 12 60 30 10 10 4 13 14 11 13 

Total 6449 5322 5782 3684 3251 3337 4184 3563 2902 3428 3358 

Fonte: Adaptado de FAOSTAT, FAO, 2008. 
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Ao contrario da situação na Ásia, os efeitos ambientais da ranicultura no Brasil 

são tidos como insignificantes, isto se deve ao fato da produção de rã ocorrer em 

cativeiro, ou seja, de forma sustentável. Tanto a área média necessária para a instalação 

de um ranário, quanto os riscos de contaminação das águas ou de impacto à 

biodiversidade são reduzidos em relação às demais atividades da aquicultura, tornando a 

atividade menos vulnerável a pressões ambientais (TEIXEIRA et al., 2002). 

 

1.1.2 Valor nutricional da carne de rã 

 

 A carne de rã tem sido consumida há muitos anos como um alimento alternativo 

e sofisticado e o consumo tem aumentado ao longo dos últimos anos, devido não 

somente ao seu paladar, mas por suas características nutricionais (PAIXÃO; 

BRESSAN, 2009). Muito apreciada pelos antigos povos gregos e chineses, hoje faz 

parte do portfólio Premium da alta gastronomia, muito usada em pratos nobres da 

culinária francesa (AFONSO, 2010). 

A exótica carne de rã está no conjunto das mais nobres fontes de pescado 

existentes. Ela está inserida no grupo dos alimentos funcionais, pois além de sabor 

característico, ela possui propriedades nutricionais que atraem pessoas interessadas em 

produtos alimentares que trazem benefícios à saúde (AFONSO, 2010). 

A carne de rã destaca-se nutricionalmente por sua grande quantidade de 

proteínas de alto valor biológico e por seu baixo teor em gorduras e por estas 

características é indicada para dietas hipocalóricas (FERREIRA et al., 2002). Segundo 

Moura (2003), a carne de rã possui características que a diferenciam das de animais de 

sangue quente. A rã não deposita gordura intracelular, essa ausência confere à carne 

suavidade no sabor, de coloração branco-cremosa é de difícil pigmentação por falta de 

sítios para a ligação do pigmento adicionado. 

Além do delicado sabor, fatores como o reduzido percentual de gordura e a alta 

digestibilidade da carne de rã vêm atraindo o consumidor. As virtudes da carne de rã 

tornam-se evidentes quando comparadas às principais espécies de carnes consumidas no 

país (NOBREGA et al,. 2006). A carne de rã apresenta características de carne magra 

(0,3% de lipídeos) com a vantagem de serem os lipídios, em sua grande parte, 

constituídos de ácidos graxos poliinsaturados (NOLL; LINDAU, 1987).  

Coutinho (2001) estudou o teor de lipídios e a composição em ácidos graxos da 

rã-touro (Lithobates catesbeianus) e observou que a composição lipídica desta espécie 
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de rã apresenta grande prevalência de ácidos graxos insaturados sobre os saturados, 

tanto da carne quanto do corpo gorduroso. Além disso, o autor constatou que essas 

partes, especialmente o músculo, são fontes de ácidos graxos essenciais. 

O perfil aminoacídico dessa carne apresenta escore químico maior que 1,0 e não 

possui limitações em aminoácidos essenciais (PIRES et al., 2006). O escore químico 

(EQ) é uma técnica química que mede o conteúdo de aminoácidos presentes em uma 

fonte de proteína e compara os valores com uma proteína tida como referência para 

crianças entre 2 e 5 anos de idade (FAO; WHO, 2007). 

Outro fator positivo que atualmente tem sido apontado é a indicação da carne de 

rã no tratamento de doenças gastrointestinais e alérgicas de várias origens, assim como 

em convalescença de pós-operatórios (AZEVEDO; OLIVEIRA, 1988). Em função de 

sua composição, é ainda indicada em dietas restritivas para determinados componentes 

na alimentação humana (NOLL; LINDAU, 1988). 

Apesar das carnes em geral não serem consideradas fontes primárias de cálcio, 

alguns estudos com a carne de rã têm relatado a presença de elevados teores de cálcio 

nesse alimento e sua biodisponibilidade é semelhante ao cálcio presente em leite e 

derivados (20% a 30%), sugerindo que essa carne possa ser indicada como uma 

alternativa alimentar no combate à carência desse mineral e também na prevenção da 

osteoporose, hipertensão arterial, câncer de cólon e outras patologias. Já quanto à 

biodisponibilidade de ferro, a carne sem osso apresenta semelhança ao sulfato ferroso 

(24ppm), enquanto que na carne com osso ou mecanicamente separada (DMS), a 

elevada quantidade de cálcio interfere na biodisponibilidade do ferro (PAIXÃO; 

BRESSAN, 2009). 

A carne de rã também é indicada no tratamento da frutosemia (intolerância 

alimentar ou erro inato do metabolismo em vias metabólicas relacionadas à ingestão de 

carboidratos simples), por apresentar baixo teor de carboidratos e elevado teor de 

proteínas. Ela possui fácil digestibilidade e é rica em minerais. Portanto a utilização na 

dieta de pacientes com intolerância a frutose auxilia na oferta de nutrientes para 

manutenção da saúde, colaborando para a qualidade de vida destes indivíduos 

(ALMEIDA et al., 2007). 

Estudos mostram que a aceitabilidade da carne de rã para o consumo é 

semelhante a carnes de coelho, peixe e frango (AZEVEDO et al., 1995). Apesar dessa 

boa aceitabilidade a presença da carne de rã na mesa do consumidor brasileiro ainda é 

pequena. Segundo Lima et al. (1999), 16,3% dos consumidores efetivos de carne de rã a 
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consomem por problemas de saúde, sob orientação médica. Essa carne está sendo 

bastante indicada no tratamento de diversas formas de alergias alimentares em crianças 

(PAIXÃO; BRESSAN, 2009). 

A carne de rã antes obtida através da caça é hoje obtida com o animal sendo 

produzido com higiene, alimentado com ração e abatido conforme as normas dos 

serviços oficiais de inspeção de produtos de origem animal (AFONSO, 2010). Dessa 

forma a sua carne torna-se uma excelente alternativa para quem deseja qualidade em um 

produto saboroso e saudável. 

 

1.1.3 Albinismo em rãs 

 

O albinismo é uma anomalia genética recessiva resultada de uma desordem 

genética em que ocorre um defeito na liberação de pigmentos pelos melanócitos 

(ALBERTS et al., 2004). A disfunção ocorre por um bloqueio na síntese de melanina 

devido à ausência da enzima tirosinase nos melanócitos. Com isso, o aminoácido 

tirosina não é transformado em melanina pela ação da tirosinase (SOUZA, 2003). 

Walter (1938) afirmou que estes genes recessivos são responsáveis pela 

intensidade da pigmentação da pele, dos pelos e olhos. Normalmente os indivíduos com 

albinismo verdadeiro ou total possuem tegumento sem pigmentação (claro ou branco), e 

olhos vermelhos. 

A ausência de pigmentação na pele e olhos caracteriza o albinismo em rã-touro, 

o que torna o animal de coloração branco-amarelada, bastante visível a predadores. 

Segundo CASALI (2010), espécies de animais com variedade albina possuem 

problemas em seu desenvolvimento, que podem estar associados a problemas de visão e 

queimaduras na pele.  

O albinismo em rã é pouco documentado, comumente elas são encontradas em 

lojas de animais de estimação, elas são atrativas pela sua coloração exótica e rara. 

Porém algumas características dessa variedade atraem pesquisadores para sua utilização 

CASALI (2010), como a estruturação do Laboratório de Ranicultura e Produtos da 

Aqüicultura (LRPA) do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA) da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que possui linha de pesquisa focando a 

utilização desses animais desde 2.000 (MOURA, 2003). Lima (2005) retrata a 

dificuldade dos albinos em permanecerem vivos quando soltos na natureza, esse fato 

diminui os danos ambientais por eventuais fugas. 
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Segundo Moura (2003), animais pigmentados utilizam-se desses pigmentos 

como recurso para se proteger de seus predadores, porém após o abate esses pigmentos 

presentes na medula óssea migram para a carne, tornando-a mais escura e confere ao 

seu caldo um gosto ligeiramente amargo. Além desse fator a gordura presente na 

medula pode acelerar o processo de oxidação lipídica (ranço oxidativo), pois segundo 

Moore (1964), o pigmento contém ferro na sua forma livre. 

A utilização de animais albinos pode ser uma saída para esses problemas, pois a 

ausência do pigmento influi de forma positiva no sabor, confere melhor coloração e os 

efeitos deletérios de sua armazenagem são minimizados, como o escurecimento, por 

exemplo, além de apresentarem caráter ambientalmente correto (MOURA, 2003). 

 

1.2 Carnes 

 

  Os componentes majoritários das carnes tradicionais de açougue são água (65 a 

80%), proteína (16 a 22%), gordura (3 a 13%) e cinzas, embora também existam 

pequenas quantidades de outras substâncias, como as nitrogenadas não proteicas 

(aminoácidos livres, peptídeos, nucleotídeos, creatina), carboidratos, ácido láctico, 

minerais e vitaminas. A composição da carne depende de vários fatores como idade, 

sexo, alimentação e zona anatômica estudada (ORDÓÑEZ et al., 2005). 

  A carne é composta basicamente de tecido epitelial, nervoso, muscular e 

conectivo, suas propriedades e quantidades são responsáveis por sua qualidade e 

maciez. O tecido epitelial é encontrado na carne em menor proporção, tem função de 

proteção, secreção, excreção, transporte, absorção e percepção sensorial. O tecido 

nervoso constitui menos que 1% da carne, mas sua função no período imediatamente 

anterior e durante o abate pode ter importante influência sobre sua qualidade. Ele é 

responsável pelos impulsos nervosos (PARDI et al,. 2001). 

  Os vertebrados e muitos invertebrados possuem dois tipos de tecido muscular, o 

liso e o esquelético (estriado). O músculo esquelético representa de 35 a 65% do peso 

das carcaças, exceto nos animais excessivamente gordos, esse músculo possui contração 

voluntária. Já o músculo liso aparece em pequena quantidade e principalmente nas 

paredes dos vasos sanguíneos, suas contrações são lentas e involuntárias 

(GUIMARÃES; ADELL, 1995).  

O tecido conectivo está diretamente ligado à maciez da carne, ela é diminuída 

quando há grande quantidade deste tecido. O colágeno é a principal proteína estrutural 
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do tecido conectivo, representa cerca de 20 a 25% das proteínas totais do músculo 

(PARDI et al., 2001). 

Os músculos podem ser classificados em brancos ou vermelhos de acordo com a 

intensidade de sua coloração, que por sua vez depende da proporção de fibras vermelhas 

e brancas existentes. As fibras vermelhas possuem conteúdo maior de mioglobina em 

relação às brancas, essa ocorrência é a responsável pela sua coloração. Possuem sistema 

vascular desenvolvido com alto suprimento de oxigênio; sua atividade glicolítica é 

baixa. São músculos de contração lenta e prolongada (carnes mais duras). Seu teor de 

lipídeos é maior que os das fibras brancas. As fibras brancas por sua vez constituem 

músculos de contração rápida e vigorosa, com baixo teor de lipídeos e de mioglobina. 

Possui um sistema vascular menos desenvolvido comparado às fibras vermelhas, porém 

uma atividade glicolítica alta (ORDÓÑEZ et al., 2005).  

Autores citados por PUTNAM e BENNETT (1983) discorreram sobre a 

capacidade funcional dos músculos de organismos que geralmente combinam seus 

modelos comportamentais de atividade. Assim, animais pouco movediços, que contam 

com metabolismo aeróbico, têm grande proporção de fibras musculares oxidativas, de 

contração lenta; e animais de movimentos rápidos que executam atividade explosiva e 

contam com metabolismo glicolítico, têm grande proporção de fibras brancas, com 

rápida velocidade contrátil. A rã-touro enquadra-se no segundo grupo (MOURA, 2000). 

A maioria dos músculos dos anfíbios contêm um tipo de fibra intermediária que 

é uma combinação dos dois tipos de fibras (brancas e vermelhas). É uma fibra de 

contração rápida com perfil bioquímico e morfológico característico. Essas fibras 

chamadas de oxidativas rápido-glicolíticas, têm ambas as capacidades metabólicas 

(aeróbia e glicolítica), e um diâmetro de fibra intermediário e é encontrada na maioria 

dos músculos (SWEENEY et al.,2004). 

 

1.2.1 Os Pigmentos da carne  

 

Os principais pigmentos da carne associados à cor são hemoglobina (sangue) e 

mioglobina (músculo). A maioria da hemoglobina presente no músculo vivo é removida 

quando o animal é abatido, sendo a mioglobina responsável, em 90% ou mais, pela 

pigmentação de carnes obtidas de animais bem sangrados. Entretanto, a quantidade de 

sangue residual depende do tempo, do método e das condições de sangria, podendo a 
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hemoglobina constituir cerca de 5 a 30% de pigmento total do músculo (PARDI et al., 

2001). 

A mioglobina é a principal substância na determinação da cor da carne, localiza-

se principalmente no músculo cardíaco e estriado dos vertebrados. É uma proteína 

conjugada hemoglobular monomérica de peso molecular de 18.000. O conteúdo de 

mioglobina no músculo esquelético varia de acordo com o tipo de fibra muscular, da 

espécie e da idade do animal. Músculos de contração lenta contém mais mioglobina que 

os de ação rápida. Os músculos do peito do frango contêm concentrações de mioglobina 

menores do que 1mg/g de músculo, enquanto nos músculos de bovinos adultos a 

quantidade pode situar-se em torno de 10 mg/g de músculo.  Além dos fatores genéticos 

a quantidade de mioglobina pode variar pelo desgaste físico e pela dieta (ORDÓÑEZ et 

al., 2005). 

A mioglobina é formada por uma porção protéica, denominada globina, e uma 

porção não protéica, denominada anel ou grupo hemo. No centro do grupo hemo há um 

átomo de ferro. Quando a mioglobina, com o ferro no estado ferroso, se une ao oxigênio 

molecular, forma-se a oximioglobina (MbO2), chamamos de oxigenação. Quando o 

ferro ferroso se converte em férrico, forma-se então metamioglobina (MMb), o evento é 

conhecido por oxidação da mioglobina. O tecido que foi oxigenado possui cor vermelha 

brilhante. Já o tecido que foi oxidado possui uma cor marrom, que não é desejável. As 

reações de cor da carne fresca são dinâmicas e determinadas pelo estado do músculo e 

as porções resultantes de mioglobina, metamioglobina e oximioglobina (FENNEMA, 

2010; SGARBIERI, 1996). 

 

1.3 Cor 

 

A cor de um alimento deve-se à presença de pigmentos naturais. Esses 

pigmentos são instáveis, participam de diferentes reações e, em função disso, a alteração 

de cor de um alimento é um indicador das alterações químicas e bioquímicas possíveis 

de ocorrer durante o processamento e estocagem (RIBEIRO; SERAVALLI, 2007). 

O pescado de uma maneira geral apresenta coloração característica do músculo, 

líquido corporal, gônadas, vísceras, pele e couro, o que está intrinsecamente relacionado 

com a presença de vários pigmentos: mioglobina, hemoglobina, bilinas, hemocianina, 

carotenoides, melaninas, dentre outros (MAIA; OGAWA, 1999).  
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Figura 1 - Espaço de cor CIELAB (Sistema de cores Hunter). 

A cor pode ser definida como a sensação visualizada por um indivíduo quando a 

energia da luz correspondente ao espectro visível atinge a retina do olho. A região do 

espectro eletromagnético sensível ao olho humano situa-se na faixa de comprimento de 

onda (λ) entre 390 nm a 750 nm (FRANCIS; CLYDESDALE, 1975 in FONTES 1999). 

Com o objetivo de normalizar a medição da cor, em 1931 a CIE (Commission 

Internationale de l’Eclairage) adotou os seguintes métodos para medição e 

especificação de cor: uso de fontes de luz-padrão definidas pela CIE, condições exatas 

para observação ou medição da cor, uso de unidades matemáticas apropriadas para 

expressar a cor e, definição do observador-padrão (JIMÉNEZ; GUTIÉRREZ, 2001). 

A medida da cor pode ser realizada através de espectrofotômetro, colorímetros 

triestímulos e colorímetros visuais. O espectrofotômetro é um instrumento que fornece a 

análise espectral das propriedades de reflectância e/ou transmitância de um objeto a 

cada comprimento de onda, e pode calcular indiretamente as informações psicofísicas 

(colorimetria). (HUNTER; HAROLD, 1981).   

Os colorímetros visuais são de dois tipos: aditivos e subtrativos. Os colorímetros 

visuais aditivos baseiam-se na adição das três cores primárias (vermelho, verde e azul) 

para formar quaisquer cores; enquanto, os colorímetros visuais subtrativos envolvem a 

remoção de partes do espectro visível através de filtros com as cores primárias 

(HUNTER; HAROLD, 1981).   

Em 1976, a CIE recomendou o uso da escala de cor CIE L*, a* e b*, ou 

CIELAB (Figura 1). O máximo valor de L* (luminosidade) é 100, e representa uma 

perfeita reflexão difusa, enquanto que o valor mínimo é zero e constitui o preto. Os 

eixos a* e b* não apresentam limites numéricos específicos. A coordenada a* varia do 

vermelho (+a*) ao verde (-a*), e a coordenada b* do amarelo (+b*) ao azul (-b*) 

(HUNTERLAB, 1996).  
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De acordo com Francis e Clydesdale (1975), citados por Fontes (1999), essa 

escala é uma das mais empregadas na indústria de alimentos. Os valores delta (ΔL*,  

Δa* e  Δb*) indicam o quanto a amostra diferiu do padrão para L*, a* e b*, e são 

frequentemente utilizados no controle de qualidade e ajustes de formulação, além de 

serem utilizados para o cálculo da diferença total de cor (ΔE*) (HUNTERLAB, 1996). 

A diferença total de cor (ΔE) para qualquer iluminante ou observador é dada como: ΔE 

= (ΔL
2
 + Δa

2
 + Δb

2
 )

0,5
. 

A razão a*/b* pode ser utilizada para estimar o teor de mioglobina de uma 

amostra de carne (OLIVO, 2004). 

A cor observada na superfície das carnes é o resultado da absorção seletiva pela 

mioglobina, provocada pela distribuição da luz que emerge da carne. A palidez da carne 

está diretamente relacionada com a desnaturação protéica causada pelo baixo pH. Com 

a diminuição do pH, ocorre aumento da birrefringência, com menos luz sendo 

transmitida através das fibras e mais luz sendo dispersa (BENDAL; SWATLAND, 

1988). Existe correlação inversa entre valores de pH e de L*, ou seja, quanto menor o 

pH, maior será o valor de L*, ou vice-versa (OLIVO, 2004). 

 

1.4 As proteínas 

 

As proteínas são polímeros complexos, compostos por 21 aminoácidos 

diferentes. Os componentes interagem por meio de ligações amida substituídas. As 

inúmeras funções biológicas desempenhadas por proteínas não seriam possíveis sem a 

complexidade de sua composição, o que dá origem a diversas formas estruturais 

tridimensionais, com diferentes funções biológicas (FENEMA, 2010). 

  As proteínas interagem com a água através dos átomos que participam das 

ligações peptídicas (dipolo-dipolo ou pontes de hidrogênio) ou através das cadeias 

laterais de seus aminoácidos (interações com grupos apolares) (RIBEIRO; SERAVALI, 

2007). Elas podem ser categorizadas, conforme sua função biológica, como 

catalisadores enzimáticos, proteínas estruturais, proteínas contráteis (miosina, actina e 

tubulina), hormônios (insulina e hormônio do crescimento), proteínas transportadoras 

(albumina sérica, transferrina e hemoglobina), anticorpos (imunoglobulinas), proteínas 

de armazenamento (albumina do ovo e proteínas dos grãos) e proteínas protetoras 

(toxinas e alérgenos) (FENEMA, 2010). 
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  Todas as proteínas são essencialmente compostas dos mesmos 21 aminoácidos 

primários; entretanto, algumas não contêm todos os 21 e algumas derivadas de vegetais 

podem conter aproximadamente 50% de seu peso derivado de um único aminoácido. As 

propriedades funcionais das proteínas nos alimentos estão relacionadas às suas 

características estruturais e outras características físico-químicas (FENEMA, 2010). 

 

1.4.1 Qualidade das proteínas nos alimentos 

 

  A qualidade de uma proteína está relacionada, principalmente, à sua composição 

de aminoácidos essenciais, em níveis maiores que os níveis das proteínas de referência 

da OMS (1985) e, uma digestibilidade comparável ou maior aos valores encontrados 

para as proteínas do ovo e do leite (DAMODARAN, 1996). 

  Uma mistura protéica de boa qualidade ou de alto valor biológico é aquela que 

fornece boa digestibilidade, quantidades adequadas de aminoácidos essenciais e de 

nitrogênio total (PIRES, 2006). Segundo Blanco & Bressani (1991), a qualidade da 

proteína refere-se à sua capacidade de satisfazer os requerimentos nutricionais do 

homem por aminoácidos essenciais e nitrogênio não essencial, para fins de síntese 

protéica. 

  As proteínas de origem vegetal possuem deficiência em um ou mais 

aminoácidos essenciais, por isso em geral as proteínas de origem animal apresentam 

melhor qualidade nutricional (FIDELES, 2004).  Quando os aminoácidos presentes no 

alimento são limitantes (encontrados em menores quantidades à da proteína de 

referência), eles prejudicam a absorção dos outros aminoácidos (MATTHEUS, 2003). 

  Uma dada proteína alimentar é considerada de boa qualidade nutricional quando 

ela contém quantidades adequadas de aminoácidos indispensáveis que permitam uma 

taxa ótima de crescimento e/ou capacidade de manutenção (BOSS, 2004). As proteínas 

que apresentam melhor balanço de aminoácidos indispensáveis são as do ovo, por isso 

possuem um valor nutricional mais elevado, em seguida estão as proteínas do leite e 

derivados, dos peixes, das carnes e seus derivados (SGARBIERI, 1996). 

 

1.4.2 Proteínas no pescado 

 

  A carne de pescado apresenta a mesma proporção de proteína que as carnes 

bovinas, suínas e de aves, porém de qualidade superior devido ao fato de conter menor 
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teor de tecido conjuntivo (constituído de proteínas de baixa qualidade) do que as outras 

carnes (REVISTA-FI, 2009). 

  As proteínas do músculo dos pescados são normalmente divididas em três 

grupos principais: as proteínas sarcoplasmáticas, miofibrilares e do tecido conjuntivo 

(estroma). As sarcoplasmáticas constituem a fração solúvel que pode ser extraída do 

músculo com água, ou com soluções salinas diluídas. Embora existam algumas 

controvérsias a respeito da solubilidade das proteínas sarcoplasmáticas, elas são 

facilmente extraídas do músculo, representam em torno de 20 a 30 % do total de 

proteínas. Dentre as proteínas sarcoplasmáticas destaca-se a mioglobina, responsável 

pela respiração do tecido muscular (SGARBIERI, 1996). 

  As proteínas miofibrilares são as proteínas estruturais do músculo, que lhe 

confere rigidez e participam da transformação de energia química em energia mecânica 

necessária à contração muscular; são solúveis em soluções salinas de alta força iônica, 

entretanto não são solúveis em soluções salinas diluídas nem em água. No pescado, a 

proporção de proteínas miofibrilares em termos de proteína muscular (65 a 75% do 

total) é maior  que a da carne dos animais de abate, mas basicamente encontram-se os 

mesmos tipos de proteínas e quase nas mesmas proporções relativas. As três principais 

proteínas miofibrilares são: actina, miosina e tropomiosina. 

  As proteínas do estroma são de alguma importância na textura do pescado. Sua 

quantidade é geralmente menor do que na carne dos mamíferos, variando de 3% a 10%. 

O estroma é construído principalmente das seguintes proteínas: colágeno, reticulina e 

elastina, sendo o colágeno o mais abundante (FENEMA, 1976; REVISTA-FI, 2009). 

 

1.4.3 Proteínas da carne de rã 

  

  A carne de rã destaca-se nutricionalmente por suas proteínas de alto valor 

biológico. Segundo Corrêa (1988), a carne de rã é boa fonte de aminoácidos essenciais, 

especialmente a lisina e o triptofano. Pires (2006) determinou o escore químico 

aminoacídico para carne de rã, e encontrou valores maiores a 1,0 para todos os 

aminoácidos. 

  Alguns autores têm caracterizado várias proteínas no músculo da rã, 

principalmente a hemoglobina, com objetivos taxonômicos (CORRÊA, 1988). Lima e 

Agostinho (1988) caracterizam a carne de rã como sendo a única carne produzida em 

cativeiro que possui os 10 aminoácidos básicos para o ser humano e com alta 
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digestibilidade, por ser formada por moléculas de cadeias curtas, essas características 

lhe conferem elevado potencial para a alimentação de crianças que apresentam rejeição 

alimentar à proteína animal. 

 

1.4.4 Solubilidade das proteínas 

 

  Termodinamicamente, solubilidade protéica é a concentração de proteína no 

solvente em um sistema simples ou de duas fases em estado de equilíbrio (VORDANI, 

1996). Matematicamente, o grau de solubilidade de uma proteína é a quantidade de 

proteína presente na fase líquida em relação à quantidade de proteína nas fases líquida e 

sólida em equilíbrio. A solubilidade protéica pode também ser definida como sendo um 

parâmetro operacional determinado pela retenção de proteína no sobrenadante após a 

centrifugação da solução por determinado período de tempo e sob determinada força 

centrífuga (MORRISSEY et al., 1982). 

  A solubilidade protéica é reconhecida como sendo um dos melhores métodos 

para avaliar sub ou super-processamento e indica o percentual de proteína disponível 

para absorção pelo animal (BELLAVER, 1998). A solubilidade de uma proteína 

depende do número e do arranjo de cargas na molécula, que por sua vez depende da 

composição em aminoácidos. Partes não proteicas da molécula, como lipídeos, 

carboidratos e fosfatos, também afetam a solubilidade. 

  Dentre os vários termos utilizados para designar a solubilidade protéica, 

encontramos: proteína solúvel em água (WPS), proteínas dispersas em água (WDP), 

índice de dispersibilidade da proteína (PDI) e índice de solubilidade para determinação 

do nitrogênio (NSI) (CARNEIRO, 1997).   

  As referências mais recentes relatam como os principais fatores responsáveis 

pela solubilidade protéica, o pH e a temperatura da solução. O pH afeta a natureza e a 

distribuição de cargas de uma proteína. Em geral, as proteínas são mais solúveis em pH 

baixo (ácido) ou elevado (alcalino) por causa do excesso de cargas de mesmo sinal, 

produzindo repulsão entre as moléculas e, consequentemente, contribuindo para sua 

maior solubilidade. 

  De acordo com as observações de vários autores (WIT, 1989; VOJDANI, 1996; 

WONG et al., 1996; MANN; MALIK, 1996), quando uma solução protéica está no seu 

ponto isoelétrico, ou seja, quando a proteína num sistema aquoso apresenta carga 

líquida nula, as interações proteína-proteína aumentam, pois as forças eletrostáticas 
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moleculares estão num mínimo; consequentemente, menos água interage com as 

moléculas de proteína, condição favorável para que as moléculas de proteína se 

aproximem, agreguem e precipitem. Ou seja, quanto mais próximo for o pH de uma 

solução protéica do seu ponto isoelétrico (pI), mais baixa será sua solubilidade. Em pH 

diferente do ponto isoelétrico ocorre um aumento da solubilidade, devido ao 

aparecimento de cargas positivas ou negativas em excesso sobre as cadeias de proteínas, 

que favorecem a interação carga-momento do dipolo da água (CARNEIRO, 1997). 

  A temperatura também é outro fator que influencia na solubilidade protéica, já 

que, quando esta aumenta suficientemente por um determinado período de tempo, a 

proteína é desnaturada devido à exposição dos grupos sulfidrila (-SH), inicialmente no 

interior das moléculas proteicas (SOOD et al., 1976; MINE, 1996; KIM, 1998; 

LANGERDORF et al., 1999). 

 

1.5 Liofilização 

 

  O congelamento e subsequente secagem no estado congelado são fenômenos 

conhecidos desde tempos remotos (ROCHA, 2010). Os Incas armazenavam as batatas e 

outros cultivos alimentares no alto da montanha acima de Machu Picchu. As baixas 

temperaturas da montanha congelavam os alimentos e a água dentro era lentamente 

vaporizada sob baixa pressão do ar devido à elevada altitude. Foi na Segunda Guerra 

Mundial que o processo de liofilização foi desenvolvido comercialmente, quando foi 

usado para preservar o plasma sanguíneo e a penicilina que seriam usados no tratamento 

de vítimas nos campos de batalha (BELLIS, 1997).  

  Não há um inventor verdadeiro do freeze-dryer, ele parece ter evoluído com o 

tempo. Bento e Mannig (1905), citados por Jennings (1999), criaram um instrumento de 

laboratório que chamaram de “bomba química”. Shackell usou o projeto básico de 

Bento e Manning e utilizou uma bomba de vácuo acionada eletricamente, em vez do 

deslocamento do ar com éter etílico para produzir o vácuo necessário. Foi Shackell o 

primeiro a perceber que o material tinha de ser congelado antes de iniciar o processo de 

secagem (JENNINGS, 1999). 

  Desde 1960 mais de 400 tipos diferentes de alimentos liofilizados foram 

produzidos comercialmente. Em 1938 foi produzido pela primeira vez o café liofilizado, 

foi a Nestlé quem o desenvolveu. Ela foi procurada por produtores brasileiros de café 

que buscavam uma solução para o seu excedente da produção, esse café seco foi 
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chamado de Nescafé, e foi introduzido pela primeira vez na Suíça naquele ano 

(BELLIS, 1997). 

  Liofilização é um processo de secagem baseado no fenômeno da sublimação. O 

método consiste na remoção do vapor de água diretamente de amostras congeladas e 

continuada secagem sob vácuo, até a produção de um material estável (ALCARDE & 

BASSO, 1997). 

  A liofilização é um processo de secagem constituído de três etapas: 

congelamento, secagem primária e secagem secundária. O material precisa ser 

congelado primeiramente para garantir a imobilização do produto, interrompendo 

reações químicas e atividades biológicas. O material, previamente congelado, é 

desidratado por sublimação seguida pela dessorção, utilizando-se baixas temperaturas 

de secagem a pressões reduzidas (JUNIOR, 2006). Para isto faz-se necessário que a 

zona da temperatura de sublimação seja abaixo do ponto triplo, ele acontece a 0,0063 

atm e 0° C (Figura 2). 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 A liofilização caracteriza-se por permitir a redução da atividade de água 

(Aa) a níveis muito baixos, que inibem sensivelmente o desenvolvimento microbiano 

(MURGATROYD et al., 1997). Segundo Felows (1994), a liofilização não provoca 

quase nenhuma retração nos alimentos e não endurece sua capa superficial, mas pode 

Figura 2 - Diagrama de Fases da água (Fonte: BOSS, 2004). 
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afetar sua textura. A reidratação dos produtos liofilizados é muito rápida devido a sua 

estrutura porosa, são alimentos frágeis e devem ser protegidos de danos mecânicos. 

O processo de liofilização é comumente utilizado em alimentos com aroma 

marcante e que possuem textura delicada, como o café, cogumelos, ervas aromáticas, 

especiarias, sucos de frutas, carnes, pescado, verduras e dietas completas para o uso de 

atletas e militares. Além desses alimentos a liofilização é empregada em culturas 

microbianas utilizadas na indústria de alimentos e também na indústria farmacêutica 

(ROCHA, 2010). 

Ao competir com os outros processos de desidratação a liofilização apresenta 

várias vantagens. A baixa temperatura mantida durante todo o processo, evita qualquer 

alteração química das substancias sensíveis ao calor e à umidade. A composição 

química original e atividade terapêutica de um produto desidratado por esta técnica 

mantêm-se inalterados (ROCHA, 2010). Se forem utilizadas embalagens adequadas, os 

produtos liofilizados podem ser conservados por mais de 12 meses sem alterar o seu 

valor nutritivo e suas características organolépticas (KAREL, 1975). 

Porém, a liofilização, como todo procedimento, possui desvantagens, os 

equipamentos são caros, em média três vezes mais que os aparelhos utilizados nos 

demais métodos considerados equivalentes e gastam cerca de duas a três vezes mais 

energia durante a desidratação das amostras (VAN CLEEF et al., 2010). 

Dentre os alimentos vegetais e animais que melhor se adaptam à liofilização, 

podemos citar: abacaxi, maracujá, morango, banana (exceto a variedade d’água ou 

nanica), suco de frutas, coco, legumes diversos, cogumelo, milho, alho, cebola, leite, 

ovo (clara ou gema), peixe, camarão, carnes, extrato de café e também preparação para 

sopas, café com leite, dentre outros (EVANGELISTA, 1998). 

 

1.6 Carne Mecanicamente Separada 
 

  Segundo a Instrução Normativa nº 4, de 31 de março de 2000, da Secretaria de 

Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e do Abastecimento entende-se por 

Carne Mecanicamente Separada (CMS), a carne retirada a partir de ossos, carcaça ou 

partes de carcaças, com exceção dos ossos da cabeça, submetidos à separação mecânica 

em equipamentos especiais - Máquinas de Separação Mecânica (MSM) – e 

imediatamente congelada, por processos rápidos ou ultra-rápidos, quando não for 

utilizada no momento seguinte. 
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Para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, alguns produtos 

podem receber a substituição da carne in natura pela CMS sendo obrigatória a 

colocação, no rótulo desse produto, da expressão: “contém carne mecanicamente 

separada”, observando alguns níveis permitidos pela legislação de até 60% - na linguiça 

uma proporção máxima de 20% e em hambúrguer cozido 30% (BRASIL, 1981, 2000). 

Devido à facilidade de sua obtenção e transformação em produtos 

industrializados, a carne mecanicamente separada vem alcançando um alto índice de 

expansão. É um item com crescimento de produção e utilização no Brasil e em outros 

países. A sua conveniência econômica, aliada a uma qualidade satisfatória, tem 

impelido mais e mais indústrias a utilizarem essa matéria-prima. Sob o ponto de vista 

macroeconômico, existe um benefício real para todos os setores envolvidos na produção 

e consumo de produtos cárneos (GOLÇALVES et al., 2009). 

As técnicas de separação, na sua maioria, consistem na separação física de 

componentes cárneos dos ossos, peles e cartilagens. Estudos realizados com carne de 

peixe comprovam que há presença de fragmentos de ossos no material processado, o 

que pode comprometer sua qualidade (GRANTHAM, 1984). 

A CMS tem sido predominantemente utilizada em produtos emulsionados, pois 

sua textura pastosa, fina e uniforme difere da carne desossada manualmente. Isto lhe 

confere um título de matéria prima cárnea de baixo custo. Dependendo do nível de 

qualidade que se deseja, a CMS pode ser obtida conjuntamente de cortes de menor teor 

de carne aderida, ou seja, pontas de asa, ossos da coxa e cartilagem do peito no 

processamento de aves (SOUSA et al., 2003). 

A CMS é composta basicamente por músculo e medula, encontra-se também 

pequenas quantidades de partículas de ossos e outros tecidos (sanguíneo, nervoso, 

conectivo) que são incorporados à CMS durante o processo da desossa. Devido à 

incorporação dessas partículas há um aumento nos teores de alguns minerais tais como 

cálcio e ferro, mas em níveis que não apresentam efeitos prejudiciais à saúde (ESSARY, 

1979; HAMM; SEARCY, 1981). 

No tocante à desossa de carne de rãs, o método é aplicado ao dorso, ele 

representa em média 47,3% da carcaça. O dorso é distribuído por extensa área, com a 

musculatura entremeada de ossos, alguns pequenos como os da coluna vertebral tendo 

em seu interior a medula, rica em fosfolipídeos (MOURA, 2000) A fraldinha parte do 

dorso é representada pelos músculos laterais dorsais, obliquus internus e externus. O 

produto resultante difere em sua composição centesimal da carne mecanicamente 
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separada – CMS – de outros animais de açougue, notadamente no teor de lipídeos que 

no dorso de rã mecanicamente desossado – DMS – não ultrapassa 3%, e ao elevado 

percentual de carne, cerca de 87% do dorso é composto de músculo. A expressão dorso 

mecanicamente separado – DMS – vem sendo utilizado para expressar esse diferencial 

como observado no quadro a seguir. 

 

Quadro 1 - Composição centesimal do dorso mecanicamente separado de rã-touro 

Autores Umidade (%) Cinzas (%) Proteína (%) Lipídeos (%) 

CONCEIÇÃO 2000 83,11 0,96 14,44 1,49 

FIDELES 2004 82,08 2,21 11,06 2,09 

MELLO et al., 2006 82,50 1,20 12,20 1,90 

 

A carne DMS já está sendo utilizada como matéria-prima na fabricação de 

produtos derivados como patê (CONCEIÇÃO et al.,2000), salsicha (FURTADO, et al., 

2005) e linguiça (MARENGONI; SANTOS, 2002), entre outros. A desossa mecânica é 

uma alternativa viável, de baixo custo e alto rendimento. 

 

1.6.1 Máquinas de Separação Mecânica (MSM) 

 

Desde a década de 50 os separadores mecânicos são utilizados (FRONING, 

1976). Eles permitem o aproveitamento da carne remanescente de maneira econômica, 

racional e rentável, disponibilizando matéria-prima para uso em produtos cárneos 

moídos, como salsichas, salames e carnes reestruturadas (ARCHILE et al., 2000). 

Segundo Nunes (2003), para aves, o processo mais utilizado atualmente consiste 

em cortar a matéria prima inicial, separar tendões e ossos da carne utilizando uma rosca 

sem fim no interior do equipamento para forçar a passagem por cilindros perfurados ou 

placas justapostas com um espaço entre si e que funcionam como peneira. 

Geralmente os novos equipamentos possuem como princípio de operação dois 

estágios de compressão. No primeiro estágio a carne e submetida a uma pressão suave 

para remover a carne da superfície dos ossos evitando a incorporação da medula óssea. 

No segundo estágio a carne é comprimida sobre uma rosca sem fim contra uma peneira 

e a carne obtida é uma CMS (BEQUERAT, 2000). 

A qualidade do produto final pode ser diretamente afetada por alguns fatores 

relacionados com o equipamento. Como a pressão aplicada sobre a matéria prima em 



38 

 

que, quanto maior a pressão, maior a quantidade de ossos, tendões e outros resíduos não 

cárneos no produto final. Quanto maior o rendimento maior a porcentagem de cinzas e 

lipídeos, além de elevar a temperatura do produto final promovendo a desnaturação das 

proteínas, o que pode afetar sua funcionalidade. Outro fator importante que afeta a 

qualidade é a manutenção do equipamento, observando as superfícies cortantes que 

devem estar sempre afiadas, pois isso influencia na textura e consistência do produto 

final (FRONING; McKEE, 2001). 

A introdução de máquinas desossadoras comerciais, inicialmente para aves, 

tornou praticável a remoção da carne de cortes como dorso, pescoço e ossos resultantes 

da desossa, para serem usadas no processamento de alimentos e derivados aumentando 

o valor de mercado de produtos crus (GOUVÊA; GOUVÊA, 2007). 

 

1.6.2 Desossador Mecânico (Patente Mu 8200639-3) 

 

O Desossador Mecânico (Patente MU 8200639-3) é um protótipo para desossa 

mecânica, ele pode ser utilizado para carne de rã e produtos aquícolas. Seu 

desenvolvimento teve início na UFV por ocasião do doutoramento do professor Onofre 

Mauricio de Moura e finalizado no Laboratório de Ranicultura e Produtos da 

Aqüicultura (LRPA) do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA) da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

Seu mecanismo de funcionamento é semelhante aos desossadores industriais que 

utilizam a pressão de uma correia apropriada que comprime a matéria-prima contra um 

cilindro perfurado. O Desossador Mecânico (Patente MU 8200639-3), à semelhança dos 

moedores de carne semi-industriais, utiliza um “sem fim” adaptado a uma camisa 

perfurada que comprime a matéria-prima utilizada, forçando-a a passar pelos furos 

separando a parte mole (carne) dos ossos.  

O equipamento já esta sendo utilizados em alguns trabalhos de pesquisa e 

extensão no CCHSA e em outras instituições. É definido como desossador mecânico 

para a separação da carne de animais de pequeno porte (MOURA, 2003)  

A partir do Desossador de carne de rã é possível a obtenção de matéria prima 

para a criação de novos produtos, entre os quais: patê de carne, hambúrguer, almôndega, 

empanados (nugets/croquetes, coxinhas), embutidos (salsicha, lingüiça). A carne 

mecanicamente separada obtida através do desossador da carne de rã é alternativa de 
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aproveitamento das partes menos nobres da carcaça da rã e de peixes de descarte 

provenientes da piscicultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

REFERÊNCIAS 

 
AFONSO, A. M. A Carne de Rã como Alimento Funcional. Jornal Saúde e Lazer. Rio 

de Janeiro, 14 jun. 2010. Disponível em: < http://www.saudelazer.com/noticias-

comentarios.php?uid=11675 >. Acesso em: 10 fev. 2011. 

 

AGOSTINHO, C. A.; WESCHSLER, F. S.; NICTHEROY, P. E. O.; PINHEIRO, D. F.; 

Indução à Ovulação pelo Uso de LHRH Análogo e Fertilização Artificial em Rã-touro 

(Rana catesbeiana). Revista brasileira de zootecnia, 29(5): p 1261-1265. 2000. 

 

ALBERTS, B.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS,K; e WALTER, P. 

Biologia Molecular da Célula. 4ª ed. Artmed, Porto Alegre, 2004. 

 

ALCARDE, A.R.; BASSO, L.C. Efeito da Trealose na Manutenção da viabilidade de 

células de leveduras desidratadas por liofilização. Scientia Agrícola (Brasil), 

Piracicaba, v. 54, n. 3, p.189-194. 1997. 

 

ALMEIDA, et al,. Rã Terapia.  Unisuam. Rio de Janeiro, 16 de nov. 2007. Disponível 

em:< http://www.unisuam.edu.br/pesquisa/ra_terapia/ra_terapia.html>. Acesso em: 18 

de abril de 2011. 

 

ARCHILE, A.C. MARQUEZ, E.; BENITEZ, B; RANGEL, M. Calidad de La Carne de 

Pollo Deshuesada Mecanicamente. Anales Venezolanos de Nutrición, v.13, n. 2, p. 88-

93, 2000. 

 

AZEREDO, R.M.C; CASTRO ,F.A.F.; SABARENSE, C.M.; SANTA’ANA, H.M.P.; 

FORATO, A.L.S.C.; COELHO, A.I.M.; PELUZIO, M.C.G.; QUEIROZ, V.M.V. 

Aceitabilidade da carne de rã e preparações por meio de avaliação sensorial. In: 

Encontro Nacional de Ranicultura. Anais ... vol.1- Viçosa – MG p.125. Resumos, 1995. 

 

AZEVEDO, S.; OLIVEIRA, C. C. Composição Química e análise microbiológica de 

carne de rã (Rana castebeiana). In: Encontro Nacional de Ranicultura, 6, 1988, Rio De 

Janeiro. Anais...Rio de Janeiro, p 262-269, 1986. 

 

BELLAVER, C. 1998 Processamento da soja e suas implicações na alimentação de 

suínos e aves. disponível em <www.cnpsa.embrapa.br>, acesso em 20/07/2011. 

 

BELLIS. M. Freeze-Drying & Freeze-Dried Food, 1997. Disponível 

em:<http://inventors.about.com/library/inventors/blfrdrfood.htm>. Acesso em: 27 de 

abril 2011. 

 

BENDALL, J. R., SWATLAND, H. J. A review of the relationships of pH with 

physical aspects of pork quality. Meat Science, Barking, v.24, p.85-126, 1988. 

 

BEQUERAT, N. J. Carne mecanicamente separada de aves. In: Seminário e Curso 

teórico prático, Campinas, 2000. Agregando valor a carne de aves. Campinas: ITAL. v. 

1, 2000. 

 



41 

 

BLANCO, A. & BRESSANI, R. Biodisponibilidade de aminoácidos in el frijol 

(Plhaseolus vulgaris). Archivos Latino americano de Nutrición, v. 41, n. 1, p. 38-51, 

1991. 

 

BOSS, E. A. Modelagem e Otimização do Processo de Liofilização: Aplicação para 

Leite Desnatado e Café Solúvel. 129 f. Tese – (Doutorado em Engenharia Química), 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas - SP, 2004. 

 

BRAGA, L. G. T; LIMA. S. L. Influência da Temperatura Ambiente no 

Desenvolvimento da Rã-Touro, Rana catesbeiana (Shaw, 1802) na Fase de Recria. 

Revista Brasileira de Zootecnia, 30(6): p 1659-1663, 2001.  

 

BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Departamento Nacional de 

Inspeção de Produtos de Origem Animal. Regulamento da Inspeção Industrial e 

Sanitária dos Produtos de Origem Animal. Brasília: Ministério da Agricultura. Circular 

28/DICAR. Brasília, 1981. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa 

Agropecuária. Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Carne 

Mecanicamente Separada (CMS) de Aves, Bovinos e Suínos. Instrução Normativa nº 4. 

Brasília, 2000. 

 

BRUENING, S. Rana catesbeiana – North American bullfrog. 2002. The Animal 

Diversity Web (online). University of Michigan. Disponível em: 

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Rana_catesbeiana.ht

ml. Acesso em: 23 de mar. de 2011. 

 

BURY, R.B., WHELAN, J.A., Ecology and management of the bullfrog. U.S.Fish and 

Wildlife Service Resource.Publication 155, 1984. 

 

CARNEIRO, J. G.M. Características Funcionais de Concentrados Protéicos de Soro 

de Leite de Cabras. 1997. Tese de Doutorado - Faculdade de Engenharia de 

Alimentos, Universidade Estadual de Campinas. 

 

CASALI, A. P. Atividades comportamentais e comportamento alimentar de rã-

touro, Lithobates catesbeianus (Shaw, 1820), de pigmentação normal e albina em 

cativeiro – 2010. Tese (Doutorado em Psicobiologia) – Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - Natal.  

 

CONCEIÇÃO C., FURTADO A.A.L., SILVA A.T., DELIZA R.. Patê de carne de rã 

(Rana catesbeiana) formulação e aceitabilidade. XVII Congresso Brasileiro de Ciência 

e Tecnologia de Alimentos. Anais... (vol. 3), Fortaleza (CE), p.11-75, 2000. 

 

CORRÊA, A. L.S. Avaliação composicional de diferentes espécies de rãs e efeitos do 

armazenamente a -18 °C sobre frações proteicas e lipídicas do musculo de rã-touro 

(Rana Catesbeiana). 123 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciência de Alimentos, 

Faculdade de Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas, 1988. 

 



42 

 

COUTINHO, C. M. Teor de Lipídeos e Composição em Ácidos Graxos da Gordura 

da Rã-Touro (Rana Catesbeiana, Shaw, 1802). 2001. 94f. Tese (Doutorado) - Pós- 

Graduação em Ciência e Tecnologia. Universidade Federal de Viçosa. 

 

DAMODARAN, S. Amino acids, peptides, and proteins. In: FENNEMA, O. R. Food 

Chemistry, 3.th, Marcel Dekker – New York, 1069p, p 321-429, 1996. 

 

DUELLMAN, W.E. & L. TRUEB. Biology of Amphibians. Baltimore, The Johns 

Hopkins University Press, 670p, 1994. 

 

ESSARY, E.O. Moisture, fat, protein and mineral content of mechanically deboned 

poultry meat. Journal of Food Technolology, v.44, p.1070- 1073, 1979. 

 

EVANGELISTA, J. Tecnologia de Alimentos. 2. Ed. Editora Atheneu, 1998. 652p. 

 

FAO – Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Global 

Aquaculture Production 1986-2008. FAOSTAT: Departamento de Pesca e Aqüicultura, 

2009. Disponível em: < http://www.fao.org/figis/servlet/>. Acessado em: 11 abril. 2011. 

 
FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. WHO. World Health 

Organization. Protein and amino acid requirements in human nutrition. Report of a 

Joint WHO/FAO/UNU Expert Consultation. 2007. Disponível em: 

<http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_935_eng.pdf>. Acesso em 21 jan. 2012. 

 

FELLOWS, P. J. Tecnologia del procesado de los alimentos: princípios e practicas. 

Zaragoza: Acribia, 549p, 1994. 

 

FENNEMA, O. R. Principles of food sciences; food chemistry. New York, 

MarcelDekker, Inc., v. 4. part I. 792p, 1976 

 

FENNEMA, Owen R.; DAMODARAN, Srinevasan; PARKIN, Kirk L. Química de 

Alimentos; tradução Adriano Brandelli. et al. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 900 p, 2010. 

 

FERREIRA, C. M.; PIMENTA, A. G. C.; NETO, J. S. P. Introdução à ranicultura. 

Boletim Técnico do Instituto de Pesca, São Paulo, 33, 15p, 2002. 

 

FIDELES, I. C. Qualidade protéica e Biodisponibilidade de Ferro e Cálcio em carne 

de Rã- Touro (Rana catesbeiana, SHAW 1802). 2004. 88 f, Tese (Doutorado), Pós 

Graduação em Ciência da Nutrição, Universidade Federal de Viçosa – MG. 

 

FIGUEIREDO, M. R.C.; AGOSTINHO, C. A.; BAÊTA, F. C.; LIMA, S. L. Efeito da 

temperatura sobre o Desempenho da Rã-touro (Rana catesveiana Shaw, 1802). Revista 

Brasileira de Zootecnia, v.28, n.4, p.661-667, 1999. 

 

FIPERJ. Ranicultura: a ranicultura no Estado do Rio de Janeiro. 2006. Disponível 

em:<http://www.fiperj.rj.gov.br/ranicu.html>. Acesso em: 04 de fev. de 2011. 

FONTANELLO, D.; FERREIRA, C. M. 1997. Sistemas de Criação. Ed. ABETRA, 

Santos, 40p. 

 



43 

 

FONTES, P. R. Estudo da estabilidade da cor do sangue tratado com monóxido de 

carbono. Viçosa: UFV, 1999. 140p. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos) – Universidade Federal de Viçosa, 1999. 

 

FRONING, G.W. Mechanically deboned poutry meat. Food Technologie., v. 30, p. 50-

63, 1976. 

 

FRONING, G.W.; McKEE, S. R. Mechanical separation of poultry meat and its use in 

products.In: SAMS, A. R. (Ed). Poultry meat processing. Boca Raton: Lewis 

Publishers, 2001. Cap. 14, p:243-256. 

 

FURTADO, A. A. L.; MODESTA, R. C. D.; SIQUEIRA, R. S.; FREITAS, S. C. 

Processamento de Salsicha de Carne de Rã.  Comunicado Técnico 90. MAPA – ISSN 

0103 – 5231. Rio de Janeiro. Dez. 2005. 

 

GONÇALVES, R. M.; GONÇALVES, J. R.; GONÇALVES, R. M.; OLIVEIRA, R. R.; 

OLIVEIRA, R. A.; LAGE, M. E.; Avaliação físico-química e conteúdo de metais 

pesados em carne mecanicamente separada (CMS) de Frango e de Bovino produzidas 

no Estado de Goiás. Ciência Animal Brasileira, v. 10, n. 2, p. 553-559, abr./jun. 2009 

 

GOUVÊA, J. A. G.; GOUVÊA, A. A. L. Carne Mecanicamente Separada. Dossiê 

Técnico. Rede de Tecnologia da Bahia – RETEC/BA. Maio 2007. 

 

GRANTHAM, G.J. Tecnología para el pescado picado: análisis. FAO Doc. Tec. Pesca, 

(216): 75p., 1984. 

 

GUIMARÃES, J. L; ADELL, E. A. A. Estrutura bioquímica do músculo. Apostila do 

Laboratório de Carnes. DTA-FEA-UNICAMP. Junho de 1995. 

 

HAMM,D.; SEARCY, G. K. Mineral content of commercial samples of mechanically 

deboned poultry meat. Poultry Science, v.60, p.686-688, 1981. 

 

HUNTER, R. S.; HAROLD, R. W.   The measurement of appearance. New York: John 

Wiley & Sons, Inc., 1981.  

 

HUNTERLAB. Applications note: CIE L* a* b* color scale.  Virginia, 1996.  v. 8, n. 

7. 

 

IHDCA – Instituto Hórus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental (The Nature 

Conservancy), 02 mar. 2007. Disponível em:<http://www.institutohorus.org.br/ >. 

acesso em: 02 de abril de 2011. 

JENNINGS, THOMAS A. Lyophilization – Introduction and Basic Principles, 

(Third rinting), BuffaloGrove, IL, USA, Interpharm Press, 1999. 

 

JIMÉNEZ, A.; GUTIÉRREZ, G.  Color.  In: Alvarado, J. D.; Aguilera, J. M. Métodos 

para medir propiedades físicas en industrias de alimentos. Zaragoza: Editorial 

Acribia S.A., 2001. p. 325-346. 

 

JUNIOR, V. T.; PARRA, D. F.; PITOMBO, R. N. M. Influência da taxa de 

congelamento no comportamento físico-químico e estrutural durante a liofilização da 



44 

 

albumina bovina, Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas. vol. 42, n. 1, 

jan./mar., 2006. 

 

KAREL, M. Dehydration of foods. In: FENNEMA, O. R. Principles of food 

science.New York: Marcel Dekker, 1975. p. 359-395. 

 

KIM, J.C. Milk portein/stainless steel interaction relevant to the initial stage of fouling 

in thermal processing. Journal of Food Process Engineering, v. 21, n. 5, p. 369-386, 

1998. 

 

KLEMENS, M.W. Amphibians and Reptiles of Connecticut and Adjacent Regions. 

State Geological and Natural History Survey of Connecticut Bulletin No. 112. 

Connecticut Department of Environmental Protection, Hartford, 1993. 

 

LANGENDORFF, V.; CUVELIER, G.; LAUNAY, B.; MICHIN, C.; PARKER, A.; 

KRUIF, C. G. Casein micelle/iota carragenan interactions in milk: influence of 

temperature. Food Hydrocolloids, v. 13, n.1 , p. 211-218, 1999. 

 

LIMA, S. L. Situação atual e perspectiva da ranicultura. Panorama da aquicultura, 

15(89), 32-34. 2005. 

 

LIMA, S. L.; AGOSTINHO, C. A. A Criação de rãs. . 1ª. ed. Rio de Janeiro: GLOBO, 

1988. 190 p 

 

LIMA, S. L.; CRUZ, T. A. Ranicultura (Mercado). Universidade Federal de Viçosa. 

Em 29 de outubro de 2000. Disponível em:<http://www.ufv.br/dta/ran/>. Acesso em 19 

de abril de 2011. 

 

LIMA, S. L.; CRUZ, T. A.; MOURA, O. M. Ranicultura: Análise da cadeia produtiva. 

Viçosa : Ed Folha de Viçosa Ltda. 1999. 172 p. 

 

MAIA, E. L.; OGAWA, M. Cor. In: Manual de pesca (Ciência e tecnologia do 

pescado). OGAWA, M.; MAIA, E. L. (Ed.) São Paulo: Livraria Varela, 1999, cap. 5, 

p.75-85. 

 

MANN, B.; MALIK, R. C.; Studies on some functional characteristics of whey protein-

polysaccharide complex. Journal of Food Science and Technology, v. 33, n. 3, p. 202-

206, 1996. 

 

MARENGONI, N.G., SANTOS, R.S., Teores de minerais em filé e lingüiça de rã (Rana 

catesbeiana) e peixes (Hopliassp.,Leporinus sp.e Cichla sp ) . XII Simpósio Brasileiro 

de Aqüicultura – SIMBRAQ- Anais ...Goiânia, p.247. Resumos, 2002. 

 

MATTHEWS, D. E. Proteínas e aminoácidos. In: SHILS, M. E.; OLSON, J. A.; 

SHIKE, M.; ROSS, A. C. Tratado de Nutrição Moderna na Saúde e na Doença, 9 

ed., v.1, 1951p. 2003. 

 

MELLO, S.C.R.P.; MANO, S.; FRANCO, R.M.; PARDI, H.S.; PESSANHA, L.S.; 

SANTOS, I.F. 2006 Avaliação bacteriológica e físico-química da polpa e dorso de rã 

obtida por separação mecânica. Brazilian Journal of Food Technology, 9(1): 39-48. 



45 

 

 

MINE, Y. Effect of pH during the dry heating on the gelling properties of egg white 

proteins.Food Research International, v. 29, n. 2, p. 155-161, 1996. 

 

MOORE, J. A. 1964 Physiology of the Amphibia. New York: Academic Press. 1: 

654p. 

 

MORRISSEY, P. A.; MULVIHILL, D. M.; O’NEILL, M. O. Functional Properties of 

Muscle Proteins. In: Developments in Food Proteins-5, cap. 5, p. 195-256, London: 

Blackie Academic & Professional, 1982. 

 

MOURA, O. M. A carne de rã como matéria-prima e seu uso em produtos derivados 

Boletim Técnico do Instituto de Pesca, São Paulo, v. 34, p. 68-73, 2003. 

 

MOURA, O.M. 2000 Efeito de métodos de insensibilização e sangria sobre 

características de qualidade da carne de rã-touro e perfil das indústrias de abate. 
Viçosa, 208p. (Tese de Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Universidade 

Federal de Viçosa).  

 

MURGATROYD, K.; BUTLER, L. D.; KINNARNEY, K.; MONGER, P. Good 

pharmaceutical freeze-drying practice, Peter Cameron (ed.), 1997. 320p.
  

 

NOBREGA, I. C. C.; ATAÍDE, C. S.; MOURA, O. M.; LIVERA, A. V.; MENEZES, P. 

H. Volatile constituents of cooked bullfrog (Rana catesbeiana) legs. Food Chemistry, 

v. 102, p. FOCH5557-191, 2006. 

 

NOLL, I. B; LINDAU, C. F. Aspectos da Composição em nutrientes da carne de rã- 

ouro gigante. (Rana cattesbiana). Caderno de Farmácia, v.3, n. 1/2,p. 29-36, 1987. 

Universidade Federal do Rio grande do Sul. 

 

NOLL, I. B; LINDAU, C. F. Determinação do valor nutritivo da carne de rã. In: 

Encontro Nacional de Ranicultura, 6, 1988, Rio De Janeiro. Anais...Rio de Janeiro: 

1988, p. 41-50. 

 

NUNES, P. T. Efeito da pré-cura na estabilidade microbiológica da carne 

mecanicamente separada e elaboração de um produto reestruturado de filés de 

peito de galinhas de descarte. Piracicaba, SP : Escola Superior de Agricultura Luis de 

Queiroz, 2003. 117 p. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos). 

Universidade de São Paulo, 2003. 

 

OLIVO, R. Atualidades na qualidade da carne de aves. Revista Nacional da Carne, 

v.28, n.331, p.38-50, 2004. 

 

OMS. Necesedade de anergia y de proteínas. Informe de una Reunión Consultiva 

Conjunda FAO/OMS/UNU de Expertos OMS. Informes técnicos n.372, OMS, Genebra, 

220p., 1985. 

 

ORDÓÑEZ, J. A; et al. Tecnologia de alimentos. Alimentos de Origem Animal. Vol 

2. Ed. Artemed, Porto Alegre – 2005. 279 p. 

 



46 

 

PAIXÃO, M. P. C. P.; BRESSAN, J. Aplicação Terapêutica da Carne de Rã. Nutrição 

em Pauta, São Paulo, v. 94, Jan/Fev. 2009.  

 
PARDI, M.C.; SANTOS, I.F.; SOUZA, E.R.; PARDI, H.S. Ciência, higiene e tecnologia 

da carne. 2ª edição rev. Goiânia: Editora UFG. v.2, 2001. 

 
PIRES, C.V.; OLIVEIRA, M.G.A.; ROSA, J.C.; COSTA, N.M.B. Qualidade nutricional e 

escore químico de aminoácidos de diferentes fontes proteicas. Ciência e Tecnologia de 

Alimentos, v.26, p.179-187, 2006. 

 

PUTNAM, R. W., BENNETT, A. F. Histochemical, enzymatic, and contractile 

properties of skeletal muscles of tree anuran amphibians. Am. J. Physiol., Regulatory 

Integrative Com. Physiool., v.244, n.13, p.558-567, 1983. 

 

REEDER, W.G.The digestive system.In: Physilogy of the Amphibia. New York: 

Academic Press, v.1, 654p. 1964. 

 

REVISTA-FI. Propriedades funcionais das proteínas do peixe. Food ingredients Brasil 

n° 8 – 2009.: Disponível em:<www.revista-fi.com>. Acesso em: jul. 25 de 2011. 

 

RIBEIRO, E. P; SERAVALLI, E. A. G. Química de Alimentos . 2ª edição – São 

Paulo: Edgard Blucher: 2007. 

 

ROCHA, M. M. R. M. Liofilização como método de agregar valor ao Camarão 

Marinho (Litopenaeus vannamei). João Pessoa, PB; 185 p. Tese (Doutorado em 

Ciência e Tecnologia de Alimentos). Universidade Federal da Paraíba 2010. 

 

SGARBIERI, V. C. Proteínas em alimentos proteicos, 3 ed. Ed Varela, São Paulo, il. 

1996. 

 

SOOD, S. M.; SIDHU, K. S.; DEWAN, R. K. Voluminosity of bovine and buffalo 

casein micelles at different temperatures.Milchwissenschaft, v. 31, n. 8, p. 470-473, 

1976. 

 

SOUSA, A. E. ; TEIXEIRA, V. C. L.; MELLO, M. R. P. A. et al.Aplicação de redes 

neurais para a avaliação do teor de carne mecanicamente separada em salsicha de 

frango. Ciência e Tecnologia de Alimentos. v.23. n.3. p. 307-311, 2003. 

 

SOUZA, B. A. de. Doenças humanas gênicas: albinismo 2003. Disponível em: 

<http://www.ufv.br/dbg/B10240/dg08.HTM>. Acesso em: 20 de abril de 2011 

 

SWEENEY LJ, KENNEDY JM, ZAK R, KOKJOHN K, and KELLEY SW. Evidence 

for expression of a common myosin heavy chain phenotype in future fast and slow 

skeletal muscle during initial stages of embryogenesis. Developmental Biology 133: 

361–374, 1989. 

 

TEIXEIRA, D. et al. Mercado internacional de ancas de ranas. Argentina: Globefish, 

vol. 68:1- 44. 2002. 

 



47 

 

VAN CLEEF, E. H. C. B.; EZEQUIEL, J. M. B.; GONÇALVES, J. S.; PASCOAL, L. 

A. F. Determinação da matéria seca das fezes de ovinos e da carne de peito de frango 

através do método tradicional e por liofilização, Revista Eletrônica de Veterinária 

1695-7504. Volume 11 Número 03, 2010. 

 

VIZOTTO, L. D. Ranicultura. Ciência e cultura, v.36, n. 1, p. 42-45, 1984. 

 

VOJDANI, F. Solubility. In: Methods of Testing Protein Functionality, cap. 2, p. 11-

60, London: Blackie Academic & Professional, 1996. 

 

WALTER, H. E. 1938. Genetics: an Introduction to the Study of Heredity. 

Macmillan Publishing Company, 442p.New York. 

 

WIT, J. N. 1989.Functional Properties of Whey Proteins. In: Developments in Dairy 

Chemistry-4, cap. 8, p. 285-321, London: Elsevier Applied Science, 1989. 

 

WONG, Y. C.; HERALD, T. J.; HACHMEISTER, K. A. Comparison between 

irradiated and thermally pasteurised liquid egg white on functional, physical and  

microbiological properties. Poultry Science, v. 75, n. 6, p. 803-808, 1996. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

COMPOSIÇÃO CENTESIMAL E CURVA DE DECLÍNIO DO pH PÓS-MORTE 

DOS MÚSCULOS OBTIDOS DE DIFERENTES CORTES DE  

RÃ (Lithobates catesbeianus) DE PIGMENTAÇÃO NORMAL E ALBINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

RESUMO 

 

Os consumidores de carne de rã são atraídos não somente pelo seu paladar, mas por suas 

características nutricionais. Inicialmente os ranários utilizavam apenas a rã de 

pigmentação normal, a utilização comercial da rã albina, está sendo estudada, pois ela 

apresenta uma carne mais clara que a pigmentada e apresentando um potencial apelo 

comercial. A parte de menor valor comercial, o dorso, é destinado à obtenção de carne 

de dorso mecanicamente separado (DMS) e usado como matéria-prima na fabricação de 

produtos reconstituídos. Objetivou-se neste estudo determinar a curva de declínio do pH 

de três cortes da carcaça de rã e determinar a composição centesimal desses cortes, tanto 

os derivados de rã pigmentada quanto de albina. Foram utilizadas as carcaças de 150 rãs 

(Lithobates catesbeianus), 50 animais em cada repetição, sendo 25 de pigmentação 

normal e 25 albinos. O experimento foi conduzido em um delineamento inteiramente 

casualizado montado em esquema fatorial 2x3 (duas variedades x três cortes), seis 

tratamentos com três repetições. A rã albina apresentou pH inicial maior para todos os 

cortes exceto o DMS, o comportamento das curvas foram semelhantes para as 

variedades, mas não para os cortes, pois eram compostos por diferentes músculos e 

fibras, isso influenciou no valor do pH. A composição centesimal foi semelhante para 

albinos e pigmentados, apenas o teor de ferro da rã albina foi maior, diferindo 

estatisticamente da rã de pigmentação normal. Albina ou pigmentada a carne de rã-touro 

em todas as apresentações de cortes se mostrou um alimento rico em proteínas e 

minerais. 

 

 

Palavras-chaves: Lithobates catesbeianus; albina; dorso; pH; ferro 
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ABSTRACT 

 

The consumers of frog meat are attracted not only for its taste, but its nutritional 

characteristics. Currently, the frog farms used only just normal pigmentation frogs but 

recent they are investigated the albino frog, by their differential color and having a 

significant commercial appeal. The share of lower commercial value, the back, is aimed 

at obtaining back mechanically separated meat (DMS) and the raw material used in the 

manufacture of reconstituted products. The objective of this study was to determine the 

curve from the pH in the three cuts of frog carcass and to determine the proximal 

composition in all the cuts, in the both pigmented and the albino frog. Were used the 

meats from 150 frogs (Lithobates catesbeianus), normally pigmented and albino. The 

experiment was done in a completely randomized design with a 2x3 factorial (two 

varieties x three cuts), six treatments with three replications. The albino frogs had 

higher initial pH in all cuts except the DMS, the behavior from the curves were similar 

for both varieties, but not for the cuts because they were composed of different muscles 

and fibers, and because the pH value were influence. The proximal composition was 

similar in albino and pigmented frog, only the iron content was higher in the albino frog 

and has differ statistical in the pigmentation normal frog. Albino and pigmented the 

meat of frog in all cuts presentations show like an, rich in protein and mineral. 

 

 

Keywords: Lithobates catesbeianus; albino; backs, pH, iron 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O consumo da carne de rã tem aumentado nos últimos anos, seus consumidores 

são atraídos não somente pelo seu paladar, mas, principalmente por suas características 

nutricionais (PAIXÃO; BRESSAN, 2009). Ela se destaca nutricionalmente pela 

biodisponibilidade de proteínas de alto valor biológico e por seu baixo teor em 

gorduras, por essas características é indicada para dietas hipocalóricas (FERREIRA, 

2002). 

As virtudes da carne de rã tornam-se evidentes quando comparadas aos 

principais tipos de carnes consumidas no país (NOBREGA et al,. 2006). A carne de rã 

apresenta características de carne magra (0,3% de lipídios) com a vantagem de serem os 

lipídios, em sua grande parte, constituídos de ácidos graxos poliinsaturados, 

principalmente o ácido linoléico e araquidônico (NOLL; LINDAU, 1987). 

A maioria dos ranários brasileiros usa a rã-touro (Lithobates catesbeianus) de 

pigmentação normal, mas já existem alguns ranários de instituições de pesquisa 

utilizando a variedade albina, apesar de pouco se saber sobre essa variedade, a mesma 

pode ser uma alternativa aos produtores comerciais. CASALI (2010), em seu estudo fez 

comparações sobre as atividades comportamentais e alimentares das duas variedades. 

Ele concluiu que os animais albinos apresentam um bom potencial para o uso em 

criatórios comerciais, uma vez que apresentam atividades equivalentes aos de 

pigmentação normal. 

Os principais cortes comercializados são a “rã inteira” e a “coxa congelada”. A 

parte de menor valor comercial, o dorso, é destinado à obtenção de carne 

mecanicamente separado (CMS) e utilizado na fabricação de diversos produtos. 

Segundo Torres et al. (2000), informações sobre a composição dos alimentos são 

importantes, pois permitem avaliar o suprimento e o consumo alimentar de um país, 

verificar a adequação nutricional da dieta de indivíduos e de populações, avaliar o 

estado nutricional e desenvolver pesquisas sobre as relações entre dieta e doença. Sob 

essa ótica o conhecimento de dados referentes à composição centesimal dos alimentos 

utilizados pela população tem sido estimulado com o objetivo de reunir informações 

atualizadas, confiáveis e adequadas à realidade nacional. 

Os alimentos de origem animal, especialmente as carnes, sofrem alterações após 

a morte do animal. Devido à falta de oxigênio para os tecidos o processo de contração é 

continuado em condições anaeróbicas, na ausência de oxigênio o piruvato é utilizado 
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como fonte de energia sendo transformado em ácido láctico, reduzindo assim o pH do 

músculo. Quando esse aporte de energia é totalmente consumido, há então a contração 

muscular permanente. O chamado rigor mortis, é o processo de transformação do 

músculo em carne, caracterizado pelo endurecimento, perda de transparência da 

superfície muscular e enrijecimento das articulações. O rigor é subdividido em fases: 

latência, desenvolvimento e resolução, após essa última temos a “carne”.  

As alterações no post mortem, têm influencia significativa do tipo de tecido e da 

composição de fibra presente naquele músculo. Os Músculos esqueléticos dos 

vertebrados são compostos de uma variedade de diferentes tipos de fibras que 

apresentam diferenças expressivas nas suas propriedades mecânicas e energéticas 

(PARDI et al., 2001). 

Segundo Moura (2000), o pH final e o tempo de rigor mortis da carne de rã-

touro (Lithobates catesbeianus), pode variar de acordo com o método de 

insensibilização, os tipos de sangria a que o animal é submetido e à temperatura de 

armazenamento. 

Objetivou-se neste estudo analisar a composição centesimal da rã touro 

(Lithobates catesbeianus), e analisar a curva de declínio do pH de diferentes cortes de rã 

pigmentada e albina submetidos a diferentes métodos de desossa. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Local do experimento 

 

O experimento foi realizado no Laboratório de Ranicultura e Produtos da 

Aquicultura (LRPA) do Centro Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA/UFPB 

- Campus de Bananeiras - PB, no período de fevereiro a setembro de 2011. Foram 

utilizadas 150 rãs-touro (Lithobates catesbeianus), sendo 75 pigmentadas e 75 albinas, 

provenientes de uma mesma desova. 

 

2.2 Obtenção das amostras 

 

Os animais foram criados de acordo com o Sistema Anfrigraja em baias 

separadas conforme a pigmentação. Os imagos foram submetidos a uma dieta composta 

de ração extrusada para peixes carnívoros e larvas de mosca (Musca doméstica) como 
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atrativo alimentar. Ambas as variedades foram tratadas com as mesmas condições de 

alimentação e manejo. 

Depois de atingirem o peso de 230 ± 20 g foi efetuado o abate dos animais. Eles 

passaram por uma dieta hídrica de 48 horas sendo posteriormente pesados e abatidos, 

com insensibilização por eletronarcose de acordo com a metodologia desenvolvida por 

Moura (2000). Na linha de abate a evisceração deu-se em aproximadamente 1 minuto, o 

corte das patas, a esfola e a abertura do abdome com a exposição das vísceras e remoção 

do sangue da cavidade torácica, ocorre nos 30 primeiros segundos. Na eletronarcose a 

musculatura sofre forte contração com a expulsão para a cavidade torácica do sangue 

presente nos vasos, o corte das patas reduz a pressão arterial iniciando a remoção do 

sangue que tem seguimento com a retirada da pele e abertura abdominal, todas as 

operações acontecem sob água corrente o que evita a coagulação superficial do sangue 

facilitando seu escoamento. Essa metodologia é eficiente na remoção do sangue da 

carcaça e evita o sofrimento do animal na espera mínima de 3 minutos quando da 

aplicação da sangria, no método convencional (termonarcose) (MOURA, 2000). 

 Após o abate, o excesso de água das carcaças foi retirado através de secagem 

com papel toalha e armazenadas sob temperatura de 8º C (± 2° C) em refrigerador 

industrial por 12 horas na expectativa da ocorrência do rigor-mortis. Após as 12 horas 

de refrigeração as carcaças foram separadas nos cortes: coxa, fraldinha e dorso. Em 

seguida as coxas e a fraldinha foram desossadas manualmente e o dorso 

mecanicamente, as amostras obtidas foram embaladas separadas de acordo com os 

tratamentos e congeladas até a liofilização. 

 

2.3 Tratamentos  

 

 O experimento foi instalado em esquema fatorial 2x3 (duas variedades x três 

cortes) com três repetições, em um delineamento inteiramente casualizado. Sendo 

utilizados 50 animais em cada repetição, sendo 25 pigmentados e 25 albinos. 

 Os tratamentos foram divididos em carne desossada de coxa albina (CA), carne 

desossada de coxa pigmentada (CP), carne de fraldinha albina (FA), carne de fraldinha 

pigmentada (FP), carne de dorso mecanicamente separada albina (DMSa) e carne de 

dorso mecanicamente separada pigmentada (DMSp).  

 Na Figura 1, estão representados os principais músculos que constituíram os 

cortes para os tratamentos experimentais. 
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 A desossa manual foi aplicada com a ajuda de utensílios cortantes, como faca e 

tesoura, todos os instrumentos foram higienizados e sanitizados antes da utilização. Os 

principais músculos da coxa são: tríceps femoris, semimembranosus, gastrocnemius, 

bíceps femoris, peroneus e outros menores associados. 

 A carne da fraldinha foi separada manualmente da carcaça, ela é composta dos 

músculos obliquus internus e externus. 

  

 

 

 

Figura 1 - Músculos que fazem partes dos cortes: coxa, fraldinha e DMS. 
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  O dorso da rã foi submetido a desossa mecânica com a utilização do protótipo de 

desossador mecânico (Patente MU 8200639-3). O DMS foi obtido dos músculos do 

dorso e dos pés, são eles: longissimus dorsi, latissimus dorsi, tríceps brachii, 

coccygeoiliacus, gluteus e outros menores associados. Os ossos da perna Tíbia e Fíbula 

foram acrescentados na desossa mecânica com cartilagens e o músculo bíceps femoris 

aderidos. 

 Durante o processamento dos cortes e da desossa a amostra em manuseio 

encontrava-se em temperatura ambiente, as demais sob refrigeração, a medida de pH foi 

efetuada quando concluído o processo. 

 Logo após a separação dos cortes e medida do pH, parte das amostras foram 

conduzidas para a realização das análises físico-químicas, outra parte foi congelada e 

submetida ao processo de liofilização. 

 

2.4 Curva de Declínio do pH no processo pré e durante a liofilização 

 

O pH da carne de rã foi determinado conforme metodologia do IAL (2008), em 

triplicata, com o auxílio do equipamento pH  METER TEC-2. 

A curva de declínio do pH foi construída a partir de quatro pontos, quatro 

medidas de pH em tempos e temperaturas diferentes. T0 logo após o abate à temperatura 

ambiente; T1= 12 h pós-abate (armazenagem à 8 °C ± 2 °C); T2 = 16 h (ao fim do 

processo de separação dos cortes de desossa); T3= 52 h após (final do processo de 

liofilização de cada grupo de amostras). 

 

2.5 Análises físico-químicas 

 

A umidade foi determinada através do método gravimétrico, em estufa a 105ºC, 

até peso constante. O teor de proteína bruta foi determinado pelo método de Kjeldahl, 

sendo o cálculo para conversão em proteína realizada com a utilização do fator 6,25. Os 

lipídios foram determinados através de extração por hexano, pelo método de Soxhlet, e 

o teor de cinza, pelo método gravimétrico, em mufla a 550 ºC, com prévia incineração 

da matéria orgânica. O teor de cálcio foi determinado por titulação com EDTA. Todas 

as determinações foram realizadas por metodologias oficiais da AOAC (2000). A 

determinação de ferro seguiu a metodologia descrita por RANGANNA (1991). 
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Determinação do teor de mioglobina presente no músculo seguiu a metodologia descrita 

por TOPEL (1949). 

 

2.6 Análise estatística 

 

Os resultados obtidos foram analisados conforme análise de variância 

(ANOVA), através do programa SAS (2001), e as diferenças entre as médias pelo teste 

de Tukey em nível de significância de 5%, seguindo o modelo matemático: 

 

                       

 

Em que Yijk é o valor observado para a variável referente a “k” (1,2,3) repetição 

da combinação  de “i” (1,2) variedades com o “j” (1,2,3) tipos de cortes; μ = média de 

todas as unidades experimentais para a variável em estudo; αi = efeito da variedade “i” 

(1,2); βj = efeito do tipo de corte “j” (1,2,3); αβij = efeito da interação variedade com 

tipo de corte; eij=erro. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Curva de declínio do pH 

 

Os dados referentes aos valores determinados para pH nos diferentes cortes da 

carne de rã, estão apresentados em  gráficos para  uma melhor visualização e 

entendimento. 

Na Tabela 1, estão apresentados os valores médios para o pH da carne de rã.  

 

Tabela 1 - Valores do pH de diferentes cortes da carne de rã-touro de pigmentação normal e 

albina 

Tratamentos T0 T1 T2 T3 

Coxa albina 7,12 6,94 6,58 6,21 

Coxa Pigmentada 6,98 6,86 6,56 6,17 

Fraldinha Albina 6,93 6,74 6,61 6,43 

Fraldinha Pigmentada 6,81 6,77 6,56 6,41 

DMS Albino 7,03 6,91 6,90 6,77 

DMS Pigmentado 7,06 7,03 6,84 6,74 

(DMS) Dorso mecanicamente separado.  
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Figura 2 - Curva de declínio do pH de coxas de rã-touro desossadas  manualmente. 

Na Figura 2 está apresentada a curva de declínio do pH referente ao músculo da 

coxa. Nela podemos observar que o músculo da coxa da rã albina, apresentou pH inicial 

maior que o músculo da rã de pigmentação normal.  

De acordo com TEODORO et al. (2008) há ocorrência de fibras vermelhas e 

intermediárias em músculos da coxa de rãs. No decorrer do crescimento do animal, a 

porcentagem de fibras vermelhas e intermediárias é diminuída dando lugar à 

predominância de fibras brancas (glicolíticas). Provavelmente pela condição de 

ectotermia (metabolismo em função da temperatura), após 12 horas de abate, os 

músculos da coxa das duas variedades ainda apresentavam pH elevado 6,94 – 6,86 , 

para albina e pigmentada respectivamente, apresentando apenas um pequeno declínio na 

curva (Figura 2). Nesse período de T0 a T1 as coxas estavam armazenadas sob 

temperatura de 8 °C (±2ºC). 

 

 

O maior declínio da curva é observado no período de T1 para T2, tempo em que 

amostras de coxas estiveram em temperatura ambiente, que foi o momento do corte e da 

desossa (manual). Nesse período o pH passou de 6,9 – 6,8 para 6,6 – 6,5 para albinos e 

pigmentados respectivamente. Considerando o pH em T1 para T2 o comportamento de 

ambos foi semelhante. Esse declínio semelhante de pH nas condições apresentadas 

nesse intervalo de tempo, pode ser explicado pela condição de temperatura ambiente em 
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que o processo foi efetuado, as rãs sendo animais ectotérmicos a atividade biológica de 

seus músculos é dependente da temperatura, ou seja, em temperatura mais elevada a 

respiração muscular aumenta diminuindo o pH pelo acúmulo de ácido láctico decorrente 

do metabolismo anaeróbico. 

Ramos et al. (2004) estudou o comportamento do músculo gastrocnemius da 

coxa de rã. Ele encontrou um pH inicial de 6,72, e após 36 horas de abate com 

armazenamento a temperatura de 6 ± 2 °C obteve um pH de 6,35 que foi considerado o  

pH final. Moura (2000), encontrou pH inicial de 6,98 com as amostras armazenadas à 

temperatura de  8 ± 1 °C, foi encontrado pH 6,04 considerado como final para aquelas 

condições de teste. Esse comportamento do pH indica que as 12 horas iniciais de 

armazenamento refrigerado não foram suficientes para a resolução do rigor-mortis, 

permanecendo energia residual na amostra sendo parte consumida durante o processo de 

desossa. No presente estudo, após 52 horas do abate foram obtidos valores médios de 

pH final de 6,21 e 6,17 para músculos da coxa de rã albina e pigmentada, 

respectivamente. 

Comparando-se os resultados encontrados por Ramos et al. (2004) e Moura 

(2000) com os obtidos neste estudo, observamos que a diferença do pH inicial é maior 

que a encontrada no pH final. Essa maior diferença pode ser devido aos métodos de 

abate utilizados, como insensibilização, sangria e condições de armazenagem 

posteriores. Fatores como idade, peso do animal e tempo da dieta hídrica também 

podem influenciar nesta diferença. Ramos et al. (2004) utilizaram animais de 214 ± 29 g 

com 24 horas de jejum hídrico, já Moura (2000), usou animais com peso entre 150 a 

230 g com 48 horas de jejum. 

 Na Figura 3 estão apresentadas as curvas de declínio do pH dos músculos da 

fraldinha para rã albina e pigmentada. Observamos que novamente a rã albina 

apresentou pH inicial maior que a rã de pigmentação normal. 

Em comparação ao pH inicial dos músculos da coxa, o pH inicial da fraldinha 

foi menor para as duas variedades. As curvas da fraldinha das duas variedades iniciaram 

apresentando comportamento diferentes, a fraldinha albina iniciou com pH mais alto, e 

teve um declínio mais acentuado no período de T0 para T1. No mesmo momento a 

fraldinha pigmentada apresentava pH inicial menor e taxa de redução de pH também 

menor, daí a menor declividade na curva da rã pigmentada. Ambas as amostras 

permaneceram em condições de tempo e temperaturas iguais. 
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A partir do momento da desossa em que as amostras de fraldinha foram expostas 

a temperatura ambiente, o comportamento das curvas foram se tornando próximas, mas 

sempre com a rã albina apresentando pH mais alto que a rã pigmentada.  

O pH inicial e final da fraldinha neste estudo foi de 6,93 – 6,43 e 6,81 – 6,41 

para albinos e pigmentados respectivamente. LOAIZA (1996) também determinou o pH 

da musculatura da região abdominal das carcaças de rã, 6 horas após o abate encontrou 

um pH de 5,79, esse foi considerado o pH final. Esse autor não informou as condições 

de temperatura em que essa carne permaneceu durante essas 6 horas. Ele utilizou 

animais mais leves, com peso entre 120 a 150 g, mas não necessariamente mais jovens, 

já que para animais pecilotérmicos o peso não está relacionado à idade. Essa diferença 

com respeito ao pH, encontrado no presente estudo, pode ser devido às condições de 

temperatura de armazenamento empregados pelo autor e não relatadas no trabalho. 

Segundo TEODORO et al.(2008), existe influencia no percentual de fibras 

musculares oxidativas conforme a idade dos animais. Os mais jovens sofrem redução 

dessas fibras no período de crescimento, havendo um aumento dessa redução quando os 

animais começam a amadurecer sexualmente. 

Figura 3 - Curva de declínio do pH da fraldinha de rã-touro desossada manualmente. 
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COSTA et al.(1998) e FERREIRA et al. (2002) reportam que o amadurecimento 

sexual da rã-touro tem etapas diferentes para machos e fêmeas, sendo que o animal 

atinge sua maturidade sexual com 250 g. 

Sendo assim os animais utilizados neste experimento provavelmente já estavam 

na sua maturidade sexual, possuindo uma maior quantidade de fibras glicolíticas 

(brancas) em relação às oxidativas (vermelhas e intermediárias). Isso explica o pH final 

maior do que o encontrado por LOAIZA (1996). 

Na desossa mecânica, o rendimento médio do dispositivo de desossa (Patente 

UM 8200639-3) foi em média de 73,37%. Mello et al. (2006), fizeram uma avaliação 

microbiológica e físico-química do dorso de carne de rã desossado mecanicamente. Eles 

analisaram diferentes rendimentos do desossador mecânico (30, 50, 60, 70 e 80%), e 

concluíram que o dorso de rã desossado mecanicamente obtido com até 70% de 

rendimento atende as exigências da legislação brasileira para carne mecanicamente 

separada quanto aos parâmetros de qualidade da carne. 

As curvas de declínio do pH do dorso mecanicamente separado está exibida na 

Figura 4. Observamos que o comportamento do pH do músculo do DMS foi 

inicialmente diferente dos demais cortes, tendo o músculo do DMSp apresentado o pH 

inicial maior que o músculo do DMSa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Curva de declínio do pH do dorso mecanicamente separado. 
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O pH inicial do DMS foi de 7,03 – 7,06 para albino e pigmentados 

respectivamente. Diferente dos demais cortes a queda de pH do dorso foi menos 

acentuada, apresentado pH final 6,77 – 6,74 após 54 horas do abate (Tabela 1). 

Mello et al. (2006), determinaram o pH do dorso desossado mecanicamente 

(70% de rendimento) após 90 dias de armazenamento à -18 °C e encontraram um valor 

de 6,7, semelhante ao pH final determinado nesse estudo. 

A pequena taxa de redução do pH do dorso observada nesse estudo, pode estar 

envolvida com a migração da medula óssea e dos líquidos nela presentes para a carne na 

hora da desossa. A medula óssea é um tecido líquido gelatinoso encontrado no interior 

dos ossos, sua composição é formada principalmente de sangue e gordura. Segundo 

Pituco (2006), a medula óssea é um dos tecidos que não sofrem queda de pH que 

acompanha o rigor mortis. Esse fato explica porque após a desossa mecânica, período 

T2, as amostras de DMS obtiveram uma taxa de declínio muito pequena, em comparação 

a taxa de redução do pH dos outros cortes estudados. 

 

3.2 Análises físico-químicas 

 

A análise de variância relativa ao estudo do efeito dos fatores (variedades x 

cortes) sobre a composição centesimal da carne de rã-touro de pigmentação normal e 

albina, apresentada em três cortes, coxa, fraldinha e DMS está apresentada na Tabela 2. 

Os percentuais para as variedades se referem à média dos cortes daquela variedade. 

De acordo com a Tabela 2, na umidade não houve diferença significativa entre 

as variedades nem efeito sobre a interação. Apenas os cortes apresentaram diferença 

entre si sendo a fraldinha o corte com o maior percentual de água, seguido da coxa e do 

DMS. 

 Os valores médios de umidade encontrados para coxa e fraldinha (Tabela 2) 

apresentaram boa aproximação com os dados encontrados por NOLL e LINDAL 

(1987), RAMOS (2000) e FIDELES (2004), que obtiveram valores de 83,68, 80,67, 

79,99% respectivamente, para a mesma espécie em estudo. CONCEIÇÃO et al.(2000) e 

MELLO et al. (2006), realizaram o estudo com a carne do dorso desossado 

mecanicamente e apresentaram valores maiores para umidade (83,11 e 83,01%), 

diferença possivelmente em virtude da composição do dorso, e do equipamento de 

desossa aplicado. 
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Tabela 2 - Composição centesimal e teor de cálcio e ferro da carne de rã-touro de 

pigmentação normal e albina 

Variável 
Umidade 

(%) 

Cinzas 

(%) 

Proteína 

(%) 

Lipídeos 

(%) 

Cálcio 

(mg/100g) 

Ferro 

(mg/100g) 

Variedades       

Albina 80,98A 1,49A 15,06A 0,67A 172,24A 1,31A 

Pigmentada 80,30A 1,54A 15,60A 0,69A 182,29A 1,00B 

Cortes       

Coxa 80,72b 1,04b 16,60a 0,34b 47,70b 0,94b 

Fraldinha 83,48a 0,83b 13,94b 0,54b 64,00b 0,98b 

DMS 77,71c 2,68a 15,47ab 1,50a 420,08a 1,55a 

CV(%) 1,90 20,86 7,15 42,76 41,98 21,81 

CV = coeficiente de variação 

*A,B Médias, dentro das variedades, seguidas de letras distintas nas colunas, diferem pelo 

teste de Tukey (P< 0,05).  

**a,b Médias de cada corte, seguidas de letras distintas nas colunas, diferem pelo teste de 

Tukey (P< 0,05). 

  

 Para o teor de cinzas a diferença de pigmentação também não causou nenhum 

efeito significativo, nem houve interação entre os fatores estudados. Como era de se 

esperar o DMS apresentou maior quantidade de resíduo mineral. Esse fato é explicado 

pela incorporação de fragmentos de ossos na hora da desossa decorrente do processo e 

do equipamento utilizado. 

 NOLL e LINDAL (1987); RAMOS (2000); FIDELES (2004) e NOBREGA et 

al. (2006) obtiveram valores médios de cinzas entre 0,83 a 1,03%, resultado bem 

próximo do apresentado neste estudo para os cortes da coxa e fraldinha. Já 

CONCEIÇÃO et al. (2000) e MELLO et al. (2006), determinaram cinzas em DMS e 

obtiveram valores bem menores  0,96 e 1,1%. O princípio de desossa adotado e o tipo 

de máquina utilizada, diferentes entre os trabalhos, pode ter levado a essa diferença na 

quantidade de resíduo fixo mineral. 

O conteúdo médio de proteínas encontrado foi estatisticamente igual para 

variedade albina e pigmentado, e não houve efeito de interação dos fatores. Os cortes 

diferiram entre si estatisticamente, sendo a coxa com maior percentual (16,60%), 

seguida do DMS (15,47%) e da Fraldinha (13,94%). Em comparação a outros resultados 

reportados de proteínas em carne de rã-touro, para coxas esses valores foram próximos 

aos valores encontrados por NOLL e LINDAL (1987) (16,2%) e por CORRÊA (1988) 
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(15,9%) e menor ao encontrado por AZEVEDO e OLIVEIRA (1988) em carcaça 

(18,2%). Em relação a fraldinha ter apresentado menor conteúdo de proteína (13,94%), 

mesmo sendo um músculo puro, pode estar relacionado a uma série de fatores. Neste 

caso a fraldinha apresentou maior conteúdo de água, diferindo estatisticamente dos 

demais tratamentos. Em rãs, a hidratação e as condições nutricionais do animal na 

ocasião do abate são determinantes para os níveis de umidade encontrados no pós-abate. 

Em acréscimo a isso, temos o fato de que a rã-touro estabelece seu equilíbrio hídrico e 

térmico por troca cutânea (ela não bebe água), via de regra o animal se posiciona no 

meio aquático com o ventre em contato com a água e o dorso a descoberto, isso pode ser 

indicativo para o maior conteúdo de umidade encontrado para esse corte, já que os 

músculos que o compõem localizam-se em sua barriga, parte em permanente contato 

com a água estando o animal nesse meio. 

Em relação a outros tipos de carnes e pescados, em valores numéricos o teor de 

proteína foi próximo ao da sardinha (19%), truta de rio (19%), camarão (19%), 

(BELITZ; GROSCH, 1999). 

O teor de lipídeos não foi diferente estatisticamente entres as variedades, os 

cortes apresentaram diferença entre si, tendo o DMS apresentado três vezes mais 

gordura do que os demais cortes. Essa maior quantidade de lipídios presentes no DMS 

proporciona a este corte uma maior possibilidade de oxidação lipídica e criação de 

ranço no produto durante a armazenagem. 

Neste estudo foi analisado para o teor de lipídeos apenas a fração magra 

intramuscular de coxa, fraldinha e DMS, não englobando os órgãos de reserva de 

gordura da rã-touro (corpo gorduroso). Esse aporte lipídico encontrado no DMS é 

proveniente da medula óssea (presente no interior dos ossos) que no processo de 

desossa mecânica migra para a carne. 

Não houve diferença entre o teor de cálcio presente na carne de rã entre as duas 

variedades, e não houve interação entre os fatores. Os cortes apresentaram grande 

diferença entre si, sendo a DMS o corte que apresentou maior percentual de cálcio. 

Comparando a carne de rã a outras carnes, ela destaca-se na quantidade de cálcio 

presente. Não só pela quantidade, mas também pela sua biodisponibilidade. FIDELES 

(2004) avaliou a biodisponibilidade do cálcio em três apresentações de carne de rã, 

carne sem osso, carne com osso e carne mecanicamente separada e foram encontrados 

44,86%; 23,35%; 26,31% de absorção, respectivamente. HANSEN et al.(1998) afirma 
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que a absorção de cálcio da CMS é equivalente a absorção encontrada para o leite e seus 

derivados, que é de 20 a 30%. 

 A quantidade de cálcio determinada por HANSEN et al.(1998) em DMS foi de 

456,73 mg/100g, com boa aproximação numérica ao encontrado neste estudo (Tabela 

2). 

 O teor de ferro foi o único parâmetro analisado que foi influenciado pela 

variedade sendo estatisticamente diferente para as variedade albina e pigmentada. A  

variedade albina apresentou 31% de ferro a mais que a rã de pigmentação normal.  

 Em relação aos cortes o DMS apresentou o maior teor de ferro (1,55 mg/100g) e 

diferiu estatisticamente dos demais cortes. A literatura reporta que o pigmento de rãs 

possui ferro em sua estrutura, alguns autores citam até mesmo a presença de ferro livre 

na pigmentação de anfíbios (MOORE, 1964). O pigmento nesses animais é formado a 

partir da medula óssea o que pode explicar a maior presença de ferro no DMS, já que 

essa no processo de desossa é incorporada ao produto obtido. 

 A ausência de pigmento em animais albinos está envolvida com redução ou 

ausência congênita do pigmento melanina, e esse pigmento não contém ferro em sua 

estrutura. Já outros pigmentos da carne como hemoglobina e mioglobina contém ferro 

em sua estrutura, e esses estão presentes tanto na rã albina quanto na de pigmentação 

normal.  

 Parte do pressuposto deste trabalho é que a rã albina apresentaria menor teor de 

ferro em virtude da ausência de pigmentação, sendo encontrado o oposto do esperado. 

Trabalhos complementares deverão ser efetuados levando em consideração a 

participação de ferro na formação da pigmentação em rãs-touro já que a melanina não 

apresenta esse elemento em sua estrutura. Outro fato que deve ser levado em conta é 

que a melanina confere à pele o preto que varia em tonalidade conforme a concentração 

dessa. A rã, além das tonalidades de preto apresenta outros matizes em sua pele como 

verde, azul e amarelo como elementos de camuflagem. O amarelo evidente em machos 

na época de acasalamento parece sinalizar para a fêmea vigor físico. A variação no teor 

de ferro encontrada entre as variedades albina e pigmentada deve ser objeto de estudos 

mais aprofundados para o esclarecimento dessa ocorrência. 

Com resultado semelhante ao encontrado neste trabalho para DMS, FIDELES 

(2004) avaliou a biodisponibilidade do ferro em carne de rã. Relativo à carne sem osso 

essa foi equivalente ao padrão de sulfato ferroso (24ppm). A CMS apresentou maior 

quantidade de ferro 1,46 mg/100g, mas ao estudar a biodisponibilidade, essa não 
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apresentou ganho significativo em hemoglobina (p>0,05) em contagem realizada nas 

cobaias em estudo, o que pode ser atribuído ao elevado teor de cálcio observado nessas 

carnes que interfere na absorção do ferro. Estudos mostraram que até 40 mg de cálcio 

presentes na mesma refeição com o ferro não inibem a absorção desse na forma de ferro 

heme e não heme (HALLBERG et al., 1991). 

Na análise da composição centesimal os coeficientes de variação das análises de 

cinzas, lipídeos, cálcio e ferro apresentaram valores altos. Esse fato pode ser explicado 

pelo pequeno número de repetições realizadas. Sugerimos para os próximos trabalhos 

que sejam feitas em maior número de repetições ou mudança nas metodologias das 

análises. 

Outro fator que vem a influenciar a quantidade de ferro presente na carne é o 

teor de mioglobina nela presente. Pois a mioglobina possui uma porção não protéica, 

denominada anel heme ou grupo heme que em seu centro possui um átomo de ferro. 

Na Tabela 3 estão expostos os valores médios e a análise de variância referente 

ao teor do pigmento mioglobina presente nos músculos dos cortes estudados. 

 

Tabela 3 - Média dos valores referentes ao teor de mioglobina (mg/g), da carne de rã-touro  

Variedades 
Cortes   

Coxa Fraldinha DMS  

Albina 0,27 Ab 0,71 Aa 0,62 Aa   

Pigmentada 0,24 Ab 0,33 Aa 0,61 Aa  
 

CV%  34,25    

CV = coeficiente de variação 

*A,B Médias, dentro das variedades, seguidas de letras distintas nas colunas, diferem pelo teste 

de Tukey (P< 0,05).  

**a,b Médias de cada corte, seguidas de letras distintas nas linhas, diferem pelo teste de Tukey 

(P< 0,05). 

 

O fator variedade não apresentou efeito significativo para o teor de mioglobina. 

Os cortes tiveram diferença entre si na quantidade de mioglobina presente nos 

músculos, partes desses. A fraldinha e o DMS não diferiram significativamente entre 

sim, eles apresentaram maiores quantidade desse pigmento. A coxa foi o corte que 

apresentou o menor teor de mioglobina e diferiu significativamente dos demais cortes. 

Músculos de contração lenta como é o caso da fraldinha e alguns músculos 

presentes no DMS, contém mais mioglobina que os de ação que executam ações 

rápidas, por exemplo os músculos das coxas (ORDÓÑEZ et al., 2005). 
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Segundo Ramos (2000), o pH pós abate também pode vir a influenciar o teor de 

mioglobina presente no músculo. Se o músculo apresenta valores de pH baixo, 

associados a uma temperatura corporal alta, esse conjunto pode contribuir para uma 

desnaturação proteica relativa aos pigmentos da carne, dificultando o processo de 

extração da mioglobina. Esse fator pode explicar a quantidade menor de mioglobina na 

coxa, o pH nas medidas T2  indica um pH menor para esse corte em relação aos outros. 

Os valores encontrados para mioglobina neste trabalho são maiores do que os 

analisados por RAMOS et al. (2005) que determinou uma quantidade de 0,015 mg/g 

±0,005 de mioglobina na musculatura das pernas de rã-touro insensibilizadas por 

eletronarcose (60 V, 60 Hz) e abatidos com sangria. 

Devido à predominância de fibras brancas nos músculos de rã-touro, sua 

concentração de mioglobina é equivalente à de músculos brancos de carne de aves que 

têm uma concentração variando de 0,01 a 0,58 mg/g de músculo. (RAMOS et al., 2003; 

AHN; MAURER, 1988; FLETCHER, 1999). 

 

4. CONCLUSÃO 

 
 

A redução do pH pós-morten dos cortes da carne de rã estudados dependem 

diretamente dos tipos de músculos neles presentes, e das condições em que as amostras 

foram armazenadas (tempo, temperatura). 

Verificou-se que a composição centesimal da carne de rã-touro (Lithobates 

catesbeianus) é semelhante para animais albinos e pigmentados, exceto no teor de ferro. 

A variedade albina apresentou na sua composição 31% a mais de ferro em 

comparação à variedade pigmentada. 

Coxa, fraldinha e dorso, apresentam composição centesimal diferente, em 

decorrência das particularidades dos músculos presentes e também do método de 

desossa adotado.  

Independente da variedade ou do corte escolhido a carne de rã se apresenta como 

uma fonte nutricional, rica em proteínas e minerais e com baixo teor de lipídeos. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS E SOLUBILIDADE EM ÁGUA DE 

DIFERENTES CORTES DA CARNE LIOFILIZADA DE  

RÃ (Lithobates catesbeianus) DE PIGMENTAÇÃO NORMAL E ALBINA 
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RESUMO 

 

A carne de rã é vista como alimento saudável, tida como de uma excelente fonte de 

nutrientes, rica em proteínas e pobre em gordura e calorias. A liofilização dessa carne 

pode disponibilizar uma excelente matéria-prima a ser utilizada em produtos diversos e 

para fins de dietas específicas. O objetivo deste trabalho foi liofilizar a carne da rã touro 

albina e pigmentada em diferentes cortes e avaliar suas características físico-químicas e 

sua solubilidade em água. Analisou-se a composição centesimal, o teor de cálcio e ferro, 

cor, atividade de água e ISA ( índice de solubilidade em água. Foi utilizada a carne de 

150 rãs (Lithobates catesbeianus), de pigmentação normal e albina. O experimento foi 

conduzido em um delineamento inteiramente casualizado montado em esquema fatorial 

2x3 (duas variedades x três cortes), seis tratamentos com três repetições. O fator 

variedade teve influencia significativa somente na determinação da cor da carne 

liofilizada, com a rã albina apresentando uma carne de coloração mais clara. Os cortes 

diferiram entre si na composição centesimal, sendo a coxa e a fraldinha os mais 

semelhantes e o dorso sempre diferente dos demais. A solubilidade em água não foi 

influenciada pelo corte nem pela variedade. Com isso na elaboração de algum produto 

com essa matéria-prima, o parâmetro de escolha de qual tratamento utilizar, irá 

depender de suas propriedades físico-químicas e do balanço final de ingredientes no 

produto final. 

 

 

Palavras-chave: Carne de rã; liofilização; composição centesimal; solubilidade  
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ABSTRACT 

 

 

Currently the meat Frog is seen like a healthy food, it has an excellent source of 

nutrients, high in protein and low in fat and calories. Freeze drying of the meat would 

make available an excellent raw material to be used in various products and for 

purposes of specific diets. The objective of this study was to freeze-dry the meat of the 

bullfrog albino and pigmented in different cuts and evaluate their physic-chemical 

properties and solubility in water activity. We analyzed the proximal composition, the 

amount of calcium and iron, color, water activity and water solubility index (WSI). We 

used the meat of 150 frogs (Lithobates catesbeianus), pigmented normal and albino. 

The experiment was conducted in a completely randomized design mounted in a 2x3 

factorial (two cultivars x three cuts), six treatments with three replications. Factor 

variety had significant influence only in the color measure of the meat dried, with the 

albino frog presenting lighter colored meat. The cuts differ in the proximal composition, 

and the thigh and flank the most similar and the back always different from the others. 

The water solubility was not affected by the cut or by variety. There at the parameter 

from the choice of which treatment to will use in preparing the product to that of a raw 

material will depend on their physicochemical properties. 

 

 

Key words: Meat of frog; liophylization; chemical composition; solubility  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A carne de rã destaca-se nutricionalmente por suas proteínas de alto valor 

biológico e por seu baixo teor em gorduras, podendo ser indicada para dietas 

hipocalóricas entre outras (FERREIRA et al., 2002). Segundo Moura (2003), a carne de 

rã possui características que a diferenciam das de animais de sangue quente, a rã não 

deposita gordura intracelular; essa ausência confere à carne suavidade no sabor, sendo 

definida como carne branca de coloração branca cremosa.  

São vários os benefícios ao consumir a carne de rã, pois além de possuir baixo 

valor calórico (69 kcal/100 g), pode ser indicada como complemento alimentar em 

vários tratamentos de saúde. Segundo Paixão e Bressan (2009), devido a sua elevada 

biodisponibilidade de cálcio, chegando a ser igual à do leite e produtos derivados, pode 

ser indicada como complemento alimentar no tratamento de osteoporose, hipertensão 

arterial, e de frutosemia, intolerância alimentar ou erro inato do metabolismo em vias 

metabólicas relacionadas à ingestão de carboidratos simples. 

A demanda de carne de rã tem crescido. Alguns a consomem pelo sabor 

agradável, outros por encontrarem nela ótima fonte para atender à necessidade de 

alimentos nutritivos, outros pela degustação de uma carne exótica. No mercado atual 

existe a necessidade de diversificação do leque de produtos derivados, sendo a 

liofilização uma alternativa para esse problema, pois essa técnica pode disponibilizar 

uma matéria prima de excelente qualidade para elaboração de diversos produtos. 

A liofilização reduz o teor de água presente na carne; sua remoção minimiza os 

custos de estocagem e transporte, além de diminuir a atividade de água, prolongando a 

vida útil do produto e inibindo o desenvolvimento de microrganismos. Diferente dos 

outros métodos de secagem convencionais, que retiram apenas a água livre presente no 

alimento, a liofilização consegue retirar a água ligada a outros componentes, 

aumentando, assim, a eficiência da secagem. O liofilizado pode ser incluído em outros 

produtos visando enriquecê-los nutricionalmente, em especial com acréscimo protéico. 

Um fator limitante, porém, vem a ser o custo desse processo, os equipamentos são 

caros, em média três vezes mais, e o gasto com energia é de duas a três vezes maiores 

que os métodos convencionais de secagem. 

Outro grande desafio para o mercado da ranicultura hoje, é aproveitar as partes 

menos nobres da carcaça, como o dorso. O dorso, composto do tórax e braços, é 

geralmente desprezado pelos consumidores pelo grande número de pequenos ossos e 
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pelo baixo rendimento em carne. Com o objetivo de agregar valor a esse corte, várias 

alternativas estão sendo estudadas (MELLO et al., 2006; GONÇALVES; OTTA, 2008), 

entre as quais a desossa mecânica. 

O princípio de desossa adotado determina o desenho e a funcionalidade da 

máquina. Algumas trabalham com facas presas em peças circulares, que à medida que o 

material passa, as facas retiram o resíduo de carne e alguns fragmentos de ossos e 

cartilagens. Outras adotam o princípio do esmagamento, em que o resto de carne, os 

ossos e as cartilagens são esmagados juntos em um cilindro e a carne por ser mais macia 

escoa pelos orifícios desse. Na segunda situação, uma maior quantidade de líquidos 

gordurosos presentes no interior dos ossos é incorporada à carne mecanicamente 

separada. 

A maioria dos ranários brasileiros usa a rã-touro de pigmentação normal, mas já 

existem pesquisas sendo feitas com a variedade albina. Moura (2003) afirma que a 

ausência do pigmento melhora as características sensoriais, pois a carne é mais clara e a 

ausência de pigmento pode conferir aos derivados tempo de conservação mais 

prolongado. O pigmento de rãs, formado na medula óssea, segundo Moore (1964), 

contém a presença de ferro livre em sua composição, o que pode acelerar o processo de 

oxidação e formação de ranço na carne. 

O albinismo em rã é pouco documentado, comumente são encontradas em lojas 

de animais de estimação e devido à ausência de pigmentação na pele e olhos, o animal 

se torna de coloração branco-amarelada, bastante visível a predadores (CASALI et al., 

2011). Segundo Lima (2005) esses animais têm grande dificuldade em permanecerem 

vivos quando soltos na natureza.  

 Objetivou-se nesse trabalhar liofilizar e caracterizar três cortes da carne de rã 

(Lithobates catesbeianus) de pigmentação normal e albina, por meio de análises físico-

químicas e da determinação de sua solubilidade em água.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Local do experimento 

 

O experimento foi realizado no Laboratório de Ranicultura e Produtos da 

Aquicultura (LRPA) do Centro Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA/UFPB 

- Campus de Bananeiras - PB, no período de fevereiro a setembro de 2011. Foram 
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utilizadas 150 rãs-touro (Lithobates catesbeianus), sendo 75 pigmentadas e 75 albinas, 

provenientes de uma mesma desova.  

 

2.2 Obtenção das amostras 

 

Os animais foram criados de acordo com o Sistema Anfrigraja, em baias 

separadas conforme a pigmentação. Os imagos foram submetidos a uma dieta composta 

de ração extrusada para peixes carnívoros e larvas de mosca (Musca doméstica) como 

atrativo alimentar. A composição básica da ração oferecida era: farelo de trigo, óleo de 

peixe refinado, farinha de carne, farinha de sangue, farinha de peixe, cloreto de sódio, 

lisina, metionina, vitamina A, vitamina B1, niacina, ácido fólico, sulfato de cobre, arroz 

quebrado, farinha de vísceras, farelo de soja, vitamina E, óleo de salmão, farinha de 

peixe salmão, sulfato de ferro, ácido pantatênico, etc. Ambas as variedades foram 

tratadas com as mesmas condições de alimentação e manejo. 

Depois de atingirem o peso de 230 ± 20 g, foi feito o abate dos animais. Eles 

passaram por uma dieta hídrica de 48 horas sendo, posteriormente pesados, 

insensibilizados por eletronarcose e abatidos segundo Moura (2000). 

 Após o abate, as carnes foram mantidas sob temperatura de 8º C (± 2° C), em 

refrigerador industrial, por 12 horas. Depois de refrigeradas, as carnes foram desossadas 

e separadas de acordo com os tratamentos. 

 O experimento foi instalado em esquema fatorial 2x3 (duas variedades x três 

cortes), com três repetições, em um delineamento inteiramente casualizado. Os 

tratamentos foram divididos em carne de coxa albina (CA), carne de coxa pigmentada 

(CP), carne de fraldinha albina (FA), carne de fraldinha pigmentada (FP), dorso 

mecanicamente separado albino (DMSa) e dorso mecanicamente separado pigmentado 

(DMSp). 

 A carne das coxas foi desossada manualmente com ajuda de utensílios cortantes, 

como faca e tesoura para desossa. Todos os instrumentos foram higienizados e 

sanitizados antes da utilização. A carne da fraldinha foi separada manualmente da 

carcaça e o dorso foi submetido a desossa mecânica através do protótipo de desossador 

mecânico (Patente MU 8200639-3). 
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2.3 Análise do rendimento da carcaça  

 

 O cálculo do rendimento da carcaça em relação ao peso vivo do animal foi 

realizada através da pesagem dos cortes em separado depois da desossa. Os animais 

foram pesados individualmente, separados por pigmentação, sendo feita uma média 

desses pesos. Também foram pesados os cortes obtidos, bem como todos os resíduos do 

abate e da desossa. Para o cálculo do rendimento utilizou-se a seguinte equação: 

 

   
         

                  
       

Em que: 

R% = Rendimento percentual 

 

2.4 Liofilização das amostras 

 

As amostras foram cortadas em cubos de aproximadamente 2 cm e dispostas em 

bandejas de aço inoxidável, e congeladas em freezer à -18 °C por um período de 24 

horas. Depois de congeladas, as carnes foram pesadas e liofilizadas em liofilizador 

LIOBRAS, modelo L108. O processo de liofilização envolveu a redução da temperatura 

até -59 °C, a uma pressão de 82 mmHg, com secagem até peso constante. 

Foram realizadas pesagens do material em intervalos de duas horas, para 

construção da curva de secagem, assim quando as amostras não apresentaram mais 

redução de peso foi considerado o fim do processo de liofilização. 

Depois de liofilizada a carne foi triturada em moinho tipo Willye TECNAL®, 

modelo TE – 650, para obtenção de um pó homogêneo e peneirado em peneira 

vibratória com abertura das malhas de 42 mesh (0,354 mm). O material peneirado foi 

acondicionado em sacos de polietileno, fechados a vácuo e rotulado. 

As amostras foram levadas ao Laboratório de Análises Físico-Químicas de 

Alimentos do CCHSA/UFPB e mantidas a temperatura ambiente até o momento das 

análises. Todas as análises foram efetuadas em triplicata. 

 

2.5 Análises físico-químicas 

 

A umidade foi determinada por meio do método gravimétrico, em estufa a 

105ºC, até peso constante. O teor de proteína bruta foi determinado pelo método de 
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Kjeldahl, sendo a conversão em proteína, realizada pela multiplicação do valor obtido 

pelo fator 6,25. Os lipídios foram determinados através de extração por hexano, pelo 

método de Soxhlet, e o teor de cinza, pelo método gravimétrico, em mufla a 550 ºC, 

com prévia incineração da matéria orgânica. O teor de cálcio foi determinado por 

titulação com EDTA. Todas as determinações foram realizadas por metodologias 

oficiais da AOAC (2000). A determinação de ferro seguiu a metodologia descrita por 

RANGANNA (1991). A análise de cor foi determinada por meio de colorímetro 

MINOLTA Color Reader CR – 10 operando no sistema CIELAB (L*, a*, b*) e a 

atividade de água foi determinada em aparelho eletrônico AquaLab 4TE. A 

determinação do teor de mioglobina presente no músculo seguiu metodologia descrita 

por TOPEL (1949). 

 

2.6 Índice de solubilidade em água (ISA) 

 

Determinou-se o índice de solubilidade em água (ISA), em todos os tratamentos, 

segundo os princípios básicos do método descrito por ANDERSON et al. (1969) com as 

seguintes alterações: em um tubo de centrífuga, foram colocados aproximadamente 0,5 g 

da amostra, com granulometria de 0,35 mm (42 mesh); foram adicionados 9,5 ml de 

água destilada a temperatura ambiente. Os tubos foram homogeneizados num agitador 

mecânico de tubos por 2 minutos e em seguida, centrifugados por 10 minutos sob 

rotação de 2500 rpm em centrifuga Edulab modelo 80 – 2B. O líquido sobrenadante foi 

separado para o estudo do ponto isoelétrico das proteínas solúveis em água, e os tubos 

com o gel remanescente foram levados para secar em estufa a 105 °C até peso constante. 

O índice de solubilidade em água foi calculado pela relação entre a diferença do 

peso da amostra seca (PA) e do resíduo de evaporação (PRE), dividido pelo peso da 

amostra seca (PA), multiplicado por 100, conforme a equação:  

 

    
      

  
       

Em que:  

PRE = peso de resíduo de evaporação (g);  

PA = peso da amostra (base seca) 
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O sobrenadante contendo as proteínas solúveis foi submetido à precipitação 

ácida para a determinação do ponto isoelétricos das proteínas, sendo utilizado como 

agente acidificante o HCl 1N, com tempo de exposição de 20 minutos a 30 °C. 

 

2.7 Análise estatística 

 

2.7.1 Rendimento de carcaça 

 

 Para analisar o rendimento da carcaça foi feito um delineamento inteiramente 

casualizado entre os cortes com três repetições e as diferenças entre as médias pelo teste 

de Tukey em nível de significância de 5%.  

 

2.7.2 Análises físico-químicas 

 

Os resultados das análises físico-químicas foram obtidos conforme análise de 

variância (ANOVA), através do programa SAS (2001), e as diferenças entre as médias 

pelo teste de Tukey em nível de significância de 5%, seguindo o modelo matemático: 

 

                       

 

em que Yijk é o valor observado para a variável referente a “k” (1,2,3) repetição da 

combinação  do “i” (1,2) nível das variedades com o “j” (1,2,3) tipos de cortes; μ = 

média de todas as unidades experimentais para a variável em estudo; αi = efeito da 

variedade “i” (1,2); βj = efeito do tipo de corte “j” (1,2,3); αβij = efeito da interação 

variedade com tipo de corte; eij=erro.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Rendimento da Carcaça  

 

As frações correspondentes aos cortes obtidos após o abate e ao peso médio vivo 

estão listadas na Tabela 1. 

Não houve diferença significativa entre os cortes das duas variedades. O resíduo 

total (cabeça, pele, vísceras e resíduo da desossa mecânica) foi de 55,22%. E o 
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aproveitamento da carcaça do animal foi de 44,80%, isto é, a soma da DMS, coxa e 

fraldinha. 

 

Tabela 1 - Peso vivo médio e porcentagem dos cortes em relação ao peso vivo de rãs das 

variedades albina e pigmentada 

 Albinas Pigmentadas Média Geral CV (%) 

Peso vivo médio (g) 224,67a 235,67a 230,17 8,30 

Coxa (%) 19,83a 20,43a 20,13 9,90 

Fraldinha (%) 4,28a 4,65a 4,47 11,35 

Dorso mecanicamente separado (%) 21,02a 19,38a 20,20 4,97 

Cabeça+pele+vísceras+ líquidos (%) 48,19a 48,81a 48,50 4,78 

Resíduo da desossa mecânica (%) 6,71a 6,73a 6,72 8,28 

CV = coeficiente de variação 

*a,b Médias de cada corte, seguidas de letras distintas nas linha, diferem pelo teste de 

Tukey (P< 0,05). 

 

Apesar de não apresentar diferença estatisticamente significativa, os animais 

pigmentados apresentaram maior percentual médio dos cortes, exceto no dorso 

mecanicamente desossado. Nenhuma carcaça apresentou alteração de coloração ou leve 

escurecimento, o que via de regra caracteriza lesões na carcaça.  

 O dorso e a fraldinha, os cortes menos explorados na indústria de abate de rãs, 

representaram cerca de 25% do peso da carcaça. A comercialização desses cortes reduz 

o percentual de rejeitos das indústrias de abate, bem como aumenta o aproveitamento do 

animal e o valor comercial agregado à carne de rã.  

 

3.2 Liofilização 

 

 Na etapa da liofilização, a redução do conteúdo de água nos cortes para as duas 

variedades teve pequena diferença numérica. A fraldinha apresentou a maior 

porcentagem de redução de água, média de 83,82% para as duas variedades. Em seguida 

as coxas com 79,91% e o dorso desossado mecanicamente com 76,87%. Como o 

processo seguiu parâmetros iguais para os três cortes, a diferença entre o teor de 

redução de água é correspondente ao conteúdo de água já presente em cada corte antes 

do congelamento para a liofilização. 
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3.3 Análises físico-químicas 

 

A análise de variância relativa ao estudo do efeito das variedades e cortes sobre 

a composição centesimal, incluindo ferro e cálcio da carne de rã liofilizada, está 

apresentada na Tabela 2. Os percentuais para as variedades albina e pigmentada se 

referem à média dos cortes daquela variedade. 

 

Tabela 2 - Composição centesimal e teor de cálcio e ferro da carne liofilizada de rã-touro 

Variável 
Umidade 

(%) 

Cinzas 

(%) 

Proteína 

(%) 

Lipídeos 

(%) 

Cálcio 

(mg/100g) 

Ferro 

(mg/100g) 

Variedades       

Albina 4,42A 6,95A 73,61A 9,00A 1.192,97A 6,34A 

Pigmentada 4,21A 6,88A 74,07A 9,31A 1.117,87A 6,15A 

Cortes       

Coxa 4,26a 4,92b 80,56a 2,59b 393,71b 5,46b 

Fraldinha 5,16a 4,33b 78,36a 4,63b 406,22b 6,72a 

DMS 3,53a 11,50a 62,61b 20,25a 2.666,34a 6,56ab 

CV(%) 26,59 7,44 3,21 46,09 15,66 12,29 
CV = coeficiente de variação 
*A,B Médias, dentro das variedades, seguidas de letras distintas nas colunas, diferem pelo teste de Tukey (P< 0,05).  

*a,b Médias de cada corte, seguidas de letras distintas nas colunas, diferem pelo teste de Tukey (P< 0,05). 
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  A umidade é um fator de grande importância no crescimento dos 

microrganismos, esta deve ser observada e controlada. Neste trabalho, não houve efeito 

significativo (P<0,05) para as variedades. Assim a umidade é igual para animais albinos 

e pigmentados. 

Não foi encontrada diferença significativa para umidade entre coxa e fraldinha e 

DMS. A interação também não foi estatisticamente significativa. Os valores de umidade 

obtidos estão de acordo com o Artigo n° 467 do RIISPOA (BRASIL, 1997), que em seu 

parágrafo único, estabelece um máximo de 5% de umidade para o pescado desidratado. 

Os valores encontrados para umidade em todos os tratamentos analisados são 

menores aos encontrados por MORAES (2007), 7,58% para filé de tilápia do nilo 

(Oreochromis niloticus) liofilizados por 22 horas. ROCHA (2010) determinou 4,50% 

para filés de camarão marinho (Litopenaeus vannamei) após uma liofilização de 21 

horas. CASTRO e PAGANI (2004) encontraram um valor de 5,0 % em farinha de 

cefalotórax de camarão. 

Semelhante à umidade, nas cinzas o fator variedades e a interação não causou 

efeito significativo. Apenas o fator cortes influenciou no resultado, tendo a DMS 

apresentado a maior média de resíduo mineral. Isso já era esperado, pois o corte acima 

citado passou por uma desossa mecânica, onde parte da matéria óssea foi incorporada a 

carne no momento da desossa, resultando em um elevado teor de cinzas. Resultado 

semelhante foi encontrado por FIDELES, (2004), 12,27% para carne de rã 

mecanicamente separada. CONCEIÇÃO et al (2000), porém, encontraram um valor 

menor para o dorso mecanicamente separado, cerca de 5,86%. Essa variação pode ser 

devido ao fato de que as máquinas de desossa utilizadas possuíam princípios de desossa 

diferenciados. 

Para o teor de proteína, as variedades e a sua interação não apresentaram efeito 

significativo. 

Os cortes tiveram diferença entre si ao nível de 1%. A DMS apresentou a menor 

média de proteínas. A DMS tem em sua composição uma mistura de carne, cartilagens e 

fragmentos de ossos, o que diminui a quantidade de proteínas e aumenta a quantidade 

de resíduo mineral fixo. Os valores obtidos neste trabalho são semelhantes aos 

encontrados por FIDELES, (2004), que obteve um percentual de proteína de 82,86% 

para carne de rã sem osso, e 63,00% para carne de rã mecanicamente separada. 

NOBREGA et al.  (2006) encontrou um valor menor (74,10%) para coxa de rã. Todos 

os trabalhos utilizaram a mesma metodologia de determinação. Atualmente existe uma 
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grande procura por produtos alimentícios com alta concentração protéica. A carne de rã 

liofilizada é uma alternativa para esta busca. 

Na determinação de lipídeos, as variedades não apresentaram diferença 

significativa; já o fator corte apresentou significância. Os cortes apresentaram uma 

variação considerável, sendo a DMS a que apresentou o maior valor para lipídeos. Esse 

maior percentual apresentado pela DMS é devido ao fator de o desossador mecânico 

utilizado adotar o princípio de esmagamento, logo os líquidos gordurosos presentes na 

medula óssea da carcaça foram incorporados à polpa de carne resultante.  

Comparando-se o teor de lipídios com outros trabalhos desenvolvidos com carne 

de rã-touro, o valor encontrado para coxa foi maior aos 2,40% (base seca) referidos por 

NOBREGA et al.  (2006) e menor aos 3,00% e 5,39% (base seca) reportados por 

FIDELES, (2004) e por RAMOS  et al. (2000), respectivamente. Nos trabalhos citados 

foram utilizadas metodologias de determinação de lipídeos diferentes da usada neste 

trabalho.  

CONCEIÇÃO et al. (2000) e FIDELES, (2004) determinaram lipídeos para a 

carne de rã mecanicamente desossada, sendo os valores obtidos 8,82 % e 11,66% 

respectivamente. Comparando o valor obtido neste trabalho notamos uma grande 

diferença. A metodologia de determinação utilizada foi a mesma em todos os trabalhos, 

porém as máquinas de desossa mecânica adotavam princípios de desossa diferentes. 

Para o teor de cálcio, apenas o fator cortes teve influencia significativa (p<0,05). 

A DMS apresentou o maior valor, diferindo significativamente dos demais cortes. A 

coxa e a fraldinha não apresentaram diferença.  Os valores encontrados para coxa e 

fraldinha foram próximos ao determinado por AZEVEDO e OLIVEIRA (1988), 370 

mg/100 g para carne de rã sem osso. Comparando-se o percentual de cálcio obtido na 

carne de rã liofilizada às fontes referenciais de cálcio, como leite e derivados, a carne de 

rã liofilizada é uma excelente alternativa que pode vir a complementar o consumo diário 

de cálcio recomendado. 

FIDELES, (2004), em seu estudo sobre biodisponibilidade de cálcio em carne de 

rã, afirma que o consumo de 100 g de carne de rã fornece a metade, ou no caso da DMS, 

ultrapassa a recomendação diária de cálcio, que é de 800 mg.dia
-1

 (BRASIL, 1998). 

Assim, a DMS seria uma fonte alternativa de cálcio para pessoas que não consomem 

leite e derivados, seja por hábito alimentar ou por alergia e intolerância a proteína do 

leite ou à lactose. 
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Os valores obtidos para as análises de Ferro na carne de rã não foi influenciado 

(P<0,05) pela variedade nem pela interação, sendo observada variação apenas nos 

cortes. A mioglobina é uma proteína da fração sarcoplasmática, formada por uma 

porção protéica, denominada globina, e uma porção não protéica, denominada anel ou 

grupo hemo. No centro do grupo hemo há um átomo de ferro.  

A fraldinha e o dorso não diferiram significativamente entre si, sendo 

observadas neles as maiores médias de ferro na carne de rã liofilizada. A coxa 

apresentou o menor teor de ferro, mas não diferiu significativamente da DMS. 

FIDELES, (2004) também determinou ferro em carne de rã sem osso (RSO) e carne 

mecanicamente separada (CMS) e obteve valores de 3,05 mg/100 g e 8,30 mg/100 g, 

respectivamente. Segundo a autora a biodisponibilidade de ferro em carne de rã sem 

osso é equivalente a 24 ppm de sulfato ferroso. 

Ainda na Tabela 2, observamos o coeficiente de variação alto, para o teor de 

umidade e lipídeos. Sugerimos para os próximos trabalhos que seja feito um maior 

número de repetição, como também teste com outras metodologias de determinação.  

Os resultados referentes ao teor de mioglobina, atividade de água e parâmetros 

de cor figuram na Tabela 3. 

Não houve diferença significativa entre o teor de mioglobina para as variedades. 

Para os cortes houve uma diferença quanto ao teor de mioglobina, sendo a DMS e a 

fraldinha os cortes com maior quantidade de pigmento. 

De acordo com SILVA et al.(2007), o pescado fresco possui atividade de água 

(Aa) variando entre 0,98 e 0,99, faixa considerada excelente para multiplicação da 

grande maioria das bactérias, sendo 0,60, o valor de Aa limitante para a multiplicação 

de alguns microrganismos. A carne de rã liofilizada situou-se abaixo da faixa limitante 

citada por SILVA et al. (2007), nessas condições o produto estará isento dos 

microrganismos que atuam acima dessa faixa de atividade de água. 

Em relação à análise de cor, a luminosidade teve influência significativa no fator 

corte, sendo que a coxa e a fraldinha obtiveram as maiores médias. A DMS apresentou 

menor valor para L* (luminosidade). Este parâmetro está diretamente relacionado com a 

umidade do produto, quanto maior a umidade maior será o valor de L*. Amostras com 

menor luminosidade tendem para o preto, ou seja, as amostras se apresentam mais 

opacas, o que ocorreu nas amostras de DMS.  
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Tabela 3 - Média dos valores referentes ao teor de mioglobina (mg/g), atividade de água 

(Aa), Luminosidade (L*) , desvio para o vermelho (a*), desvio para o amarelo (b*) da carne 

liofilizada de rã-touro 

Variável Mb+ Aa L* a* b* 

Variedades      

Albina 0,52A 0,29A 37,04A 5,95A 29,70A 

Pigmentada 0,41A 0,33A 37,20A 4,16B 29,61A 

Cortes      

Coxa 0,26b 0,28b 41,22a 3,39b 29,12 

Fraldinha 0,53a 0,43a 39,40a 5,15ab 30,90 

DMS 0,61a 0,22b 30,74b 6,63a 28,94 
CV(%) 34,25 27,48 7,09 29,57 7,13 

CV = coeficiente de variação 

*A,B Médias, dentro das variedades, seguidas de letras distintas nas colunas, diferem pelo teste 

de Tukey (P< 0,05).  

**a,b Médias de cada corte, seguidas de letras distintas nas colunas, diferem pelo teste de Tukey 

(P< 0,05). 

 

O desvio para o vermelho a* foi influenciado tanto pela variedade quanto pelo 

tipo do corte (p<0,05). A carne das rãs albinas apresentou a maior média para o valor de 

a*, e a DMS apresentou maior média dentre os cortes. Essas amostras possuem uma 

maior tendência para o vermelho. RAMOS et al. (2005) afirmam que existe um 

correlação altamente positiva entre o valor de a* e o conteúdo de mioglobina (Mb+) 

presente na superfície da carne. 

Na coordenada b*, o desvio para o amarelo, a carne de rã liofilizada não diferiu 

significativamente em nenhum fator estudado. INSAUSTI et al (1999), afirmaram que 

pequenas mudanças no valor de b* são tão importantes quanto grandes variações em 

outros índices de cor (L* e a*) para determinar a estabilidade de carne. Em geral, o teor 

de amarelo avalia os pigmentos carotenóides que se depositam na gordura (BRESSAN 

et al., 2004).  

Os carotenóides são pigmentos naturais e solúveis em lipídeos, encontrados 

principalmente em Salmão (Salmo salar) (OLIVEIRA et al., 2011). A ração utilizada 

para a alimentação das rãs neste experimento continha em sua composição óleo de 

salmão e farinha de peixe salmão, o resultado obtido para b* pode indicar a presença de 

carotenóides nos lipídeos presentes na carne de rã. Para sustentação desta suposição, é 

necessário um estudo mais aprofundado de extração do óleo e confirmação da presença 

de carotenóides através de análises cromatográficas. 
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A Tabela 4 apresenta as médias dos tratamentos para a solubilidade do material 

em água. Não houve influencia de nenhum fator estudado, sendo, portanto todos os 

tratamentos estatisticamente iguais. 

O estudo da solubilidade da carne de rã liofilizada foi de grande importância, 

pois uma vez conhecida, pode facilitar a utilização desse material em uma mistura que 

necessite ser solubilizada para ser ingerida  pelo consumidor final. Não houve influência 

significativa dos fatores estudados. Apesar de a DMS ter apresentado valores de cinzas 

e lipídeos maiores que os demais cortes, estes fatores não influenciaram na sua 

solubilidade. 

 

Tabela 4 - Valores para solubilidade em água da carne liofilizada de rã-touro. Valores 

referentes à amostra expressas em g. L-1 do produto 

Variedades 
Cortes  

Coxa Fraldinha Dorso CV% 

Albina 6,83 6,78 6,49 17,85 

Pigmentada 7,19 6,61 6,21 22,08 

CV = coeficiente de variação 

 

As amostras não apresentaram estatisticamente diferença significativa na sua 

solubilidade. As amostras de DMSa e DMSp apresentaram uma turbidez mais 

acentuada no sobrenadante, após a centrifugação, uma cor semelhante ao leite diluído. 

Esta turbidez acentuada nas amostras de DMS pode ser devido a uma reação de 

recombinação do cálcio e das proteínas solúveis, pois o material possui uma quantidade 

significativa de cálcio e um valor elevado de proteína. É necessário um estudo mais 

aprofundado sobre o que realmente acontece com as amostras de rã liofilizada quando 

solubilizadas em água.  

O ponto isoelétrico das proteínas solúveis em água foi observado no valor de pH 

entre 5,70 a 4,00; neste ponto há precipitação das proteínas sarcoplasmáticas. O estudo 

do ponto isoelétrico das proteínas solúveis em água é indispensável, pois no momento 

em que a carne de rã liofilizada for utilizada como matéria prima em uma mistura 

solúvel em água, o pH dessa mistura deve ser superior a 5,70, evitando, assim, a 

precipitação das proteínas e uma eventual mistura heterogênea. 
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4. CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados observados neste estudo, a rã-touro (Lithobates 

catesbeianus) de pigmentação normal e albina, não apresentam diferença significativa 

em relação aos parâmetros físico-químicos estudados, exceto no valor de a* referente à 

análise de cor da carne. Os cortes liofilizados apresentaram alto teor protéico e mineral. 

A solubilidade em água da carne de rã liofilizada é igual para albinos e pigmentados em 

todas as apresentações de cortes.  

Devido ao seu elevado valor nutritivo e funcionalidade, a carne de rã liofilizada 

se apresenta como um ingrediente de primeira linha para o enriquecimento e produção 

de alimentos proteicos para fins específicos. 
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