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RESUMO 

BRASIL, L. M. S. Sarapatel caprino: valor nutricional e qualidade microbiológica 

2013. 56f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos), Universidade 

Federal da Paraíba, João Pessoa.  

O sarapatel caprino é produzido a partir de vísceras e sangue, representando uma 

alternativa econômica para aproveitamento dos subprodutos do abate caprino. Este 

produto, típico do Nordeste do Brasil, não apresenta padronização em sua formulação, o 

que pode gerar grande variação na sua composição e qualidade nutricional. Objetivou-

se, assim, avaliar a qualidade microbiológica e nutricional do sarapatel caprino 

comercializados em diferentes pontos de vendas e sob diferentes condições de 

armazenamento, na cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil. Para tanto foram analisadas 

48 amostras de sarapatel caprino provenientes de feiras-livre, açougues e 

supermercados, mantidas sob refrigeração, congelamento e temperatura ambiente. A 

qualidade físico-química do sarapatel caprino mostrou destacado valor nutricional (cada 

100g do sarapatel caprino apresentou, em média, 72 g de umidade, 2 g de cinzas, 18 g 

de proteínas, 9 g de lipídeos e 2 g de carboidratos), além de perfil de ácidos graxos rico 

em ácidos graxos insaturados, principalmente oléico, linoléico e linolênico. Na análise 

de perfil de aminoácidos foram identificados 18 aminoácidos, destacando-se lisina, 

histidina, leucina, fenilalanina e valina, considerados essenciais, sendo, portanto uma 

fonte proteica de alto valor biológico. As amostras apresentaram ainda, teor de 

colesterol com concentração média de 282 mg/100 g. Os resultados das análises 

microbiológicas revelaram ausência de Salmonella spp. e L. monocytogenes nas 

amostras avaliadas. No entanto foram encontrados elevados valores de Coliformes 

totais, termotolerantes e Clostridium sulfito redutor, variando entre 1,5x10
4
 a >1,1x10

5
 

NMP/g; 2,4x10
4
 a >1,1x10

5
 NMP/g e 3,2x10

3
 a 9,8x10

5
 UFC/g, respectivamente; além 

da ocorrência de Staphylococcus coagulase positiva em 31,25 % das amostras 

analisadas, com contagens variando entre 4,3x10
4
 e 1,2x10

5 
UFC/g. Estes resultados 

mostram que as amostras de sarapatel caprino, comercializadas na cidade de João 

pessoa/PB, apresentam bom percentual proteico e perfil de ácidos graxos e 

aminoácidos, embora com elevado teor de colesterol e qualidade microbiológica 

insatisfatória, podendo representar risco à saúde do consumidor, necessitando de 

envolvimento de órgãos fiscalizadores com ações que promovam segurança na cadeia 

de processamento deste produto o caprino derivado. 

 

Palavras chave: Aspectos Nutricionais; Componentes Não Carcaça; Produtos 

Caprinos; Segurança Microbiológica; Vísceras. 



 

 

ABSTRACT 

 

BRASIL, L. M. S. Goat Sarapatel: nutritional value and microbiological quality. 

2013. 56p. Dissertation (Post Graduation Program of Food Science and Technology) 

Federal University of Paraíba, João Pessoa. 

 

Goat sarapatel is produced using goat blood and viscera. It represents an economical 

alternative to the use of the by goat slaughter. This product, typical of northeastern 

Brazil, presents no standardization in its formulation, which can lead to a wide variation 

in its composition and nutritional quality. The objective of this research was, therefore, 

to evaluate the microbiological and nutritional of the quality goat sarapatel which is 

commercialized at different places points and under different storage conditions in the 

city of João Pessoa, Paraíba, Brazil. For this experiment  work, a total of 48 samples of 

goat sarapatel  were analyzed; there were obtained from a variety of places, such as 

street fairs, butcher shops and supermarkets. As a result of being acquired from different 

places the condition of each samples varied: some were frozen, others were refrigerated 

and there were a few under room temperature. The physico-chemical quality of goat 

sarapatel presented an remarkable  nutritional value (each 100g of goat sarapatel 

presented, on average, 72g of moisture, 2g of ash, 18g of protein, 9g of fat and 2g of 

carbs).Its fatty acid profile showed a high amount of unsaturated fatty acids, especially 

oleic, linoleic and linolenic acids. In the amino acid profile analysis, 18 amino acids 

were identified, especially the amino acids lysine, histidine, leucine, phenylalanine and 

valine. There amino acids are considered essential, which makes the sarapatel a protein 

source with a high nutritional value. The samples also presented a high level of 

cholesterol, with an average concentration of 282mg/100g. The results of the 

microbiological analyses of the samples revealed the absence of Salmonella spp. and L 

monocytogenes. However, high levels of total coliform, thermotolerant and Clostridium 

sulphite reducer were found, ranging from 1,5x10
4
 to >1,1x10

5
 NMP/g; from 2,4x10

4
 to 

>1,1x10
5
 NMP/g; and from 3,2x10

3
 to 9,8x10

5
 UFC/g, respectively. Positive 

Staphylococcus coagulase was present in 31.25% of the samples, with level counts 

ranging from 4,3x10
4
 to 1,2x10

5 
UFC/g. These results show that the samples of goat 

sarapatel sold in the city of João Pessoa/PB present acceptable nutritional value; 

however, their microbiological quality is unsatisfactory, which may represent a risk to  

consumer health.  The involvement of regulatory agencies in the production process is 

therefore necessary, in order to promote health and safety measures and make sure this 

products is safe for consumption.  

Keywords: Non-Carcass Component: Goat Products; Microbiological Safety; Viscera. 
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1.  INTRODUÇÃO 

De acordo com a FAO (2012), o efetivo mundial do rebanho caprino atual é de 

aproximadamente 921,4 milhões de cabeças, distribuído principalmente na Ásia (59,9 

%) e África (33,7 %). Na América do Sul são encontrados 2,3 % do rebanho mundial, 

enquanto 1,8 % e 1,3 %, respectivamente, estão na Europa e América Central e do 

Norte.  A Índia destaca-se por possuir a maior concentração mundial de caprinos (154 

milhões de cabeças), seguido pela China (142 milhões de cabeças) e Paquistão (61 

milhões de cabeças). O Brasil, segundo IBGE (2011), ocupa o 18º lugar no ranking 

mundial de rebanhos caprinos, com efetivo de aproximadamente 9,3 milhões de 

cabeças, representando apenas 1 % do total mundial. A caprinocultura está disseminada 

em todas as regiões do país, com destaque para região Nordeste, que concentra 91 % do 

rebanho nacional. 

A capacidade de adaptabilidade climática e nutricional dos caprinos faz com que 

sobrevivam no Nordeste brasileiro, que possui características geográficas ímpares como 

solo, relevo, clima, vegetação, potencial hídrico disponível, sistema agrário e de 

produção que dificultam a adaptação de algumas espécies animais. Assim, apenas 

espécies que possuem rusticidade e fecundidade elevadas, exigências alimentares mais 

simples e capacidade para aproveitar a vegetação nativa e os restos de culturas 

desprezados por outros animais, como os caprinos, podem adaptar-se naturalmente 

nessa região (PORTO, 1992).  

A caprinocultura da região Nordeste do Brasil tem relevante papel econômico 

para o país devido ao aproveitamento dos produtos e subprodutos caprinos, além de ser 

uma cultura explorada como fonte de subsistência familiar. Nos últimos anos tem se 

observado interesse crescente pela carne caprina em função de suas propriedades 

dietéticas, pois apresenta baixos teores de colesterol, gordura saturada e calorias quando 

comparada com as demais carnes vermelhas (MADRUGA e BRESSAN, 2011). 

Na indústria cárnea, um dos principais objetivos é converter o máximo de 

resíduos do abate em produtos comercializáveis, com a finalidade de diminuir o impacto 

ambiental e melhorar o rendimento econômico ou, no mínimo, diminuir o custo de 

gestão dos resíduos (ROMAY, 2001). As vísceras representam um recurso valioso 
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quando tratadas de maneira correta, a partir das quais podem ser obtidas iguarias de alto 

custo, de modo que não devem ser consideradas resíduos a serem descartados; porém 

seu aproveitamento e valor dependem da cultura e do país em questão 

(GOLDSTRAND, 1988; NOLLET e TOLDRÁ, 2011; TOLDRÁ et al., 2012). Estudos 

realizados na região Nordeste do Brasil para avaliar o rendimento de carcaça de 

caprinos revelam que os produtos do abate desses animais representam um rendimento 

médio de 50 %, enquanto que os componentes comestíveis não constituintes da carcaça, 

as vísceras, a exemplo de coração, pulmões, fígado, rins, intestinos, estômagos, cérebro, 

e sangue, representam em média de 15 % a 20 % do seu peso vivo (MADRUGA et al., 

2004; SANTOS et al., 2007).  

O rendimento das vísceras de caprinos de mestiços Boer, Anglo Nubiano e Sem 

Padrão Racial Definido, destinados ao consumo humano, representam 15 % do peso do 

corpo vazio (MONTE et al., 2007). De acordo com Bezerra et al. (2010), órgãos, sangue 

e vísceras de caprinos podem representar em torno de 20 % do corpo vazio, sendo 

fatores como idade, peso, raça, sexo e condições nutricionais determinantes para esse 

percentual.  

Segundo o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal – RIISPOA (BRASIL, 1997), os comestíveis não constituintes da 

carcaça, referem-se aos miúdos, definindo-os como os órgãos e as vísceras dos animais 

de açougue usados na alimentação humana, tais como cérebro, língua, coração, fígado, 

rins, rúmen, retículo, além dos mocotós e rabada. Estes subprodutos comestíveis podem 

ser inseridos na alimentação humana, quer seja sob a forma in natura, semi-processada 

ou então pela adição como matéria prima na elaboração de alguns produtos processados 

ou iguarias culinárias. 

Os componentes não integrantes da carcaça, além do retorno econômico, podem 

melhorar o nível nutricional da população, uma vez que as vísceras utilizadas para o 

consumo humano constituem importante fonte de proteína animal, com valores 

nutricionais semelhantes aos da carcaça (YAMAMOTO et al., 2004; NOLLET  e 

TOLDRÁ, 2011). A diversidade de produtos cárneos elaborados a partir do 

aproveitamento dos subprodutos do abate é considerável, contudo, a maioria não possui 

produção padronizada. Por serem produtos típicos regionais, são escassas as normas e 
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legislações específicas para cada produto (DIEZ et al., 2008), de modo que um dos 

principais motivos pela falta de sucesso na industrialização destes produtos está na 

baixa produção e organização da cadeia produtiva, o que desencoraja o setor produtivo. 

No Brasil, as vísceras e o sangue de caprinos são amplamente apreciados e 

consumidos, uma vez que são utilizados como ingredientes principais de pratos típicos 

como “sarapatel”, picado e buchada, observando-se que a comercialização desses 

produtos pode alcançar uma receita adicional de 57,51 % em relação ao valor da carcaça 

(SANTOS et al., 2007).  

O “sarapatel caprino” é uma iguaria preparada a partir dos componentes 

comestíveis não constituintes da carcaça do animal, que incluem órgãos, vísceras e sangue. 

Prato típico da culinária nordestina é amplamente consumido e representa importante 

alternativa econômica para agregação de valor aos subprodutos gerados no abate de 

caprinos.  

As vísceras que são utilizadas no preparo do sarapatel e da buchada caprina 

apresentaram elevado valor nutricional, com teores de proteínas e gordura similares aos 

da carne caprina. No entanto, os produtos expostos à venda em supermercados 

apresentaram contagem de micro-organismo elevada, revelando a necessidade de 

melhor acompanhamento durante o abate, preparo e comercialização das mesmas, 

segundo Madruga et al., 2003. 

Os comestíveis não constituintes da carcaça devem ser manuseados com 

extremo cuidado durante e após o abate, de modo a garantir a segurança microbiológica 

desses produtos, uma vez que, apresentam grande variedade de tecidos os quais em 

geral, quando oriundos de animais sadios são considerados estéreis, sendo a presença de 

micro-organismos patogênicos atribuída ao decurso do abate, processamento, 

armazenamento e distribuição (GILL, 1988; ARROYO e ARROYO, 1995; 

GUERRERO-LEGARRETA, 2011; DROSINOS et al., 2011). 

Apesar de existirem estudos reportando a qualidade microbiológica de alimentos 

oriundos de componentes comestíveis não constituintes da carcaça, (GILL, 1988; 

MADRUGA et al., 2003; MADRUGA et al., 2004; COSTA et al., 2005; COSTA et al., 

2006; SANTOS et al., 2008; QUEIROZ et al., 2013), ainda não há uma legislação 
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específica a respeito dos padrões microbiológicos para esses produtos e é comum 

utilizar como base os padrões da Resolução RDC n°12, item (i), no que se refere aos 

produtos à base de sangue e derivados processados (BRASIL, 2001). 

Estudos sobre a qualidade microbiológica de buchadas caprinas, relataram 

contagens elevadas de coliformes totais e termotolerantes, sugerindo condições 

inadequadas de manipulação na produção, armazenamento e preparo do produto, 

devendo ser adotadas práticas seguras com o intuito de minimizar o nível de 

contaminação e possível risco à saúde do consumidor (COSTA et al., 2006; QUEIROZ 

et al., 2013). 

Devido à importância da utilização de comestíveis não constituintes da carcaça 

na elaboração de diversos produtos cárneos, estudos envolvendo esta temática vem 

sendo realizados com o objetivo de potencializar o seu aproveitamento, agregando valor 

e promovendo a melhoria da qualidade de produtos caprinos derivados. Costa et al. 

(2005) e Santos et al. (2008) avaliando a buchada caprina produzida em diversas 

localidades do Estado da Paraíba, constataram que a falta de padronização na 

elaboração deste produto afetou significativamente as concentrações de proteínas e ferro 

entre as amostras analisadas, bem como o aumento dos teores de lipídeos nos produtos 

adicionados de gordura omental e mesentérica e quando oriunda de animais abatidos 

com idade avançada, devido apresentarem maior quantidade de gordura visceral.  

Estudos reportando os componentes lipídicos da buchada caprina pré-cozida 

verificaram que o produto se caracteriza por apresentar percentuais de ácidos graxos 

saturados superiores em relação aos insaturados, elevados níveis de lipídios e colesterol, 

devendo seu consumo ser monitorado para pessoas com dietas restritas em gordura 

(MADRUGA et al., 2007). 

Neste contexto, pesquisas vêm sendo desenvolvidas no sentido de determinar o 

potencial de aproveitamento de vísceras, sangue e carne de descarte de caprinos na 

elaboração e caracterização de diferentes produtos cárneos, a exemplo da buchada 

(MADRUGA et al., 2003, 2007; COSTA et al., 2005; SANTOS et al., 2008 e 

QUEIROZ et al., 2013); mortadela (GUERRA et al., 2011); patê (DALMÁS et al., 

2011) e chouriço (SILVA et al., 2013). 
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Embora o aproveitamento do sangue e das vísceras caprinas na elaboração do 

sarapatel e de outros produtos, seja fato cotidiano e reconhecido como uma alternativa 

viável e de geração de renda para a cadeia produtiva da caprinocultura, registra-se a 

inexistência de estudos específicos abordando a qualidade higiênico-sanitária e valor 

nutricional do sarapatel caprino. Com base nestas informações, objetivou-se avaliar a 

qualidade microbiológica e nutricional do sarapatel caprino, comercializado na cidade 

de João Pessoa, Paraíba, Brasil.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1.  MATERIAL 

O estudo foi desenvolvido em duas etapas. Na etapa inicial, realizada no período 

de novembro/2011 a fevereiro/2012, foi conduzido um mapeamento dos pontos de 

venda do sarapatel caprino na cidade de João Pessoa, cujo objetivo foi conhecer a forma 

de venda do produto, em relação aos aspectos de higiene do local e temperatura de 

armazenamento. Para tanto foram aplicados questionários com perguntas semi 

estruturadas denominados de “Diagnóstico Inicial” (Apêndice), a fim de levantar as 

peculiaridades dos locais de venda (açougues, feiras livres e supermercados) do 

sarapatel caprino. Dentre os pontos de vendas visitados, foram selecionados aqueles 

onde era possível identificar o fornecedor do produto. 

Para o sarapatel caprino foram identificados 16 pontos de venda caracterizados 

como feiras livres (7/16), açougues (6/16) e supermercados (3/16). Nas feiras livres foi 

observado que o sarapatel caprino era exposto à venda em temperatura ambiente (±30 

°C) e sob refrigeração (±10 °C); nos açougues e supermercados o produto apresentava-

se armazenado em bandeja de polietileno recoberto com filme de PVC e mantido sob 

refrigeração (±10 °C) ou congelamento (±-7 °C).  

A segunda etapa do estudo envolveu a coleta das amostras do sarapatel caprino, 

sendo esta realizada entre março e setembro de 2012. Para a realização das análises 

microbiológicas e físico-quimicas foram selecionados seis locais de venda, um para 

cada condição de comercialização: Feira livre exposto à venda em temperatura ambiente 

(PS1); Feira livre exposto à venda sob refrigeração (PS2); Açougue exposto à venda sob 

congelamento (PS3); Açougue exposto à venda sob refrigeração (PS4); Supermercado 

exposto à venda sob congelamento (PS5); Supermercado exposto à venda sob 

refrigeração (PS6). As amostras foram coletadas ao longo de vinte semanas, realizadas 

três repetições, totalizando 48 amostras.  

Em cada condição de armazenamento, 1 Kg de sarapatel foi coletado e 

transportado em caixas isotérmicas com gelo até o Laboratório de Microbiologia do 

Centro de Tecnologia/UFPB. Duas alíquotas homogeneizada de 25 g/amostra foram 
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pesadas para a realização das análises microbiológicas. Do restante do sarapatel caprino, 

em média 150 gramas foram trituradas de imediato e encaminhadas para as análises 

físico-químicas (composição centesimal, perfil de ácidos graxos e de aminoácidos), as 

quais foram realizadas nos Laboratórios de Análises Químicas de Alimentos e de 

Ácidos Graxos (Centro de Tecnologia/UFPB). O material remanescente foi 

acondicionado sob congelamento para utilização em caso de contra prova. 

2.2.  MÉTODOS  

2.2.1 Avaliação microbiológica  

Foram realizadas as análises microbiológicas preconizadas pela legislação para 

produtos cárneos a base de sangue segundo RDC n° 12 de 02 de janeiro de 2001 

(BRASIL, 2001), que aprova o regulamento técnico sobre os padrões microbiológicos 

para alimentos, considerando a inexistência de legislação para o sarapatel caprino 

(Coliformes Totais e Termotolerantes, Salmonella spp, Staphylococcus coagulase 

positiva, Clostridium sulfito redutor). Em adição, foi realizada pesquisa de Listeria 

monocytogenes. Todas as análises foram realizadas segundo metodologia descrita pela 

APHA (2001). 

  

Coliformes totais e termotolerantes: a amostra foi preparada diluindo-se 25 g da 

amostra em 225 mL água peptonada com posterior diluições (10
-2

, 10
-3

, 10
-4

,10
-5

). O 

teste presuntivo foi realizado em tubos com caldo Lauril Sulfato Triptose – LST 

incubados a 35 °C por 24-48 h, de cada tubo apresentando turvação e formação de gás 

foi transferido uma alçada para realização do teste confirmativo, em tubos contendo 

caldo E. coli-EC (termotolerantes) incubados em banho-maria a 45,5 °C por 24 horas, e 

em tubos de caldo Verde Brilhante – VB (totais) incubados em estufa 35 °C por 24-48 

horas. Os resultados foram expressos em Número Mais Provável por grama (NMP/g).  

Salmonella spp: a pesquisa de Salmonella foi realizada inicialmente com o pré-

enriquecimento da amostra, utilizando-se caldo lactosado incubado a 35 °C por 24 h, 

seguido por etapa de enriquecimento seletivo com caldo Tetrationato e caldo Selenito 

Cistina, onde os tubos foram incubados a 42 ºC por 24 h. Estas amostras foram 
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inoculadas, por estrias de esgotamento, em Ágar Bismuto Sulfito, Ágar Entérico 

Hektoen e Ágar Xilose Lisina Desoxicolato, incubadas a 35 °C por 24 h. As placas que 

continham colônias típicas foram submetidas aos testes bioquímicos confirmatórios, em 

Ágar Tríplice Açúcar Ferro (TSI) e Ágar Lisine Iron (LIA), incubadas a 35 °C por 24 h.  

Staphylococcus coagulase positiva: a amostra foi preparada inicialmente, diluindo-se 

em água peptonada e homogeneizando-a, para posteriores diluições. Para o isolamento 

do Staphylococcus coagulase positiva, 0,1 mL de cada diluição da amostra foram 

espalhados com o auxílio de alças de Drigalski na superfície das placas com Ágar 

Baird-Parker e incubadas em estufa a 36 °C por 48 horas. As colônias típicas foram 

selecionadas e inoculadas em caldo infusão cérebro de coração (BHI), incubadas a 36 

°C por 24 horas e submetidas ao teste de coagulase. Os resultados foram expressos em 

unidades formadoras de colônias por grama de amostra (UFC/g). 

Clostridium sulfito redutor: foram determinados através da técnica de plaqueamento 

em superfície com sobrecamada, utilizando-se o Ágar Triptose Sulfito Cicloserina e 

incubação a 46 °C por 24 horas em anaerobiose. As colônias típicas foram contadas nas 

placas que apresentavam de 20 a 200 colônias típicas e multiplicadas pela diluição 

utilizada. O resultado foi unidades formadoras de colônias por grama da amostra 

(UFC/g).  

Listeria monocytogenes: foi pesado 25 g da amostra, diluída em 225 mL de água 

peptonada e incubado a 30 ºC por 24 horas. Em seguida, foi retirada uma alíquota de 1 

mL e depositada em tubos contendo 5 mL do Caldo de Enriquecimento Demi-Fraser e 

inoculados a 30 °C por 8 horas, seguido de uma etapa com agente seletivo de Ágar 

Oxford por estrias de esgotamento em placas e incubados a 35 °C por 24-48 horas. As 

colônias típicas foram inoculadas em Agar Contagem de Padrão inclinado para posterior 

confirmação e identificação. 

2.2.2 Avaliação Físico-química 

Para a caracterização físico-química do sarapatel caprino foram mensurados os 

parâmetros de atividade de água, pH, índice de acidez, composição centesimal, cloretos, 
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colesterol, perfil de ácidos graxos e de aminoácidos. Todas as determinações foram 

realizadas em triplicata. 

Atividade de água (Aa): foi determinada de acordo com o método 978.18, descrito 

pela AOAC (2000), utilizando higrômetro Decagon Devices (AQUALAB CX-2, 

Washington, EUA). 

pH: foi determinado utilizando-se um pHmetro digital (DIGIMED, modelo pH 300M, 

São Paulo, Brasil), provido de um eletrodo de vidro (ANALYSER, modelo 2ª13-HG, 

São Paulo, Brasil), calibrado com solução tampão pH 7,0 e 4,0, seguindo os parâmetros 

descritos pelo método no 947.05 da AOAC (2000).  

Determinação do Índice de Acidez: foi realizado de acordo com a metodologia 

descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (2008), onde foi pesada 5 g da amostra e diluída em 

50 ml de água destilada para ser filtrada e aferida em balão volumétrico de 100 ml e em 

seguida retirada uma alíquota de 10 ml, adicionadas 2 gotas da solução de fenolftaleína 

e titulada com uma solução de hidróxido de sódio 0,1 M, até coloração rósea. 

Composição centesimal: os teores de umidade, cinzas e proteínas foram determinados 

utilizando a metodologia descrita nos itens nº 950.46.41, 920.153 e 928.08, 

respectivamente da AOAC (2000). O extrato etéreo foi determinado seguindo os 

procedimentos descritos por Folch et al. (1957). 

Colesterol: a preparação da amostra seguiu metodologia otimizada por Bragagnolo; 

Rodriguez-Amaya (1997), que consistiu em quatro etapas: extração dos lipídeos, 

realizada pelo método descrito por Folch et al. (1957), saponificação, extração dos 

insaponificáveis e injeção do extrato lipídico. Utilizou-se cromatografia líquido de alta 

resolução (VARIAN, Waters 2690, California, USA), acoplado com sistema isocrático, 

coluna INESTISIL C18 (4,6 mm x 150 mm x 5 μm) para a determinação do teor de 

colesterol das amostras. A fase móvel usada foi uma mistura de acetonitrila e 

isopropanol (60:40). A detecção do colesterol total ocorreu em detector UV-VIS (PDA, 

330) a 210 nm. A separação cromatográfica foi realizada a um fluxo constante de 1 

mL/min, à temperatura de 30 ºC, com tempo de corrida cromatográfica de 10 minutos. 

Observou-se o pico de colesterol em torno dos 5 minutos, e a partir deste pico, tomou-se 

sua altura em unidades de absorbância para o cálculo de colesterol de cada amostra, 
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obtendo-se resultados em miligrama de colesterol por 100 g do produto. A curva de 

calibração foi construída com dez pontos, traçando-se um gráfico das alturas dos picos 

obtidos pela injeção de 20 μL da solução padrão de colesterol preparada numa faixa de 

1,00 a 0,04 mg/mL.  

Perfil de ácidos graxos: a metilação dos ácidos graxos presentes nos extratos lipídicos, 

obtidos a partir do método descrito por Folch et al. (1957) foi realizada seguindo a 

metodologia descrita por Hartman e Lago (1973). A identificação e quantificação dos 

ésteres de ácidos graxos foram realizadas em cromatografo gasoso (VARIAN 430-GC, 

California, EUA), acoplado com detector de ionização de chama (DIC), coluna capilar 

de sílica fundida (CP WAX 52 CB, VARIAN, Califórnia, EUA) com dimensões de 60 

m x 0,25 mm e 0,25 μm de espessura do filme. Foi utilizado o hélio como gás de arraste 

(vazão de 1mL/min). A temperatura inicial do forno foi de 100 °C, com programação 

para atingir 240 °C, aumentando 2,5 °C por minuto, permanecendo por 20 minutos, 

totalizando 76 minutos de corrida. A temperatura do injetor foi mantida em 250 °C e a 

do detector em 260 °C. Alíquotas de 1,0 μL do extrato esterificado foram injetadas em 

injetor tipo Split/Splitless. Os cromatogramas foram registrados em software tipo 

Galaxie Chromatography Data System. Os ácidos graxos foram identificados por 

comparação dos tempos de retenção dos ésteres metílicos das amostras com padrões 

Supelco ME19-Kit (Fatty Acid Methyl Esters C6-C22). Os resultados dos ácidos graxos 

foram quantificados por normalização das áreas dos ésteres metílicos e expressos em 

percentual de área.  

Perfil de Aminoácidos: realizado de acordo com o método descrito por White et al. 

(1986), no qual os aminoácidos foram determinados em amostra previamente 

hidrolisada em ácido clorídrico bidestilado 6 N, seguida de derivação pré-coluna dos 

aminoácidos livres com fenilisotiocianato (PITC). A separação dos derivativos 

feniltiocarbamil-aminoácidos (PTC-aa) foi realizada em cromatografo líquido de alta 

resolução (VARIAN, Waters 2690, Califórnia, USA) acoplado com coluna de fase 

reversa C18 (PICO-TAG, 3,9 x 150 mm). As fases móveis empregadas consistiram em 

um tampão acetato de concentração 0,0011g/mL e pH 6,4 e uma solução de acetonitrila 

a 60 %. A injeção da amostra (20μL) foi efetuada manualmente e a detecção ocorreu a 
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254 nm. A separação cromatográfica foi realizada a um fluxo constante de 1 ml/min, à 

temperatura de 35 °C. O tempo de corrida cromatográfica foi de 21 minutos.  

A curva de calibração foi construída com sete pontos, traçando-se um gráfico 

das alturas dos picos obtidos pela injeção de 20 μl da solução de aminoácido preparada 

numa faixa de 0,1875 μmol/ml a 0,25 μmol/ml. Em cada curva de calibração, o primeiro 

ponto correspondeu ao limite de quantificação nas condições empregadas, ou seja, a 

menor quantidade detectável pelo método.  

2.2.3 Análise Estatística  

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado. Os 

dados da composição físico-química foram submetidos análise de variância (ANOVA) e 

as médias comparadas pelo teste de Tukey, considerando p ≤ 0,05 (ASSISTAT, 2011).  

Modelo Estatístico: 

Yyx = µ + E yx + Tyx + e 

Onde, 

Y = Observação 

µ = Média 

E = Tipo de estabelecimento 

T = Temperatura de armazenamento 

e = Erro aleatório 
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3.  RESULTADOS  
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RESUMO 

O sarapatel caprino é produzido a partir de vísceras e sangue, representando uma 

alternativa econômica para aproveitamento dos subprodutos do abate. Este estudo teve 

como objetivo avaliar a qualidade microbiológica e nutricional de amostras de sarapatel 

caprino (n=48) comercializadas em feiras-livre, açougues e supermercados, e mantidas 

sob diferentes condições de armazenamento (refrigeração, congelamento ou temperatura 

ambiente). Os resultados de análises dos parâmetros físico-químicos das amostras de 

sarapatel caprino revelaram um destacado valor nutricional (cada 100 g do sarapatel 

caprino apresentou, em média, 72 g de umidade, 2 g de cinzas, 18 g de proteínas, 9 g de 

lipídeos e 2 g de carboidratos), bem como elevadas quantidade de ácidos graxos 

insaturados e de aminoácidos essenciais. As amostras apresentaram ainda, teor de 

colesterol com concentração média de 282 mg/100g. Os resultados das análises 

microbiológicas revelaram ausência de Salmonella spp. e L. monocytogenes em todas as 

amostras analisadas, embora tenham sido detectadas elevadas contagens de coliformes 

totais, coliformes termotolerantes e Clostridium sulfito redutor, variando entre 1,5x10
4
 a 

1,1x10
5
 NMP/g; 2,4x10

4
 a 1,1x10

5
 NMP/g e 3,2x10

3
 a 9,8x10

5
 UFC/g, respectivamente; 

além da ocorrência de Staphylococcus coagulase positiva em 31,25 % das amostras. 

Estes resultados mostram que as amostras de sarapatel caprino avaliadas apresentaram 

bom percentual proteico e perfil de ácidos graxos e aminoácidos, embora com elevado 

teor de colesterol e qualidade microbiológica insatisfatória, podendo representar risco à 

saúde do consumidor, necessitando de envolvimento de órgãos fiscalizadores com ações 

que promovam segurança na cadeia de processamento deste produto o caprino derivado. 

 

Palavras chave: Aspectos Nutricionais; Componentes Não Carcaça; Produtos 

Caprinos; Segurança Microbiológica; Vísceras. 

 

1.  INTRODUÇÃO 

Os subprodutos do abate caprino dividem-se em duas categorias, comestíveis e 

não comestíveis. Os comestíveis, a exemplo de vísceras e sangue, são diretamente 
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destinados à alimentação humana (“in natura” e semi-processados) ou à produção de 

derivados cárneos; enquanto os não comestíveis são todos aqueles componentes 

aproveitados, principalmente, para a elaboração de ração animal, produtos cosméticos e 

farmacêuticos (Hsieh & Ofori, 2011; Toldrá & Reig, 2011). Na indústria cárnea, um dos 

principais objetivos é converter o máximo de resíduos do abate em subprodutos 

comercializáveis, com a finalidade de diminuir o impacto ambiental e melhorar o 

rendimento econômico ou, no mínimo, diminuir o custo de gestão dos resíduos (Toldrá 

& Reig, 2011; Romay, 2001).  

No Brasil, as vísceras e o sangue de ovinos e caprinos são, geralmente, usados 

na elaboração de pratos típicos regionais como buchada, picado e sarapatel, sendo o 

coração, pulmão, fígado, intestino e estômago as principais vísceras utilizadas no 

preparo desses produtos. O “sarapatel caprino” é um prato preparado a partir dos 

componentes comestíveis não constituintes da carcaça do animal, que incluem órgãos, 

vísceras e sangue. Esta preparação caracteriza-se como uma receita típica da culinária 

do Nordeste brasileiro, amplamente consumida e reconhecida como uma importante 

alternativa econômica para agregação de valor aos subprodutos gerados no abate de 

caprinos. No entanto, este produto não apresenta padronização em sua formulação, o 

que pode gerar grande variação na sua composição e consequentemente na sua 

qualidade nutricional.  

As vísceras e o sangue de caprinos apresentam conteúdos de proteínas e lipídeos 

similares aqueles encontrados na carne caprina, constituindo excelentes fontes de 

vitaminas e minerais, particularmente ferro e fósforo (García-Llatas, Alegría, Barberá, 

& Farré, 2011; Kim, 2011).  Entretanto, o uso de subprodutos do abate de caprinos para 

a preparação de produtos derivados, como por exemplo, o sarapatel, deve ser realizado 

de forma a garantir os padrões higiênico-sanitáriso exigidos pela legislação de 

alimentos, visando, assim, promover a estabilidade microbiológica do produto e 

aumento, por conseguinte, da sua vida de prateleira, bem como manter as suas 

características físico-químicas e nutricionais próprias ao longo do armazenamento 

(Costa, Santos, Medeiros, Queiroga & Madruga, 2006). 

Estudos com ênfase na avaliação dos aspectos de qualidade sanitária e 

nutricional de produtos cárneos processados elaborados a partir de vísceras e sangue 

caprinos são ainda escassos, embora tais produtos sejam frequentemente citados como 



32 

 

 

alternativa viável para inserção no mercado de alimentos e para geração de renda na 

cadeia produtiva da caprinocultura. Estudos anteriores tem revelado elevado potencial 

de reaproveitamento de subprodutos do abate caprino para elaboração de produtos como 

patê (Dalmás, Bezerra, Morgano, Milani, & Madruga, 2011), buchada (Queiroz et al., 

2013) e chouriço caprino defumado (Silva et al., 2013). Porém, no melhor do nosso 

conhecimento, não existe até o momento relatos científicos a respeito da avaliação da 

qualidade higiênico-sanitária e do valor nutricional do sarapatel caprino.  

Considerando estes aspectos, o presente estudo teve como objetivo avaliar a 

qualidade microbiológica e alguns parâmetros físico-químicos e nutricionais do 

sarapatel caprino comercializado em diferentes estabelecimentos comerciais e quando 

armazenado em condições distintas.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Material 

 Em levantamento realizado in loco na cidade de João Pessoa, Paraíba, Brazil 

identificou-se que o sarapatel caprino é comercializado em três tipos de 

estabelecimentos e em diferentes condições de armazenamento, a citar: feira livre 

exposto à venda em temperatura ambiente ± 30 °C (PS1); feira livre exposto à venda 

sob refrigeração ± 10 °C (PS2); açougue exposto à venda sob congelamento ± -7 °C 

(PS3); açougue exposto à venda sob refrigeração ± 10 °C (PS4); supermercado exposto 

à venda sob congelamento ± -7 °C (PS5); supermercado exposto à venda sob 

refrigeração ± 10 °C (PS6). A partir desta informação, foram realizadas coletas 

semanais de amostras do sarapatel caprino, totalizando 48 amostras, observando-se a 

frequência de oito coletas em cada condição de venda do produto (PS1 a PS6). 

 

2.2.     Métodos 

2.2.1.  Avaliação da qualidade microbiológica  

As amostras de sarapatel caprino foram submetidas a análises de contagens de 

coliformes totais (NMP/g) e termolatentes (NMP/g), Staphylococcus coagulase-positiva 

(UFC/g), Clostridium sulfito-reduto (UFC/g) e presença de Salmonella spp e Listeria 
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monocytogenes de acordo com metodologia descrita pela APHA (2001). Análises de pH 

(método 947.05 da AOAC, 2000) e atividade de água (método 978.18 da AOAC, 2000) 

foram determinados como fatores extrínsecos relacionados a estabilidade 

microbiológica do produto. 

 

2.2.2. Avaliação da qualidade nutricional 

O sarapatel caprino foi analisado quanto a sua composição centesimal e teor de 

colesterol, além do perfil de ácidos graxos e aminoácidos. Os teores de umidade, cinzas 

e proteínas foram determinados utilizando a metodologia descrita nos itens nº 

950.46.41, 920.153 e 928.08, respectivamente, da AOAC (2000). O teor de carboidratos 

foi determinado por diferença (100-∑ Umidade+cinzas+gordura+proteínas). O teor de 

lipídios foi determinado seguindo os procedimentos descritos por Folch, Less & Stanley 

(1957). 

O perfil de ácidos graxos contido no extrato lípidico foi submetido à metilação 

conforme metodologia descrita por Hartman & Lago (1973), e a identificação e 

quantificação dos ésteres de ácidos graxos conduzida por cromatografia gasosa (Silva et 

al., 2013).  

Para a quantificação dos níveis de colesterol total, foi realizada eluição isocrática 

em um cromatógrafo líquido (VARIAN, Waters 2690, California, USA) acoplado com 

coluna INESTISIL C18 (4,6 mm x 150 mm x 5 mm). A separação cromatográfica foi 

realizada a um fluxo constante (1 ml / min) a 30 ° C com um tempo de corrida de 10 

minutos de acordo com a metodologia descrita por Bragagnolo & Rodriguez-Amaya, 

(2002) .  

O perfil de aminoácidos foi determinado de acordo com o método descrito por 

White, Hart & Fry (1986), onde os aminoácidos foram determinados em amostra 

previamente hidrolisada em ácido clorídrico bidestilado 6 N, seguida de derivação pré-

coluna dos aminoácidos livres com fenilisotiocianato (PITC). A separação dos 

derivativos feniltiocarbamil-aminoácidos (PTC-aa) foi realizada por cromatografia 

líquida de alta resolução (Silva et al., 2013).  
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2.3.  Análise Estatística  

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado. Os 

dados da avaliação nutricional foram submetidos análise de variância (ANOVA) e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (Assistat, 2011). 

 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1.  Avaliação da qualidade microbiológica  

 

Os resultados das análises microbiológicas revelaram ausência de Salmonella 

spp. e Listeria monocytogenes em todas as amostras de sarapatel caprino avaliadas. 

Entretanto, 15 amostras (31,25 %) apresentaram contagens de Staphylococcus 

coagulase-positiva superiores aos limites (5 x 10
2
 UFC/g).estabelecidos.pela.legislação 

brasileira (Resolução RDC n°12, item (i), no que se refere aos produtos à base de 

sangue e derivados processados) (BRASIL, 2001). Elevadas contagens de coliformes 

totais (1,5 x 10
4
 até > 1,1 x 10

5
 NMP/g), coliformes termotolerantes (2,4 x 10

4
 até > 1,1 

x 10
5
 NMP/g) e Clostridium sulfito redutor (3,2 x 10³ até > 9,8 x 10

5
 NMP/g) foram 

encontradas em todas as amostras avaliadas (Tabela 1). Estes dados revelam 

insatisfatória qualidade microbiológica das amostras de sarapatel caprino avaliadas, e 

assim uma necessidade de adoção de melhores condições higiênico-sanitárias ao longo 

do processamento, armazenamento e comercialização do produto, com vistas a 

promover uma melhoria na sua qualidade microbiológica, repercutindo, assim, em 

menores riscos ao consumidor. 

Queiroz et al. (2013); Costa, Santos, Medeiros, Queiroga & Madruga (2006) 

avaliando a qualidade microbiológica de buchada caprina (produto elaborado a partir de 

subprodutos do abate caprino), reportaram contagens elevadas de coliformes totais e 

termotolerantes, as quais variaram de 2,4 x 10
4
 a 7,5 x 10

6
 NMP/g e 2,4 x 10

5
 a 1,1 x 

10
5
 NMP/g, respectivamente. Com base nas contagens detectadas nas análises 

microbiológicas, estes autores sugeriram que tal produto apresenta-se fora dos padrões 

microbiológicos estabelecidos pela legislação vigente, revelando condições higiênico-

sanitárias inadequadas no processo produtivo da buchada caprina. Considerando que as 

contagens microbiológicas encontradas no presente estudo foram semelhantes a 
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detectadas por Queiroz et al. (2013) e Costa, Santos, Medeiros, Queiroga & Madruga, . 

(2006) pode-se também sugerir que as amostras de sarapatel caprino analisadas foram 

processadas sob condições higiênico-sanitárias insatisfatórias. 

Entre as condições de armazenamento analisadas pode-se observar que a 

presença de Staplylococcus coagulase-positiva foi detectada tanto em amostras mantidas 

sob refrigeração como naquelas mantidas sob congelamento, oriundas de supermercado. 

As contagens de Staplylococcus coagulase-positiva variaram entre 4,3x10
4
 e 1,2x10

5 

UFC/g e, de acordo com Aydin, Sudagidan, & Muratogluet (2011) a presença de 

Staplylococcus coagulase-positiva em alimentos está relacionada com a contaminação 

através de manipuladores, limpeza e sanificação inadequadas de superfícies, utensílios, 

materiais e equipamentos utilizados ao longo do processo de produção. 

Todas as amostras analisadas apresentaram contagens elevadas de Clostridium 

sulfito redutor (3,2 x 10³ até > 9,8 x 10
5
 NMP/g), e sua presença em alimentos indica 

um potencial risco à saúde pública, uma vez que a formação de esporos por estas 

bactérias permite sua sobrevivência nas condições de processamento e durante o 

armazenamento, desde que outras condições extrínsecas (pH, Aa e acidez) permitam. As 

amostras de sarapatel apresentaram elevada Aa (0,97 e 0,99),  pH próximo a 

neutralidade (4,68 a 6,43), e baixa acidez (0,49  a 0,86), os quais são parâmetros que 

favorecem a contaminação bacteriana do sarapatel (Guerrero-Legarreta, 2011). 

Drosinos, Paramithiotis, & Andritso (2011) e Guerrero-Legarreta (2011) mencionam 

que a carga microbiana inicial de subprodutos depende de contaminações durante o 

abate e evisceração do animal, bem como das condições de armazenamento, 

comercialização e transporte. 

 

3.2  Avaliação da qualidade nutricional 

 

As amostras de sarapatel comercializadas sob diferentes condições apresentaram 

diferença significativa (p < 0,05) para os seus parâmetros de composição centesimal 

(Tabela 2). Estes resultados podem ser justificados pelo fato do sarapatel caprino se 

tratar de um produto artesanal, com formulação variada no que se refere aos percentuais 

de sangue, vísceras e especiarias utilizados para sua preparação. Desta forma, em média, 
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cada 100 g do sarapatel caprino apresentou 72 g de umidade, 2 g de cinzas, 18 g de 

proteínas, 9 g de lipídeos e 2 g de carboidratos.  

Os resultados relacionados à composição centesimal das amostras de sarapatel 

caprino avaliadas apresentam-se em acordo com os dados da literatura existente, os 

quais revelam que os subprodutos comestíveis animais devem ser reconhecidos como 

fontes significativas de nutrientes, apresentando um destacado valor nutricional, 

particularmente devido ao elevado teor de proteínas, em relação aos subprodutos, sendo 

uma interessante alternativa para incremento da qualidade nutricional de produtos 

alimentícios (Honikel, 2011; Nollet, & Toldrá, 2011). 

 

3.3  Perfil de ácidos graxos  

 

Nos caprinos as vísceras têm importância no que se refere ao seu conteúdo de 

componentes lipídicos, uma vez que há maior deposição de gordura na cavidade 

abdominal em comparação ao tecido muscular (Santos et al., 2008; Anderson, 1988). 

No sarapatel caprino foram identificados trinta e um ácidos graxos, sendo dezessete 

saturados (Tabela 3), com séries lineares C6:0 a C12:0, C14:0 a C24:0 e  média 

percentual de área variando entre 0,02 a 0,14 e 0,04 a 22,56, respectivamente; oito 

monoinsaturados (C14:1 a C16:1; C18:1; C20:1 e C24:1) com média percentual de 

áreas de 0,10 a 29,02; e seis poli-insaturados (C18:2n6c, C18:2n6t, C18:2n9c, C18:3n3, 

C20:4n6 e C22:6n3), apresentando uma variação de 0,12 a 3,89 nos percentuais de 

áreas.  

Os ácidos graxos saturados (AGS) foram predominantes (58%) nas amostras de 

sarapatel caprino, dentre os quais se sobressaíram C18:0 (26,80 a 31,15%), C16:0 

(21,88 a 23,76%) e C14:0 (2,15 a 2,70%). As elevadas concentrações de AGS 

encontradas no sarapatel podem estar relacionadas com o processo de biohidrogenação, 

o qual se caracteriza como um mecanismo natural que ocorre no rúmen, realizado por 

micro-organismos ruminais, e que tem por função diminuir o efeito deletério dos 

lipídeos nestes tecidos, promovendo a lise de lipídeos esterificados, com posterior 

hidrogenação dos ácidos graxos livres – síntese de novo (Harfoot & Hazlewood, 1988; 

Jenkins, Wallace, Moate & Mosley, 2008).  
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Dentre os ácidos graxos detectados, destacaram-se também os ácidos graxos 

monoinsaturados (AGMI), cujos percentuais variaram de 30,97 a 40,05, predominando, 

o ácido oléico - C18:1 n-9c (24,22 a 33,41 %) e vacênico - C18:1 n11t (2,5 a 3,8 %). As 

amostras de sarapatel caprino também apresentaram algum conteúdo (4,4 a 8,5 %) de 

ácidos graxos poliinsaturados (AGPI), com destaque para os ácidos linoléícos 

conjugados – C18:2 n-6 (2,33 % a 5,22 %) e ácido rumênico - C18:2 9c,11t-CLA (0,39 

a 0,48 %), sendo estes ácidos graxos considerados essenciais para o ser humano. Ainda 

fazem parte da constituição dos tecidos que compõem o sistema nervoso central, atuam 

na prevenção de doenças cardiovasculares, autoimunes e inflamatórias, além de se 

destacarem por sua atividade anti-cancerígena (Burlingame, Nishida, Uauy, & Weisell,  

2009). O ácido vacênico destacou-se entre os ácidos graxos trans detectados, o qual é o 

principal precursor do CLA-ácido rumênico (Prates, Alfaia, Alves & Bessa, 2011).  

Uma vez que informações sobre o perfil de ácidos graxos em subprodutos do 

abate são em geral escassas, e inexistente para o sarapatel caprino, pode-se verificar que 

o sarapatel caprino apresentou percentuais de ácidos graxos semelhantes aos reportados 

para buchada caprina (Madruga et al., 2007; Queiroz et al., 2013) e vísceras ovinas e 

bovinas (Anderson, 1988; Prates, Alfaia, Alves, & Bessa, 2011). 

A razão AGPI/AGS no sarapatel caprino (0,07 a 0,13 %) apresentou valores 

semelhantes aos reportados por Santos et al. (2008) em buchada caprina, apresentando-

se abaixo do índice (> 0,45) proposto pelo Departamento de Saúde e Segurança de 

Londres (DHSS, 1994). No entanto, enfatiza-se que esta relação não é totalmente 

adequada, uma vez que falha ao atribuir efeito hipercolesterolêmico a todos os ácidos 

graxos, e, por conseguinte, ignora os efeitos hipocolesterolêmicos dos AGMI. A relação 

entre ácidos graxos hipocolesterolêmico-h e ácidos graxos hipercolesterolêmico-H 

(h:H), quel se relaciona com o maior ou menor risco de incidência de doenças 

cardiovasculares (Santos-Silva, Bessa, & Santos-Silva, 2002), apresentou índices entre 

1,28 a 1,62, os quais apresentaram-se superiores àqueles detectados para carne ovina 

(Arruda et al., 2012). Paralelamente, os valores médios encontrados para os índices de 

aterogenicidade (IA) e de trombogenicidade (IT) foram de 0,45 e 1,41 respectivamente. 

Estes valores apresentaram-se semelhantes àqueles detectados para carne ovina (Arruda 

et al., 2012). Segundo Turan, Sönmez, & Kaya (2007), o IA e IT indicam o potencial de 

estimulo de agregação plaquetária, de modo que quanto menores os valores de IA e IT 
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maior é a quantidade de ácidos graxos anti-aterogênicos presentes em uma gordura e, 

consequentemente, maior é o potencial de prevenção ao aparecimento de doenças 

coronarianas. 

O teor de colesterol nas amostras de sarapatel caprinos variaram de 218,98 

mg/100 g a 332,73 mg/100 g, podendo ser justificado pelo fato de que o colesterol é 

sintetizado em órgãos como fígado e rins (Bragagnolo, 2011), que são utilizados como 

matérias-primas para a elaboração do sarapatel caprino. O percentual de colesterol em 

vísceras e órgãos comestíveis pode alcançar quantidades de até três a cinco vezes 

quando comparado com a porção muscular do mesmo animal (Chizzolini, Zanardi, 

Dorigoni & Ghidini, 1999). A quantidade de colesterol encontrada nas amostras de 

sarapatel caprino apresentou-se em acordo com os relatos encontrados na literatura para 

vísceras de ruminantes (Bragagnolo, 2011) e produtos cárneos elaborados com 

subprodutos do abate de caprinos (Queiroz et al., 2013; Silva et al., 2013; Madruga et al., 

2007).  

3.4  Perfil de Aminoácidos 

Os subprodutos cárneos comestíveis de caprinos são reconhecidos como 

possuidores de elevadas quantidade de proteínas (aproximadamente 20 g/100g) e um 

perfil de aminoácidos essenciais equilibrado e semelhante ao apresentado pela proteína 

da carne (Aristoy & Toldrá, 2011). A quantidade de aminoácidos encontrada no 

sarapatel caprino, juntamente com os valores recomendados de ingestão diária para uma 

alimentação adequada (FAO, 2007), e o escore considerando cada aminoácido essencial 

identificado estão apresentados na Tabela 4. A quantidade de aminoácidos essenciais 

detectada nas amostras de sarapatel caprino representou, em média, 47 % do conteúdo 

total de aminoácidos detectados, revelando este produto ser a fonte de aminoácidos 

essenciais, em especial dos aminoácidos lisina (297 mg/100g), histidina (286 mg/100g), 

leucina (252 mg/100g), valina (177 mg/100g) e treonina (138 mg/100g). 

O sarapatel caprino não apresentou qualquer aminoácido limitante, 

considerando-se que os escores químicos médios foram superiores a 1,0 para todos os 

aminoácidos essenciais (Pires, Oliveira, Rosa & Costa, 2006). 

Estudos prévios revelam que a utilização dos subprodutos do abate de caprinos 

na elaboração de produtos derivados cárneos, a exemplo da buchada caprina (Queiroz et 
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al., 2013) e o chouriço caprino defumado (Silva et al., 2013), tem se monstrado como 

alternativa viável para obtenção de produtos alimentícios que apresentem destacável 

qualidade proteica. Os dados apresentados pelo presente estudo suportam o 

reconhecimento do sarapatel como mais um produto, derivado de vísceras e sangue de 

caprinos, como interessante fonte de proteínas de elevada qualidade quando considerado 

as quantidades de aminoácidos essenciais detectadas.  

 

 4. CONCLUSÕES 

O sarapatel caprino apresenta boa qualidade nutricional, principalmente quando 

considerados os teores de proteínas, perfil de aminoácidos e ácidos graxos, embora o 

aspecto higiênico-sanitário revele possível risco a saúde do consumidor, indicando a 

necessidade de adotar medidas que possibilite a melhora das condições higiênico-

sanitárias durante o processamento, armazenamento e comercialização do sarapatel 

caprino. 

Assim, a elaboração de produtos a partir dos subprodutos do abate caprino, 

particularmente de sarapatel caprino, é uma interessante alternativa de incremento das 

opções de produtos derivados caprinos para uso na alimentação humana e representa 

uma possibilidade de aproveitamento destes subprodutos, geralmente descartados pelo 

produtor. 
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Tabela 1: Qualidade microbiológica de amostras de sarapatel caprino comercializado sob diferentes formas de armazenamento (resultados 

expressos como valor mínimo e máximo para cada condição de armazenamento). 

  Condições de Comercialização   

Parâmetros  
Feira livre Açouge Supermercado 

*Limite 
 30 ºC   10 ºC    -7 ºC   10 ºC    -7 ºC    10 ºC 

Coliformes 

totais(NMP/g) 
2,4 x10

4
 a >1,1x10

5
 4,6 x10

4 
a >1,1x10

5
 4,3 x10

4
 a >1,1x10

5
 1,5 x10

4
 a >1,1x10

5
 2,4 x10

4
 a >1,1x10

5
 >1,1x10

5
 - 

Coliformes 

termotolerantes 9,3x10
4
 a >1,1x10

5
 9,3x10

4
 a >1,1x10

5
 2,9x10

4
 a >1,1x10

5
 2,5x10

4
 a >1,1x10

5
 2,4x10

4
 a>1,1x10

5
 4,3x10

4
 a >1,1x10

5
 5x10³ 

 (NMP/g) 

Clostridium 

sulfito redutor 

(UFC/g) 

4,3 x10
4
 a 3,0 x10

5
 5,8x10

3
 a 9,8x10

5
 1,3x10

4
 a 1,0x10

4
 5,1x10

3
 a 7,0x10³ 3,6x10

3
 a 1,0x10

5
 3,2x10³ a 8,0x10

4
 3x10³ 

Staphylococcus 

Coagulase 

positiva (UFC/g) 

Ausente Ausente Ausente Ausente 4,3x10
4
 a 4,4x10

4
 9,2x10

4
 a 1,2x10

5
 5x10

2    
 

*BRASIL (2001) - Limite conforme legislação brasileira vigente para parâmetros microbiológicos em alimentos. 
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Tabela 2: Qualidade físico-química (g/100g) de sarapatel caprino comercializado sob diferentes formas de armazenamento. 

  Condições de Comercialização   

Parâmetros  
Feira livre Açougue Supermercado 

Média Geral 
30 ºC 10 ºC -7 ºC 10 ºC -7 ºC 10 ºC 

Umidade 72,59
b
±1,73 67,65

bc
±4,55 69,27

c
±4,65 67,27

c
±1,63 78,34

a
±2,08 78,81

a
±0,97 72,54±5,20 

Proteína 17,87
ab

±2,03 19,72
a
±1,49 16,04

b
±0,97 17,34

b
±0,67 16,50

b
±2,00 15,91

b
±0,78 18,02±1,44 

Lipídios 6,08
b
±1,17 3,68

b
±0,86 10,82

a
±4,54 11,87

a
±2,54 3,62

b
±0,79 3,68

b
±0,86 9,14±3,79 

Cinzas 1,87
b
±0,51 3,30

a
±0,36 2,74

b
±0,75 2,08

b
±0,22 0,54

c
±0,07 0,55

c
±0,05 1,72±1,05 

1
Carboidratos  1,57

b
±1,66 5,66

a
±2,9 1,78

b
±1,12 1,40

b
±1,38 0,98

b
±0,49 1,02

b
±0.55 2.08±1,78 

1 
Carboidratos expressos por diferença (100 -∑ Umidade+cinzas+gordura+proteínas); Letras distintas na mesma linha indica diferença pelo teste de Tukey a 5%. 
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Tabela 3: Perfil de ácidos graxos (% área) de sarapatel caprino comercializado sob diferentes formas de armazenamento. 

 Condições de Comercialização 

Feira Livre                                Açougue                                  Supermercado 

Parâmetros
1 30 ºC 10 ºC -7 ºC 10 ºC -7 ºC 10 ºC Média Geral 

C18:0 30,49 
a
 ± 3,65 31,50 

a
 ± 2,30 26,81 

a
 ± 2,73 27,28 

a
 ± 0,58 26,80 

a
 ± 1,71 27,27 

a
 ± 1,40 28,35 ± 2,08 

C18:1 n9c 24,22 
b
 ± 5,40 26,36 

ab
 ± 4,25 33,41 

ab
 ± 1,04 34,45

 a
 ± 0,77 27,93 

ab
 ± 1,57 27,77 

ab
 ± 1,40 29,02± 4,74 

C16:0 22,19 
a
 ± 0,35 22,01 

a
 ± 1,07 22,22 

a
 ± 1,21 21,88 

a
 ± 0.86 23,32 

a
 ± 0,04 23,76 

a
 ± 1,05 22,56± 0,97 

C18:2n6c 5,22 
a
 ± 0,62 3,50 

ab
 ± 1,05  2,36 

b
 ± 0,35  2,90 

ab
 ± 0,09 4,61 

ab
 ± 0,55  4,73 

ab
 ± 1,06  3,89± 1,26 

C18:1 n11c  3,79 
a
 ± 0,51 3,81 

a
 ± 0,37 2,98 

ab
 ± 0,17  3,16 

ab
 ± 0,62 2,48 

b
 ± 0,10 2,60 

ab
 ± 0,26 3,13 ± 0,65 

C14:0 2,41 
a
 ±0,05 2,70 

a
 ± 0,16 2,65 

a
 ± 0,46 2,15 

a
 ± 0,08 2,66 

a
 ± 0,28 2,40 

a
 ± 0.04 2,49± 0,21 

C17:0 1,70
 b
 ± 0,13 1,93

ab
± 0,12 2,34

 a
 ± 0,14 1,90

 b
 ± 0,17 2,00

ab
 ± 0,02 1,88

 b
 ± 0,18 1,95± 0,21 

C20:4n3 1,66 
a
 ± 0,58 1,20 

a
 ± 0.90 1,22 

a
 ± 0,54 1,29 

a
 ± 0,64 2,11 

a
 ± 0,73 2,15 

a
 ± 0,53 1,58± 0,48 

C16:1  1,01 
a
 ± 0,10 1,01 

a
 ± 0,11 1,22 

a
 ± 0,03 1,16 

a
 ± 0,08 1,07 

a
 ± 0,08 1,01 

a
 ± 0,17 1,08± 0,13 

C24:1n9 0,76 
a
 ± 0,34 0,60 

a
 ± 0,49 0,46 

a
 ± 0,18 0,37 

a
 ± 0,10 0,80 

a
 ± 0,40 1,01 

a
 ± 0,16 0,66± 0,38 

C22:6n3 0,48 
a
 ± 0,52 0,21 

a
 ± 0,19 0,34 

a
 ± 0,20 0,40 

a
 ± 0,25 0,88 

a
 ± 0,09 0,58 

a
 ± 0,41  0,48± 0,23 

C18:2 9c,11t-CLA 0,38 
a
 ± 0,06 0,44 

a
 ± 0,04 0,47 

a
 ± 0,11 0,48 

a
 ± 0,11 0,44 

a
 ± 0,03 0,46 

a
 ± 0,10 0,44 ± 0,09 

C18:1 - n9-t 0,52 
a
 ± 0,21 0,31 

ab
 ± 0,01 0,27 

ab
 ± 0,02 0,25 

ab
 ± 0,06 0,20 

b
 ± 0,04  0,21 

b
 ± 0,03 0,29± 0,14 
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C18:3n3 0,15 
a
 ± 0,11 0,20 

a
 ± 0,04 0,16 

a
 ± 0,05 0,17 

a
 ± 0,02 0,34 

a
 ± 0,20 0,23 

a
 ± 0,08 0,21± 0,12 

C18:2n6t  0,07 
a
 ± 0,06 0,13 

a
 ± 0,01 0,14 

a
 ± 0,01 0,12 

a
 ± 0,02 0,13 

a
 ± 0,00 0,12 

a
 ± 0,03 0,12± 0,04 

AGS 59,88±8,52 61,26±8,68 56,75±7,85 55,57 ±7,90 57,93 ± 8,00 59,21 ± 8,23 58,44 ± 8,17 

AGMI 30,97 ± 8,31 33,00 ± 9,06 39,00 ± 11,57 40,05 ± 11,94 33,32 ± 9,63 33,44 ± 9,59 34,91± 10,01 

AGPI 7,56 ± 2,03 5,68 ± 1,31 4,36 ± 0,85 4,79 ± 1,05 8,51 ± 1,72 8,27 ± 1,80 6,54 ± 1,45 

AGMI/AGS 0,48
a
±  0,19 0,49

a
± 0,02 0,64

a
 ± 0,13 0,65

a
± 0,09 0,52

a
± 0,11 0,52

a
± 0,11 0,55 ± 0,08 

AGPI/AGS 0,11
a
±  0,01 0,08

a
± 0,04 0,07

a
± 0,02 0,08

a
± 0,02 0,13

a
± 0,01 0,12

a
± 0,04 0,10 ± 0,03 

AGD 69,01
a
± 2,15 70,01

a
 ± 1,18 70,17

a
± 1,89 71,87

a
± 1,25 68,64

a
± 1,06 68,63

a 
± 0,52 69,72 ± 1,25 

IA 0,84
a
±  0,11 0,86

a
±  0,10 0,76 

a
 ± 0,07 0,68

 a
 ± 0,04 0,82 

a
 ± 0,02 0,81 

a
 ± 0,01 0,79 ± 0,06 

IT 4,62
 a
 ± 0,18 4,52

ab
 ± 0,65 3,73

 abc
 ± 0,09 4,22

 abc
 ± 0,58 3,17

 c
 ±0,28 3,43

bc
 ± 0,44 3,95± 0,60 

h:H 1,35 
a
± 0,23 1,36 

a
± 0,19 1,56 

a
± 0,12 1,69 

a
± 0,12 1,35 

a
± 0,04 1,34 

a
± 0,01 1,44± 0,01 

ω-6/ ω-3 2,99 
a
± 0,36 2,45 

ab
± 0,63 1,78 

ab
 ± 0,13 2,45

ab
± 0,59 1,46

 b
± 0,29 1,71

 b
± 0,38 2,14± 0,58 

(C18:0+C18:1)/C16:0 2.66
ab

  ± 0,11 2,82
ab

± 0,17 2,86
ab

± 0,27 2,99
 a
± 0,22 2,46

 b
± 0,13 2,44

 b
± 0,14 2,71± 0,22 

Colesterol (mg/100 g) 318,58
a
 ± 56,75 249,87

a
 ± 77,83 326,14

a
 ± 110,39 332,73

a
 ± 5,58 218,98

a
 ± 24,23 249,76

a
 ± 37,61 282,66±44,55 

Letras distintas na mesma linha indicam diferença de acordo com o teste de Tukey  (p ≤ 0..05); 

h:H - Razão entre ácidos graxo hipocolesterolêmico e hipercolesterolêmico = (C18:1 cis9 + C18:2 ω-6 + C20:4 ω-6 + C18:3 ω-3 + C22:6 ω-3)/(C14:0 + C16:0) (Santos-Silva 

et al. 2002);  

IA - Índice de Aterogenicidade = [(C12:0 + (4* C14:0) + C16:0)]/ ω-6 + ω-3+MUFA+C18:1 (Ulbricht e Southgate 1991); 

IT - Índice de Trombogenicidade = (C14 + C16 + C18)/(0,5 *(C18:1 + MUFA + ω-6) + (3* ω-3)+( ω-3 / ω-6) (Ulbricht e Southgate 1991). 
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     Tabela 4: Perfil de aminoácidos
1
 (mg /100 g proteína) de sarapatel caprino comercializo sob diferentes formas de armazenamento. 

Condições de Comercialização 

 
Feira livre Açouge Supermercado 

   

Aminoácidos 30 ºC 10 ºC -7 ºC 10 ºC -7 ºC 10 ºC 
Média 

Geral 

Padrão 

FAO
1
 

Escore AA
2
 

Aminoácidos Essenciais  

Fenilalanina + Tirosina  254,38 319,12 312,50 125,93 328,02 386,45 287,73 38 3,31 a 10,17 

Histidina  278,87 260,97 177,11 190,32 494,54 316,91 286,45 15 11,81 a 32,97 

Isoleucina  80,81 194,90 112,38 140,04 133,15 153,28 135,76 30 2,69 a 6,47 

Leucina  212,38 258,55 258,46 93,39 293,44 397,28 252,25 59 1,58 a 6,73 

Lisina  223,72 352,81 310,06 194,55 294,21 400,21 297,59 45 4,32 a 8,89 

Metionina 65,57 73,20 59,69 36,43 63,96 77,56 62,73 22 1,65 a 3,52 

Treonina  91,05 151,48 142,56 110,35 152,10 180,04 137,93 23 3,96 a 7,83 
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Valina  152,37 101,80 214,45 89,74 232,04 270,55 176,82 39 2,30 a 6,94 

Aminoácidos Não Essenciais 

Alanina  152,00 220,24 231,90 164,37 274,36 180,04 203,82 NA
3
 NA 

Arginina  209,37 202,32 213,81 139,42 284,45 325,78 229,19 NA NA 

Ácido aspártico  220,60 266,32 291,65 213,12 320,08 388,78 283,42 NA NA 

Ácido glutâmico  279,78 319,44 333,88 259,69 383,27 461,93 339,66 NA NA 

Glicina  146,29 62,83 199,18 149,24 100,56 225,94 147,34 NA NA 

Prolina  51,76 57,25 76,46 19,32 52,01 135,89 65,45 NA NA 

Serina  385,29 244,69 281,55 313,82 394,00 366,76 331,02 NA NA 

1
 Valores relatados em base seca; 

2
Requerimento estimado de aminoácidos (adultos). Padrão de referência proteica FAO/WHO/UNU (2007);  

2
Escore de Aminoácidos  

(mg/g proteínas amostra)/(mg/g proteína padrão FAO/WHO);
 3
Não se aplica. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O sarapatel caprino apresenta-se como mais uma alternativa para geração de 

renda no agronegócio, agregando valor ao sistema de produção da caprinocultura, pois 

se trata de um produto elaborado a partir vísceras e sangue, os subprodutos do abate 

geralmente descartados, além de se destacar por seu elevado teor proteico, presença dos 

aminoácidos essenciais e ácidos graxos insaturados. Contudo, a avaliação 

microbiológica alerta para a necessidade de se realizar um rígido controle higiênico-

sanitário nas etapas de processamento a fim de garantir a qualidade do sarapatel caprino. 
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APÊNDICE A: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS - 

PPGCTA 

PROJETO: Caracterização da Buchada Caprina 

DIAGNÓSTICO INICIAL – Sarapatel 

Estamos realizando uma pesquisa sobre “Sarapatel” (aspectos de matéria-prima, 

elaboração e venda), por ocasião do Projeto do curso de Mestrado, cuja finalidade é a 

elaboração e execução de um estudo para melhoramento do produto. 

Assim, solicitamos sua colaboração no sentido de responder as questões abaixo. Os 

dados serão tabulados de forma que em hipótese nenhuma haverá identificação dos 

respondentes. Desde já agradecemos sua valiosa colaboração. 

Nome do Estabelecimento (fantasia):______________________________________________ 

Endereço:_____________________________________________________________________ 

Município de Venda:___________________________________________________________ 

Função no estabelecimento:______________________________________________________ 

Grau de escolaridade:___________________________________idade:___________________ 

Profissão:_____________________________________________________________________ 

Município de Origem do Sarapatel:________________________________________________ 

Contato do Fabricante do Sarapatel:________________________________________________ 

Caprina                  Ovina 

OBSERVAÇÕES REALIZADAS NO LOCAL DE VENDA 

1. Método de conservação no local de vendas:________________________________________ 

2. Refrigerada e/ou congelada – Temperatura ºC:______________________________________ 

3. Embalagem utilizada para acondicionamento e venda:________________________________ 

4. Embalagem íntegra:    SIM                  NÃO 

OBSERVAÇÕES:___________________________________________________________ 

Obrigado (a)! 

Entrevistador (a): ____________________    Data da entrevista _____/______/_______  
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APÊNDICE B: 

Microbiological and nutritional quality of the goat meat by-product “sarapatel” 

Luciana Medeiros da Silva Brasil1, Angela Lima Menêses de Queiroz1, Josevan da 

Silva1, Taliana Kênia Alves Bezerra1, Narciza Maria de Oliveira Arcanjo1, Marciane 

Magnani2, Evandro Leite de Souza1, Marta Suely Madruga1* 

 

1 Post-Graduate Program in Food Science and Technology, Department of Food 

Engineering, Technology Centre, Federal University of Paraiba, 58051-900, Joao 

Pessoa, Paraiba, Brazil 

ABSTRACT 

Goat “sarapatel” is a product made from blood and viscera. For the first time, 

the microbiological and nutritional quality of “sarapatel” samples (n = 48) sold 

underdifferent conditions (in street markets, butcher shops, and supermarkets under 

refrigeration, frozen or at room temperature) was evaluated. Goat “sarapatel” is 

anutritive food, with each 100 g providing, on average, 72 g of moisture, 2 g of ash, 18 

g of protein, 9 g of lipids, 2 g of carbohydrates, 282 mg of cholesterol, and high 

amounts of unsaturated fatty acids and essential amino acids. The analysis of the 

“sarapatel”samples revealed an absence of Salmonella spp. and L monocytogenes. High 

counts (>104) of total coliforms, thermotolerant coliforms, and sulfite-reducing 

Clostridium were detected, and coagulase-positive Staphylococcus was found in 

31.25% of samples. The storage conditions did not affect “sarapatel” quality; however, 
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the unsatisfactory microbiological quality indicates that it is necessary to improve the 

health-sanitary aspects of the processing and sale of this product. 

Keywords: Non-carcass component; Goat Products; Microbiological Safety; 

Viscera. 

1. INTRODUCTION 

Goat slaughter by-products are divided into two categories, edible and inedible. 

Edible by-products, such as blood and viscera, are intended for direct human 

consumption (fresh and semi-processed) or for the manufacture of meat products, 

whereas inedible products are used in the preparation of animal feed, cosmetics, and 

pharmaceuticals (Hsieh & Ofori, 2011; Toldrá & Reig, 2011). In the meat industry, a 

major goal is to  convert as much of the marketable slaughter by-products as possible to 

reduce the environmental impact and improve economic performance or, at least, reduce 

the cost of waste management (Toldrá & Reig, 2011; Romay, 2001).  

In Brazil, sheep and goat viscera and blood are frequently used in the 

preparation of regional dishes such as “buchada,” which is chopped meat, and 

“sarapatel,” in which the heart, lung, liver, intestines, and stomach are the main organs 

used in the preparation.  

Goat "sarapatel" is a dish prepared with edible non-carcass components, 

includingorgans, viscera, and blood. This typical recipe of the Brazilian northeast is 

widely consumed and recognized as an important economic means of adding value to 

the by-products generated from goat slaughter. However, the formulation of this product 

is not standardized, which can lead to wide variation in composition and, consequently, 

nutritional quality. Goat viscera and blood have protein and lipid contents similar to 
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those found in goat meat and are excellent sources of minerals, particularly iron, 

phosphorus, and vitamins (García-llatas, Alegría, Barberá, & Farré, 2011; Kim, 2011). 

However, the use of goat slaughter by-products in dishes such as goat “sarapatel” 

should adhere to the health-sanitary standards required by food laws, which would help 

ensure the microbiological stability of the product, increase its shelf life and maintain its 

physical, chemical and nutritional characteristics during storage (Costa, Santos, 

Medeiros, Queiroga & Madruga, 2006).  

Few studies have focused on the evaluation of the health and nutrition quality 

aspects of processed meat products made with goat blood and viscera, yet such products 

are often  cited as viable alternatives for marketing and for income generation in the 

goat production chain. Previous studies conducted by our research group have found a 

high potential for the reuse of goat slaughter by-products in foods such as paté (Dalmás, 

Bezerra, Morgano, Milani, & Madruga, 2011), goat “buchada” (Queiroz et al., 2013), 

and smoked goat sausage (Silva et al., 2013), among others. However, to the best of our 

knowledge, there are no scientific reports on the assessment of the health-sanitary 

quality and nutritional value of goat “sarapatel.” 

In this context, the present study aimed to evaluate the microbiological quality 

and some physicochemical and nutritional properties of goat “sarapatel” sold in 

diferente shops and stored under different conditions. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Materials 

According to a survey performed in the city of João Pessoa, Paraíba, Brazil, 

goat “sarapatel” is sold in three types of shops and under different storage conditions, 
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i.e., in street markets where it is exposed to temperatures ± 30 °C (PS1); in street market 

where it is refrigerated at ± 10 °C (PS2); in butcher shops where it is frozen at ± -7 °C 

(PS3); in butcher shops where it is refrigerated at ± 10 °C (PS4); in supermarkets where 

it is frozen at ± -7 °C (PS5); and in supermarkets where it is refrigerated at ± 10 °C 

(PS6). Based on this information, goat “sarapatel” samples were collected on a weekly 

basis, totaling 48 samples, and microbiological and nutritional studies were performed 

on eight samples for each selling condition of the product (PS1 to PS6). 

2.2. Methods 

2.2.1. Microbiological quality evaluation 

Goat “sarapatel” samples were analyzed for total coliforms (MPN / g) and 

thermotolerant coliforms (MPN / g), coagulase-positive Staphylococcus (CFU / g), 

sulfite-reducing Clostridium (CFU / g) and the presence of Salmonella spp and Listeria 

monocytogenes according to methodology described by the APHA (2001). pH (method 

947.05 of the AOAC, 2000) and water activity (method 978.18 of the AOAC, 2000) 

were determined as extrinsic factors related to the microbiological stability of the 

product. 

2.2.2. Nutritional quality evaluation 

The goat “sarapatel” was analyzed for its proximate composition, cholesterol 

content, and fatty acid and amino acid profiles. The moisture, ash and protein contents 

were determined using the methodology described in items 950.46.41, 928.08 and 920 

153, respectively, of the AOAC (2000). The carbohydrate concentration was determined 

by difference (100-ΣMoisture + ashes + fat + protein). The ether extract was analyzed 

according to procedures described by Folch, Less & Stanley (1957). 
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The fatty acid profile of the ether extract was submitted to methylation 

according to the methodology described by Hartman & Lago (1973), and the 

identification and quantification of fatty acid esters was conducted by gas 

chromatography (Silva et al., 2013). 

To quantify the levels of total cholesterol, isocratic elution was performed on a 

liquid chromatograph (VARIAN, Waters 2690, California, USA) coupled with an 

INESTISIL C18 column (4.6 mm x 150 mm x 5 mm); chromatographic separation was 

performed at constant flow (1 ml / min) at 30 ° C with a run time of 10 minutes 

according to the methodology described by Rodriguez & Bragagnolo-Amaya (2002). 

The amino acid profile was determined according to the methodology 

described by White, Hart & Fry (1986), in which amino acids were identified in 

previously hydrolyzed samples using 6 N double-distilled hydrochloric acid, followed 

by pre-column derivatization of free amino acids with phenylisothiocyanate (PITC). 

The separation of phenylthiocarbamyl-amino acid derivatives (PTC-aa) was carried out 

by high-resolution liquid chromatography (Silva et al. 2013). 

2.3 Statistical analysis 

The experiment was conducted with a completely randomized design. 

Nutritional assessment data were submitted to analysis of variance (ANOVA), and 

means were compared by the Tukey test with p ≤ 0.05 (Assistat, 2009). 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Microbiological quality evaluation 
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The results of microbiological analyses revealed an absence of Salmonella spp. 

And Listeria monocytogenes in all goat “sarapatel” samples evaluated. However, 15 

samples (31.25%) showed counts of coagulase-positive Staphylococcus above the limits 

(5 x 10
2
 CFU / g) established by the Brazilian legislation (Resolution RDC No. 12, item 

(i), with respect to blood-based products and processed derivatives) (BRASIL, 2001). 

High counts of total coliforms (1.5 x 10
4
 to > 1.1 x 10

5
 MPN / g), thermotolerant 

coliforms (2.4 x 10
4
 to > 1.1 x 10

5
 MPN / g) and sulfite-reducing Clostridium (3.2 x 10 ³ 

to > 9.8 x 10
5
 MPN / g) were found in all samples (Table 1). These data reveal 

unsatisfactory microbiological quality of the goat “sarapatel” samples evaluated. 

Therefore, better sanitary conditions throughout the processing, storage, and marketing 

of the product should be required to improve its microbiological quality and reduce the 

risks to consumers. 

 Queiroz et al. (2013) and Costa, Santos Medeiros, Queiroga & Madruga 

(2006) assessed the microbiological quality of goat “buchada” (a product made from 

goat slaughter by-products) and reported high counts of total and thermotolerant 

coliforms, which ranged from 2.4 x 10
4
 to 7.5 x 10

6
 MPN / g and from 2.4 x 10

5
 to 1.1 x 

10
5
 MPN / g, respectively. Based on the counts detected in the microbiological 

analyses, these authors suggested that the product is outside of the microbiological 

standards established by legislation and is subjected to inadequate health-sanitary 

conditions during processing. Because the microbiological counts found in this study 

were similar to those detected by Queiroz et al. (2013) and Costa, Santos, Medeiros, 

Queiroga & Madruga (2006), it could be concluded that the analyzed goat “sarapatel” 

samples were processed under unsatisfactory sanitary conditions.  
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The presence of coagulase-positive Staphylococcus was detected in samples 

purchased in local supermarkets, both in samples kept under refrigeration and in those 

kept frozen. The counts of coagulase-positive Staphylococcus ranged from 4.3 x10
4
 to 

1.2 x10
5
 CFU / g, and according to Aydin, Sudagidan, & Muratogluet (2011), the 

presence of coagulase-positive Staphylococcus is related to food contamination by 

manipulators and inadequate cleaning and sanitization of the surfaces, utensils, 

materials, and equipment used during the production process. 

All samples showed high counts of sulfite-reducing Clostridium (3.2 x 10 ³ up 

to > 9.8 x 10
5
 MPN / g), which pose a potential risk to public health. The formation of 

spores by these bacteria allows survival under processing and storage conditions, if 

other extrinsic conditions (pH, Aw and acidity) are conducive. Goat “sarapatel” samples 

showed high Aw (0.97 and 0.99), a pH close to neutral (4.68 to 6.43), and low acidity 

(0.49 to 0.86), conditions which favor bacterial contamination (Guerrero-Legarreta, 

2011). Drosinos, Paramithiotis, & Andritso (2011) and Guerrero-Legarreta (2011) 

reported that the initial microbial load of by-products is related to contamination during 

slaughter and evisceration and to poor storage, marketing and transportation conditions.  

3.2 Nutritional quality evaluation 

Goat “sarapatel” samples sold under different conditions showed significant 

diferences (p < 0.05) in their chemical composition parameters (Table 2). These results 

can be justified by the fact that goat “sarapatel” is a handmade product, with variations 

in the percentage of blood, viscera, and spices used in the preparation. On average, 

every 100 g of goat “sarapatel” contained 72 g of moisture, 2 g of ash, 18 g of proteins, 

9 g of lipids and 2 g of carbohydrates. 



62 

 

 

The proximate composition of the evaluated goat “sarapatel” samples is in 

accordance with the literature, which shows that edible animal by-products should be 

recognized as significant sources of nutrients, particularly protein, and thus, these 

products provide na interesting opportunity to increase the nutritional quality of food 

products (Honikel, 2011; Nollet, & Toldrá, 2011). 

3.3 Fatty acid profile 

In goats, viscera have a significant content of lipid components because there is 

more fat deposition in the abdominal cavity than in muscle tissues (Santos et al., 2008; 

Anderson, 1988). 

Goat “sarapatel” contained thirty-one fatty acids, among them, seventeen 

saturated fatty acids (Table 3) with linear chains (C6:0 to C12:0, C14:0 and C24:0) and 

an average area percentage ranging from 0.02 to 0.14 and 0.04 to 22.56, respectively; 

eight monounsaturated fatty acids (C14:1 to C16:1, C18:1, C20:1 and C24:1) with an 

average area percentage from 0.10 to 29.02; and six polyunsaturated fatty acids (C18:2, 

C18:3, C20:4 and C22:6), with a variation of 0.12 to 3.89 in the area percentage. 

Saturated fatty acids (SFA) were predominant (58 %) in goat “sarapatel” 

samples, among which acids C18:0 (26.80 to 31.15 %), C16:0 (21.88 to 23.76 %) and 

C14:0 (2.15 to 2.70 %) stood out. The high SFA concentrations found in goat 

“sarapatel”samples may be related to biohydrogenation in the rumen of ruminant 

animals, which is a natural process carried out by ruminal microorganisms that reduces 

the deleterious effect of lipids in these tissues by promoting the lysis of esterified lipids, 

with subsequent hydrogenation of free fatty acids (Harfoot & Hazlewood, 1988; 

Jenkins, Wallace, Moate & Mosley, 2008). 
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Among the fatty acids detected, monounsaturated fatty acids (MUFA), such as 

oleic acid - C18:1 ω-9c (24.22 to 33.41 %) and vaccenic acid - C18:1 n11t (2.5 to 3.8 

%), also stood out, with percentages ranging from 30.97 to 40.05. Goat “sarapatel” 

samples also showed some content (from 4.4 to 8.5 %) of polyunsaturated fatty acids 

(PUFA), especially conjugated linoleic acids - C18:2 ω-6 (2.33 to 5.22 %) and rumenic 

acid -C18:2 9c, 11t-CLA (0.39 to 0.48 %), which are considered essential fatty acids for 

humans. These acids not only play a role in the constitution of tissues of the central 

nervous system but also act in the prevention of cardiovascular, autoimmune and 

inflammatory diseases, in addition to their anti-cancer activity (Burlingame, Nishida, 

Uauy & Weisell, 2009). Vaccenic acid, the main precursor of CLA-rumenic acid 

(Prates, Ornament, Bessa & Alves, 2011), stood out among the trans fatty acids 

detected. 

Information on the fatty acid profile of goat slaughter by-products is generally 

scarce and is nonexistent for goat “sarapatel,” but it was observed that goat “sarapatel” 

had a fatty acid percentage similar to those reported for goat “buchada” (Madruga et al., 

2007; Queiroz et al., 2013) and for ovine and bovine viscera (Anderson, 1988; Prates, 

Alfaia, Alves, & Bessa, 2011). 

The PUFA / SFA ratio in goat “sarapatel” (0.07 to 0.13) was similar to those 

reported by Santos et al. (2008) for goat “buchada,” which is (> 0.45) below the level 

proposed by the Department of Health and Safety of London (DHSS, 1994). However, 

this relationship is not fully adequate, as it fails to assign a hypercholesterolemic effect 

to all 
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fatty acids and therefore ignores the hypocholesterolemic effects of MUFA. 

The hypocholesterolemic - h fatty acids /hypercholesterolemic - H fatty acids ratio 

(h:H), which is related to greater or lesser risk of cardiovascular diseases (Santos-Silva, 

Bessa, & Santos-Silva, 2002), ranged from 1.28 to 1.62; these values were higher than 

those detected for sheep meat (Arruda et al., 2012). In addition, the mean values found 

for the atherogenicity (AI) and thrombogenicity indexes (TI) were 0.45 and 1.41, 

respectively. 

These values were similar to those detected for sheep meat. According to 

Turan, Sönmez & Kaya (2007), the AI and TI indicate the potential for the stimulation 

of platelet aggregation, and thus, the smaller the AI and TI values, the larger the amount 

of anti-atherogenic fatty acids present in fat and, consequently, the greater the potential 

for preventing the onset of coronary heart diseases.  

The cholesterol levels in the goat “sarapatel” samples ranged from 218.98 mg / 

100 to 332.73 mg / 100 g, which can be explained by the fact that cholesterol is 

synthesized in organs such as the liver and kidneys (Bragagnolo, 2011), which are used 

as raw materials for the preparation of goat “sarapatel.” The percentage of cholesterol in 

edible organs and viscera can reach levels up to three to five times that of the muscle 

portion of the same animal (Chizzolini, Zanardi Dorigoni & Ghidini, 1999). 

The amounts of cholesterol found in goat “sarapatel” samples were in 

accordance with the literature for viscera of ruminants (Bragagnolo, 2011) and meat 

products prepared with goat slaughter by-products (Queiroz et al., 2013; Silva et al., 

2013; Madruga et al., 2007). 

3.4 Amino acid profile 
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Edible goat meat by-products are recognized as having high amounts of protein 

(approximately 20 g / 100 g) and balanced amino acid profiles, similar to those of meat 

protein (Aristoy & Toldrá, 2011). The amounts of amino acids found in goat  

“sarapatel,” together with the daily intake values recommended for adequate nutrition 

(FAO, 2007) and the score for each essential amino acid identified, are shown in Table 

4. The amount of essential amino acids detected in goat “sarapatel” samples 

represented, on average, 47 % of the total content of amino acids detected, making this 

product a source of essential amino acids, especially lysine (297 mg / 100 g), histidine 

(286 mg / 100 g), leucine (252 mg / 100 g), valine (177 mg / 100 g) and threonine (138 

mg / 100 g). 

Goat “sarapatel” showed no limiting amino acid, and the chemical average 

scores were above 1.0 for all essential amino acids (Pires, Oliveira, Rosa & Costa, 

2006). 

Previous studies have shown that the use of goat slaughter by-products in the 

preparation of meat products such as goat “buchada” (Queiroz et al., 2013) and smoked 

goat sausage (Silva et al., 2013) has been considered a feasible alternative way to obtain 

food products with high protein quality, and the data shown in the present study support 

the fact that goat “sarapatel” is another product made with viscera and blood and a good 

source of high-quality protein, considering the amount of essential amino acids. 

4. CONCLUSIONS 

The evaluated goat “sarapatel” samples had high nutritional quality, especially 

when considering the protein content and the amino acid and fatty acid profiles, but 

there was wide variation in these parameters, revealing a lack of standardization in the 
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preparation process. The results of microbiological analyses revealed inadequate health-

sanitary conditions, which pose a potential risk to consumer health and indicate the need 

for the adoption of measures that will improve the health-sanitary conditions during the 

processing, storage and marketing of goat “sarapatel.” In conclusion, the development 

of products based on goat slaughter by-products, particularly goat “sarapatel,” is an 

interesting opportunity to increase the range of goat products for use in human nutrition 

and to reuse these usually discarded by-products. 
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Table 1: Microbiological quality of goat “sarapatel” samples marketed under different storage conditions (results expressed as minimum and 

maximum value for each storage condition) 

  Marketing conditions
1 

  

Param

eters 

PS1 (± 30 

ºC) 
  

PS2 (± 

10 ºC) 
  

PS3 (± 

-7 ºC) 
  

PS4 (± 

10 ºC) 
  

PS5 (± 

-7 ºC) 
  PS6 (± 10 ºC) 

 

Limit* 

Total coliforms 

(MPN/g) 
2.4 x10

4
 to >1.1x10

5
 4.6 x10

4 
to >1.1x10

5
 4.3 x10

4
 to >1.1x10

5
 1.5 x10

4
 to >1.1x10

5
 2.4 x10

4
 to >1.1x10

5
 >1.1x10

5
 - 

Thermotolerant 

coliforms  9.3x10
4
 to >1.1x10

5
 9.3x10

4
 to >1.1x10

5
 2.9x10

4
 to >1.1x10

5
 2.5x10

4
 to >1.1x10

5
 2.4x10

4
 to>1.1x10

5
 4.3x10

4
 to >1.1x10

5
 5x10³ 

 (MPN/g) 

Sulphite-reducing 

Clostridium 

(CFU/g) 

4.3 x10
4
 to 3.0 x10

5
 5.8x10

3
 to 9.8x10

5
 1.3x10

4
 to 1.0x10

4
 5.1x10

3
 to 7.0x10³ 3.6x10

3
 to 1.0x10

5
 3.2x10³ to 8.0x10

4
 3x10³ 

Positive-

coagulase 

Staphylococcus  

(CFU/g) 

Absent Absent Absent Absent 4.3x10
4
 to 4.4x10

4
 9.2x10

4
 to 1.2x10

5
 5x10

2    
 

1 
PS1 – Street market exposed for sale at temperature ± 30 ° C; PS2 - Street market exposed for sale under refrigeration ± 10°C; PS3 - butcher shop exposed for sale under 

freezing ± - 7°C; PS4 - butcher shop exposed for sale refrigerated ± 10°C; PS5 - supermarket exposed for sale under freezing ± - 7 ° C; PS6 - supermarket exposed for sale 

under refrigeration ± 10 ° C; * BRASIL (2001) - Limit as Brazilian legislation for microbiological parameters in food 
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 Table 2: Physicochemical quality (g/100g) of goat “sarapatel” marketed under different storage conditions 

 

Parameters 

Marketing / storage conditions
1 

  

PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 
Genera

l average 

Moisture 72.59
b
±1.73 67.65

bc
±4.55 69.27

c
±4.65 67.27

c
±1.63 78.34

a
±2.08 78.81

a
±0.97 72.54±5.20 

Protein 17.87
ab

±2.03 19.72
a
±1.49 16.04

b
±0.97 17.34

b
±0.67 16.50

b
±2.00 15.91

b
±0.78 18.02±1.44 

Lipids 6.08
b
±1.17 3.68

b
±0.86 10.82

a
±4.54 11.87

a
±2.54 3.62

b
±0.79 3.68

b
±0.86 9.14±3.79 

Ash 1.87
b
±0.51 3.30

a
±0.36 2.74

b
±0.75 2.08

b
±0.22 0.54

c
±0.07 0.55

c
±0.05 1.72±1.05 

Carbohydrates
2
 1.57

b
±1.66 5.66

a
±2.9 1.78

b
±1.12 1.40

b
±1.38 0.98

b
±0.49 1.02

b
±0.55 2.08±1.78 

1 
PS1 – Street market exposed for sale at temperature ± 30 ° C; PS2 - Street market exposed for sale under refrigeration ± 10°C; PS3 - butcher shop exposed for sale under 

freezing ± - 7°C; PS4 - butcher shop exposed for sale refrigerated ± 10°C; PS5 - supermarket exposed for sale under freezing ± - 7 ° C; PS6 - supermarket exposed for sale 

under refrigeration ± 10 ° C; 

2 
Carbohydrates expressed by difference (100-∑ Moisture + ash + fat + proteins); 

Different letters in the same line indicate difference by the Tukey test at 5%. 
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 Table 3: Fatty acids profile (% area) of goat “sarapatel” marketed under different storage conditions 

Parameters 

Marketing / storage conditions
1 

General 

average 

PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 
General 

average 

C6:0 0.07
a 
± 0.03 0.04

 a
 ± 0.03 0.02

 a
 ± 0.00 0.02

 a
 ± 0.00 0.15

 a
 ±0.21 0.07

 a
 ± 0.09 0.06± 0.05 

C8:0 0.08
 a
 ± 0.04 0.04

 a
 ± 0.01 0.03

 a
 ± 0.01 0.03

 a
 ± 0.01 0.15

 a
 ±0.19 0.15

 a
 ± 0.16 0.08± 0.06 

C9:0 0.06
 a
 ± 0.02 0.04

 a
 ± 0.01 0.03

 a
 ± 0.01 0.03 

a
 ± 0.01 0.11

a
 ± 0.13 0.11

 a
 ± 0.11 0.06± 0.04 

C10:0 0.07 
a
 ± 0.03 0.08

 a
 ± 0.04 0.11 

a
 ± 0.01 0.10

 a
± 0.00 0.10

 a
 ± 0.01 0.09

 a
 ± 0.01 0.09± 0.01 

C11:0 0.03 
a
 ± 0.01 0.01 

a
 ± 0.01 0.01 

a
 ± 0.01 0.01 

a
 ± 0.01 0.03 

a
 ± 0.05 0.03 

a
 ± 0.05 0.02± 0.01 

C12:0 0.13 
a
 ± 0.03 0.15 

a
 ± 0.03 0.14 

a
 ± 0.06 0.10 

a
 ± 0.01 0.20 

a
 ± 0.06 0.18 

a
 ± 0.02 0.14 ± 0.04 

C14:0 2.41 
a
 ±0.05 2.70 

a
 ± 0.16 2.65 

a
 ± 0.46 2.15 

a
 ± 0.08 2.66 

a
 ± 0.28 2.40 

a
 ± 0.04 2.49± 0.21 

C15:0 0.71
ab

 ± 0.07 0.82 
a
 ± 0.02 0.77

 a
 ± 0.11 0.58

b
 ± 0.03 0.84 

a
 ± 0.05 0.79

 a
 ± 0.04 0.74± 0.10 

C16:0 22.19 
a
 ± 0.35 22.01 

a
 ± 1.07 22.22 

a
 ± 1.21 21.88 

a
 ± 0.86 23.32 

a
 ± 0.04 23.76 

a
 ± 1.05 22.56± 0.97 

C17:0 1.70
 b
 ± 0.13 1.93

ab
± 0.12 2.34

 a
 ± 0.14 1.90

 b
 ± 0.17 2.00

ab
 ± 0.02 1.88

 b
 ± 0.18 1.95± 0.21 

C18:0 30.49 
a
 ± 3.65 31.50 

a
 ± 2.30 26.81 

a
 ± 2.73 27.28 

a
 ± 0.58 26.80 

a
 ± 1.71 27.27 

a
 ± 1.40 28.35 ± 2.08 

C19:0 0.33 
a
 ± 0.03 0.40

 a
 ± 0.02 0.37 

a
 ± 0.03 0.30 

a
 ± 0.03 0.36 

a
 ± 0.16 0.34 

a
 ± 0.12 0.35± 0.03 
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C20:0 0.95 
a
 ± 0.40 0.81 

a
 ± 0.27 0.65 

a
 ± 0.10 0.66 

a
 ± 0.13 0.63 

a
 ± .024 0.76 

a
 ± 0.06 0.74± 0.12 

C21:0 0.28 
a
 ± 0.13 0.36 

a
 ± 0.03 0.32

 a
 ± 0.01 0.25

 a
 ± 0.02 0.32 

a
 ± 0.17 0.50

 a
 ± 0.17 0.34± 0.09 

C22:0 0.23 
a
 ± 0.14 0.21 

a
 ± 0.25 0.17

a
 ± 0.19 0.19

a
 ± 0.27 0.16 

a
 ± 0.08 0.14 

a
 ± 0.12 0.18± 0.03 

C23:0 0.08 
a
 ± 0.01 0.08 

a
 ± 0.09 0.07 

a
 ± 0.00 0.06 

a
 ± 0.00 0.06 

a
 ± 0.11 0.07 

a
 ± 0.05 0.07± 0.06 

C24:0 0.09 
a
 ± 0.08 0.09 

a
 ± 0.16 0.03 

a
 ± 0.04 0.02 

a
 ± 0.39 0.03

a
 ± 0.05 0.02

a
 ± 0.03 0.04± 0.04 

C14:1 0.20
b
± 0.11 0.43 

a
 ± 0.02 0.30

ab
 ± 0.02  0.31

ab
 ± 0.03 0.38

 a
 ± 0.02 0.33

ab
± 0.05 0.33± 0.08 

C15:1 0.32
abc

 ± 0.04 0.38
 a
 ± 0.02 0.29

bc
± 0.01 0.26

 c
 ± 0.01  0.35

ab
± 0.01 0.33

ab
± 0.02 0.32 ± 0.04 

C16:1  1.01 
a
 ± 0.10 1.01 

a
 ± 0.11 1.22 

a
 ± 0.03 1.16 

a
 ± 0.08 1.07 

a
 ± 0.08 1.01 

a
 ± 0.17 1.08± 0.13 

C18:1 n9c 24.22 
b
 ± 5.40 26.36 

ab
 ± 4.25 33.41 

ab
 ± 1.04 34.45

 a
 ± 0.77 27.93 

ab
 ± 1.57 27.77 

ab
 ± 1.40 29.02± 4.74 

C18:1 - n9-t 0.52 
a
 ± 0.21 0.31 

ab
 ± 0.01 0.27 

ab
 ± 0.02 0.25 

ab
 ± 0.06 0.20 

b
 ± 0.04  0.21 

b
 ± 0.03 0.29± 0.14 

C18:1 n11c  3.79 
a
 ± 0.51 3.81 

a
 ± 0.37 2.98 

ab
 ± 0.17  3.16 

ab
 ± 0.62 2.48 

b
 ± 0.10 2.60 

ab
 ± 0.26 3.13 ± 0.65 

C20:1n9 0.15 
a
 ± 0.04 0.10 

a
 ± 0.03 0.07 

a
 ± 0.02 0.09 

a
 ± 0.00 0.11 

a
 ± 0.04 0.08 

a
 ± 0.06 0.10± 0.04 

C24:1n9 0.76
a
 ± 0.34 0.60 

a
 ± 0.49 0.46 

a
 ± 0.18 0.37 

a
 ± 0.10 0.80 

a
 ± 0.40 1.01 

a
 ± 0.16 0.66± 0.38 

C18:2n6c 5.22 
a
 ± 0.62 3.50 

ab
 ± 1.05  2.36 

b
 ± 0.35  2.90 

ab
 ± 0.09 4.61 

ab
 ± 0.55  4.73 

ab
 ± 1.06  3.89± 1.26 

C18:2n6t  0.07 
a
 ± 0.06 0.13 

a
 ± 0.01 0.14 

a
 ± 0.01 0.12 

a
 ± 0.02 0.13 

a
 ± 0.00 0.12 

a
 ± 0.03 0.12± 0.04 

C18:3n3 0.15 
a
 ± 0.11 0.20 

a
 ± 0.04 0.16 

a
 ± 0.05 0.17 

a
 ± 0.02 0.34 

a
 ± 0.20 0.23 

a
 ± 0.08 0.21± 0.12 
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C18:2 9c.11t-CLA 0.38 
a
 ± 0.06 0.44 

a
 ± 0.04 0.47 

a
 ± 0.11 0.48 

a
 ± 0.11 0.44 

a
 ± 0.03 0.46 

a
 ± 0.10 0.44 ± 0.09 

C20:4n6 1.66 
a
 ± 0.58 1.20 

a
 ± 0.90 1.22

a
 ± 0.54 1.29 

a
 ± 0.64 2.11 

a
 ± 0.73 2.15 

a
 ± 0.53 1.58± 0.48 

C22:6n3 0.08 
a
 ± 0.52 0.21 

a
 ± 0.19 0.34 

a
 ± 0.20 0.40 

a
 ± 0.25 0.88 

a
 ± 0.09 0.58 

a
 ± 0.41  0.42± 0.23 

SFA 59.90±8.52 61.27±8.68 56.74±7.85 55.56 ±7.90 57.92 ± 8.00 58.56 ± 8.23 58.26 ± 8.17 

MUFA 30.97 ± 8.31 33.00 ± 9.06 39.00 ± 11.57 40.05 ± 11.94 33.32 ± 9.63 33.34 ± 9.59 34.93 ± 10.01 

PUFA 7.56 ± 2.03 5.68 ± 1.31 4.69 ± 0.85 5.36 ± 1.05 8.51 ± 1.72 8.27 ± 1.80 6.66 ± 1.45 

MUFA/SFA 0.52
a±  0.19 0.54

a± 0.02  0.69
a
 ± 0.13 0.72

a± 0.09 0.57
a± 0.11 0.57

a± 0.11 0.60 ± 0.08 

PUFA/SFA 0.13
a±  0.01 0.09

a± 0.04 0.08
a
± 0.02 0.09

a± 0.02  0.15
a± 0.01 0.14

a± 0.04 0.11 ± 0.03 

h:H
 

1.28 
a± 0.23 1.28 

a± 0.19 1.50 
a± 0.12 1.62 

a± 0.12 1.39 
a± 0.04 1.36 

a± 0.01 1.41± 0.01 

AI 0.45
a± 0.09 0.43

a±  0.06 0.476 
a± 0.04 0.43

 a± 0.02 0.46 
a± 0.02 0.45 

a± 0.01 0.45 ± 0.06 

TI 1.42
 a± 0.44 1.35

a± 0.23 1.59
 a± 0.07 1.32

 a± 0.06 1.51
 a±0.03 1.28

a± 0.04 1.41± 0.06 

Cholesterol (mg/100g) 
318.58

a 
± 56.75 249.87

a 
± 77.83 326.14

a 
± 110.39 332.73

a 
± 5.58 218.98

a 
± 24.23 249.76

a 
± 37.61 282.67± 44.54 

1 
PS1 – Street market exposed for sale at temperature ± 30 ° C; PS2 - Street market exposed for sale under refrigeration ± 10°C; PS3 - butcher shop exposed for sale under 

freezing ± - 7°C; PS4 - butcher shop exposed for sale refrigerated ± 10°C; PS5 - supermarket exposed for sale under freezing ± - 7 ° C; PS6 - supermarket exposed for sale 

under refrigeration ± 10 ° C; Different letters in the same line indicate difference by the Tukey test at 5%. 

h:H - hypocholesterolemic-h fatty acids / hypercholesterolemic-H fatty acids ratio = (C18:1 cis9 + C18:2 ω-6 + C20:4 ω-6 + C18:3 ω-3 + C22:6 ω-3)/(C14:0 + C16:0) 

(Santos-Silva et al. 2002); AI – Atherogenicity index = [(C12:0 + (4* C14:0) + C16:0)]/ ω-6 + ω-3+MUFA+C18:1 (Ulbricht and Southgate 1991); 

TI - thrombogenicity index= (C14 + C16 + C18)/(0,5 *(C18:1 + MUFA + ω-6) + (3* ω-3)+( ω-3 / ω-6) (Ulbricht and Southgate 1991). 
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Table 4: Amino acids profile 
1
 (mg / 100 g protein) of goat “sarapatel” under different marketing conditions 

 Marketing / storage conditions
1
    

Amino acids PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6 
General 

average 

Standard 

FAO
2
 

AA Score
3
 

Essential Amino acids 

Lysine  223.72 352.81 310.06 194.55 294.21 400.21 297.59 45 4.32 to 8.89 

Phenylalanine + Tyrosine  254.38 319.12 312.50 125.93 328.02 386.45 287.73 38 3.31 to 10.17 

Histidine 278.87 260.97 177.11 190.32 494.54 316.91 286.45 15 11.81 to 32.97 

Leucine 212.38 258.55 258.46 93.39 293.44 397.28 252.25 59 1.58 to 6.73 

Valine 152.37 101.80 214.45 89.74 232.04 270.55 176.82 39 2.30 to 6.94 

Threonine  91.05 151.48 142.56 110.35 152.10 180.04 137.93 23 3.96 to 7.83 

Isoleucine  80.81 194.90 112.38 140.04 133.15 153.28 135.76 30 2.69 to 6.47 

Methionine 65.57 73.20 59.69 36.43 63.96 77.56 62.73 22 1.65 to 3.52 

Nonessential Amino acids 

Glutamic acid 279.78 319.44 333.88 259.69 383.27 461.93 339.66 NA
4
 NA 

Serine  385.29 244.69 281.55 313.82 394.00 366.76 331.02 NA NA 

Aspartic acid  220.60 266.32 291.65 213.12 320.08 388.78 283.42 NA NA 

Arginine  209.37 202.32 213.81 139.42 284.45 325.78 229.19 NA NA 

Alanin 152.00 220.24 231.90 164.37 274.36 180.04 203.82 NA NA 

Glycine  146.29 62.83 199.18 149.24 100.56 225.94 147.34 NA NA 
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Proline 51.76 57.25 76.46 19.32 52.01 135.89 65.45 NA NA 

1 
PS1 – Street market exposed for sale at temperature ± 30 ° C; PS2 - Street market exposed for sale under refrigeration ± 10°C; PS3 - butcher shop exposed for sale 

under freezing ± - 7°C; PS4 - butcher shop exposed for sale refrigerated ± 10°C; PS5 - supermarket exposed for sale under freezing ± - 7 ° C; PS6 - supermarket 

exposed for sale under refrigeration ± 10 ° C;
 2

Values reported on a dry basis; 
2 

Estimated amino acids requirement (adults). Reference standard of protein FAO / WHO 

/ UNU (2007) 
3
 Amino acids score (mg / g protein sample) / (mg / g protein standard FAO / WHO) 

4
 Not applicable 

 

 


