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RESUMO 

As carnes, de modo geral, possuem papeis fundamentais na construção e manutenção de 

componentes do corpo. O mercado na busca fontes de proteína mais saudáveis, veem a carne 

de avestruz como destaques, devido a sua baixa composição de colesterol, calorias, sódio e 

gorduras. Sendo a qualidade da carne influenciada por diversos fatores, objetivou-se determinar 

o efeito do congelamento sobre as características físicas da carne de avestruz (Struthio 

camelus), comparando as características físicas do peito e da coxa da carne de avestruz. Para 

isso, obteve-se aproximadamente 1,3 Kg de carne selecionadas do peito e coxa de avestruz, as 

quais foram analisadas in natura, para determinação dos valores de carne fresca, e 

posteriormente fracionado para serem congelados, descongelando-os após 30, 60 e 90 dias para 

serem analisadas quanto aos parâmetros físicos de: pH, cor (L*, a*, b*), capacidade de retenção 

de agua (CRA), perda de peso por cocção (PPC) e força de cisalhamento (FC), perda de 

descongelamento (PD) e substancias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), sendo 

verificado as diferenças estatísticas através das comparadas das médias pelo teste t e teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. Os resultados obtidos demostram que todos os parâmetros 

analisados apresentaram diferença significativa (P<0,05) com relação ao tempo de 

congelamento, em algumas notou-se diferenças ao tipo de corte da carne de avestruz. Como 

principal atributo de qualidade avaliado pelo consumidor, a cor da carne alterou com o tempo 

de congelamento, outro parâmetro bastante relevante observou-se que o pH inicial da carne para 

ambos os cortes é alto, diferenciando com o tempo de congelamento e entre o peito e a coxa.  

Estas mudanças das características físicas durante o processo de congelamento, podem ser 

determinantes para os potenciais consumidores. Deste modo, faz necessidade de estudos mais 

aprofundados sobre os efeitos dos congelamento e descongelamento sobre a carne. 

 

Palavras-chave: acidez da carne; cor da carne; perda de descongelamento; qualidade de carne.  

  



 

 

ABSTRACT 

Meats, in general, play key roles in the construction and maintenance of body components. The 

market in the search for healthier protein sources, see the ostrich meat as highlights, due to its 

low composition of cholesterol, calories, soda and fats. Being the quality of the meat influenced 

by several factors, the objective was to determine the effect of freezing on the physical 

characteristics of the ostrich meat (Struthio camelus), comparing the physical characteristics of 

the chest and thigh of ostrich meat. For this, obtained approximately 1,3 Kg of meat selected 

from the chest and thigh of the ostrich, which were analyzed in natura to determine fresh meat 

values, then fractionated to be frozen, thawed after 30, 60 and 90 days to be analyzed for the 

physical parameters of pH, colour (L *, a *, b *), water holding capacity (CRA), cooking loss 

(PPC), shear force (FC), thaw loss (PD) and thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), 

being verified the statistical differences through the means comparisons by the t-test and Tukey 

test at 5% of probability. The results obtained showed that all the analyzed parameters presented 

a significant difference (P <0.05) in relation to the freezing time, in some of them noticed 

differences to type of cut of ostrich meat. As the main attribute of quality evaluated by the 

consumer, the color of the meat changed with the freezing time, another parameter relevant it 

was observed that the initial pH of the meat for both cuts is high, differentiating with the 

freezing time, and between the chest and the thigh. These changes in physical characteristics 

during the freezing process can be decisive for the potential consumers. In this way, requires 

further study of the effects of freezing and thawing about meat. 

 

Keywords: meat acidity; meat colour; thaw loss; meat quality. 
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1. INTRODUÇÃO  

O avestruz é a maior ave existente, pertence a ordem Struthioniformes e sua origem é 

datada do período pré-histórico (período Cretáceo), portanto um animal extremamente antigo 

no planeta. Estas aves são nativas da África do Sul, onde possui o maior estoque de avestruzes 

do mundo, estimado em 150 mil animais por ano (SOUZA et al. 2012). É a única espécie 

vivente da família Struthionidae, a Struthio camelus e com 6 subespécies, agrupada em três 

tipos: African Black (a doméstica), Red Neck (pescoço vermelho) e Blue Neck (pescoço azul) 

que pertencem ao grupo das ratitas (do latim Ratis = jangada). 

São aves corredoras que possuem dedos e pernas adaptadas para correr, podendo atingir 

até 60 km/h e por não possuírem quilha sobre o esterno e nem musculatura peitoral adequada 

são incapazes de voar. (CARRER e KORNFELD, 1999). E para Carvalho Filho e Silva (2016) 

é a maior ave existente, tendo uma altura média de 2,0 a 2,5 m, que são medidas do chão até a 

cabeça e quando adulta pode pesar até 160 Kg. Os machos atingem a maturidade sexual em 

torno de três a quatro anos de idade e já as fêmeas ficam em torno de dois a três anos, podendo 

se reproduzir até os 40 anos de idade. 

Os avestruzes são extremamente resistentes e podem viver até 70 anos em cativeiro, 

porém, podem desenvolver doenças infecciosas semelhantes àquelas encontradas em aves 

domésticas. Como por exemplo, o que levou a OIE (Organização Mundial de Saúde Animal) 

em abril de 2011, a impedido qualquer exportar carne, ovos, filhotes e avestruzes vivos da 

África do Sul, devido a identificado do vírus H5N2 nos avestruzes sul-africanos (WORLD 

OSTRICH ASSOCIATION, 2013).  

A criação para fins comerciais é bastante comum em diversos países, devido serem aves 

de fácil manejo e manutenção, também pela alta procura por seus subprodutos. Segundo 

Rodrigues e Macedo (2014), o avestruz possui alto aproveitamento, que geram uma ampla 

variedade de produtos comercializados, nos quais os principais são a carne, o couro, a pluma e 

o óleo. Estes produtos tem uma importância relativa para o agente produtor, tendo um destaque 

para a carne, a qual é responsável por 46,54 % da receita bruta por avestruz abatido 

(RODRIGUES, 2014). 

A criação de avestruz no Brasil teve início em 1995, de onde foram importação de 

reprodutores e matrizes de origem norte-americana e sul-africana (BRANDÃO et al., 2009), 

chegando a ser o segundo maior rebanho mundial de avestruzes, decorrente ao crescente 

aumento no território nacional (MUNIZ, 2004), assim passando sua classificação de animal 

exótica para aves de produção zootécnica pelo IBAMA. 
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No Brasil, também vem crescendo o mercado de carne de avestruz, aliado à crescente 

preocupação por alimentos mais saudáveis, sendo considerada relativamente recente, por 

ocasião da iniciativa de cada vez maior o número de produtores que direciona sua produção 

para o abate, já que estes animais estão prontos para o abate com 10 a 12 meses de idade, 

pesando de 90 e 100 kg e gerando de 30 a 35 kg de carne limpa (SUZAN e GAMEIRO, 2007). 

Apesar da estrutiocultura (criação de avestruz) ser uma atividade insipiente no Brasil, 

portanto, não há dados em órgãos oficiais do governo (BARBOSA et al., 2007). Nos últimos 

tempos, a carne de avestruz vem se consolidado para um nicho no mercado de carnes brasileiro, 

assim como o exemplo do que já pode ser visto a alguns anos em outros países pelo mundo. Por 

isso, que os inúmeros abatedouros de avestruzes têm forcado em distribuir seus produtos em 

diversos restaurantes e supermercados e alguns destes já iniciando os processos de exportação 

(ACAB, 2006).  

Aliado ao crescente interesse por espécies animais não convencionais, usado como 

suplemento de proteína animal e a crescente preocupação de alimentos mais saudáveis, Costa 

et al. (2002) apontam outros fatores importantes avaliados pelos consumidores para a obtenção 

dos produtos cárneos, nos quais são: a cor do músculo e da gordura de cobertura, perda de 

líquidos no descongelamento e na cocção, a suculência e a maciez da carne.  

Com a importância demostrada para a determinação das características físicas da carne, 

portanto, o avestruz sendo uma ave corredora, sua musculatura peitoral é pouco desenvolvida, 

mesmo assim sendo aproveitado, a carne das pernas possui uma maior quantidade, deste modo 

podem apresentar variações no valor das características, embora não sejam significativas 

(BALOG et al., 2008). 

A conservação da carne pode ser feita por vários métodos dentre eles se encontra o 

congelamento, baseando que este método destrói alguns microrganismos em baixa temperatura 

e impede o crescimento de outros, desta forma obtendo um produto de alta qualidade, que para 

tal processo deve ser sempre bem fresca e de excelente qualidade (MONTEIRO FILHO et al., 

2002). O autor ainda cita que um problema do congelamento está relacionado com a formação 

de cristais de gelo no interior das células, provocando perda de qualidade na carne. 

Assim, objetivou-se com este estudo determinar o efeito do congelamento sobre as 

características físicas da carne do avestruz (Struthio camelus) e comparando as características 

físicas do peito e da coxa da carne de avestruz. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Carne de avestruz 

As carnes possuem papeis fundamentais na construção e manutenção de componentes 

do corpo, tais como dos tecidos, formação de hormônios, enzimas, proteínas estruturais e 

anticorpos, entre outros, sendo consideradas fontes de aminoácidos essenciais e proteínas de 

alto valor biológico (HAUTRIVE et al., 2013). E as carnes são importante fonte de proteínas 

de alto valor biológico, das vitaminas do complexo B e, sendo por tanto, as carnes vermelhas 

com maior importância por possuírem ferro de ampla biodisponibilidade (SANTOS et al., 

2013). O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA), define pela sua 

Portaria n° 210, que a carne de aves é a parte muscular comestível das aves abatidas, que são 

declaradas aptas à alimentação humana através da inspeção de um médico veterinária oficial 

antes e depois do abate (BRASIL, 1998). 

Os avestruzes podem pesar até 160 Kg quando adulta, com um rendimento de carcaça 

fria de aproximadamente 51 %, não havendo diferença em rendimento de carcaça, quando 

comparada os machos com as fêmeas, apresentando estes animais a mesma idade e o mesmo 

peso (CARVALHO FILHO E SILVA, 2016). Se comparando com o rendimento de carne 

bovina, o avestruz apresenta uma larga compensação com este fato que é a grande produção de 

filhotes por ano (OLIVEIRA et al., 2017). 

Em vários lugares, a criação comercial de avestruz está concentrada na produção de 

carne, direcionada para um mercado consciente sobre a qualidade e saúde, onde o termo carne 

se dar a todas as partes comestíveis da carcaça do animal abatido, incluindo o tecido muscular 

magro adjacente, intra e intermuscular e o tecido adiposo (CAPELA-PIRES et al., 2016). 

Segundo Souza et al. (2012) a carne de avestruz está entres as três carnes vermelhas mais 

apreciadas, além da carne de bovino e de cavalo.  

Para Pereira et al. (2006), que apontam uma tendência mundial em buscar fontes de 

proteína mais saudáveis, a carne de avestruz apresenta na sua composição baixos níveis de 

colesterol, calorias, sódio e gorduras, quando comparada com outras carnes, assim sendo uma 

forte opção para este mercado. Sendo, portanto, considerada como uma iguaria e 

comercializada como uma alternativa saudável às demais carnes vermelhas pelo mundo 

ocidentais, devido as suas características de carne magra tem oferecido como alternativas na 

elaboração de subprodutos, embutidos ou não. (NASCIMENTO et al., 2012).  
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Já com relação a sua cor vermelha característica, o seu elevado teor proteico e a boa 

aceitação pelo consumidor, Luengo et al. (2000), já afirmavam que a carne de avestruz tende a 

ser uma nova opção de consumo, além de apresentar um rendimento em carne mais elevado 

que o de bovinos. 

2.2. Características da carne 

A carne de avestruz é uma carne exótica, que apesenta uma coloração avermelhada, 

maciez e sabor semelhante à carne bovina, sendo então um fator positivo para sua aceitação, 

principalmente pelo mercado interno, podendo ser introduzida na alimentação por esta ser rica 

em proteínas, cálcio e ferro e possuindo baixos teores de gordura total e ácidos graxos saturados 

(HAUTRIVE et al., 2013). Para Balog et al. (2008), o maior atrativo da carne de avestruz está 

em seu baixo teor de gordura em comparação às outras carnes e com vantagem de outras aves 

na comparação do teor de ferro, pois a carne de avestruz possuir um alto teor de ferro, diferente 

das carnes de outras aves. Também sobre estas características, Da Silva Feijó et al. (2013), 

afirmam que pôr a carne de avestruz ser altamente protéica, rica em cálcio e ferro e com baixos 

teores de sódio, gordura total, ácidos graxos saturados, colesterol, e livre de contaminações 

químicas, tem tudo para conquistar o mercado e que além destes atributos nutricionais, ela não 

apresenta praticamente nenhum risco à saúde pública. 

A característica de carne magra se dar à distribuição da gordura no corpo do avestruz, 

se concentrando em volta do estômago e abaixo da pele, possibilitando a separação desse 

volume, sendo assim, bastante estimulada por profissionais da área de saúde por proporcionar 

uma alternativa de dieta balanceada. (BALOG et al., 2008). Para ser considerada carne magra, 

Roça (2012) afirma que deverá possuir sua composição em torno de 75 % de água, com 21 a 

22 % de proteína, 1 a 2 % de gordura, 1 % de minerais e menos de 1 % de carboidratos, havendo 

por tanto, uma pequena variação para destes teores com dependendo da espécie animal. 

2.3. Qualidade da carne 

A qualidade é uma das maiores exigências dos consumidores, com o aumento destas 

exigências a indústria de carnes vem respondendo com medidas para melhora-las, 

principalmente no que se diz respeito a maciez, a suculência e o sabor (PARTECA, 2016). Para 

Menezes Junior et al. (2014) a qualidade da carne pode ser influenciada por diversos fatores, 

que podem ser intrínsecos ao animal, referente a espécie, raça, sexo e idade e extrínsecos, neste 
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caso se referindo a nutrição e ambiente. Além deste que também por a composição da carne, 

ela pode depender da localização anatômica do músculo (ARANHA, 2015).  

Segundo Ribeiro (2015) a aparência e maciez da carne são os principais atributos de 

qualidade, tendo em vista que estão relacionados principalmente a cor dos cortes e a CRA 

(capacidade de retenção de água), respectivamente. Sendo a cor um dos atributos de maior 

importância, por ser um dos primeiros aspectos avaliados pelos consumidores. A cor das carnes 

é uma das características avaliativas de qualidade, onde sua avaliação é um indício de frescor e 

influência diretamente o consumidor na decisão final de sua aquisição, como afirma Fletcher et 

al. (2000). Mesmo sendo uma ave, a carne de avestruz apresenta uma cor fortemente 

avermelhada, podendo assumir colorações mais arroxeadas, dependendo de alguns fatores. O 

fato de possuir uma tonalidade vermelha mais acentuada, se dar por ter um teor elevado de ferro 

em sua composição, mais até que a carne bovina (MUNIZ, 2004). 

Outro fator de grande importância para determinar a qualidade de uma carne é o pH, 

sendo que este pode influência nas demais características avaliativas de qualidade. Para Vargas 

(2012) o pH tem uma importância fundamental no procedimento de transformação do músculo 

em carne, afetando sobre as características sensoriais, não implicando unicamente no pH final, 

mas também a velocidade de queda do mesmo. Sales e Mellet (1996) puderam observar que o 

declínio do pH post-mortem entre diferentes músculos pode variar. E que o teor de mioglobina 

e o pH da carne de avestruz também são maiores do que em outras espécies de carne vermelha 

(SALES & HAYES, 1996). E em seu estudo Balog et al. (2008), constataram que a carne de 

avestruz apresenta um alto pH final, fato este que não influenciou negativamente as 

características físicas. 

Sendo um fator que influência na qualidade da carne, que na formação dos cristais de 

gelo entre e dentro das fibras durante o congelamento, podendo danificar fisicamente a 

ultraestrutura da carne, pois à medida que a água se congela, elevando a concentração dos 

solutos em volta da estrutura proteica que é sensível, que aumenta a susceptibilidade à 

desnaturação de proteínas, deste modo influenciando negativamente na qualidade (LEYGONIE 

et al., 2012). Que durante o congelamento são formados cristais de gelo entre e dentro das fibras 

que danificam fisicamente a ultraestrutura da carne, que drenam a água dos espaços 

intracelulares para os espaços intercelulares que levam à perda excessiva de umidade durante o 

descongelamento, causando alterações no perfil sensorial e influenciando a textura (AÑÓN & 

CALVELO, 1980; NGAPO et al. 1999).  

A temperatura usada para o armazenamento é determinante em diversos fatores, tais 

como as taxas de perda de tempo de prateleira e qualidade final no momento do consumo ou 
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utilização dos produtos (QUEIROGA et al., 2014). Sendo um dos grandes problemas a formação 

de cristais de gelo, no qual parte da água livre do alimento cristaliza-se no início do 

congelamento, que ocasiona a concentração da solução e diminuição do ponto de congelamento, 

consequentemente alterando ainda mais estes efeitos com a continuação do decréscimo da 

temperatura, assim alterando o pH, decorrente do aumento da concentração de solutos (COLLA 

e PRENTICE-HERNÁNDEZ, 2003). Segundo Monteiro Filho et al. (2002), o processo de 

congelamento pode utilizar várias temperaturas, dependendo muitas vezes do tipo do produto, 

quando se utiliza temperaturas muito baixas, o congelamento é denomina-se ultrarápido. 

Mesmo o congelamento da carne sendo um procedimento bastante viável, 

principalmente do ponto de vista econômico, que aumenta a vida útil do produto e permite que 

sejam exportados. Segundo Leygonie et al. (2012), a qualidade da carne de avestruz é afetada 

negativamente pelos regimes de congelamento e descongelação usado atualmente na indústria, 

levando as mudanças mais significativas no aumento da dureza, perda de cor, aumento da 

oxidação da proteína e perda de umidade logo após o congelamento e o descongelamento da 

carne, que pode afetar o comportamento de recompra por parte do consumidor. 

E como o congelamento não param todos os processos biológicos, entende-se então 

como a oxidação sendo um dos principais contribuintes para a deterioração da qualidade da 

carne congelado/descongelado. Desta forma, a oxidação lipídica tende a acelerar após o 

descongelamento, isso devido à peroxidação durante o armazenamento congelado o que produz 

espécies reativas de oxigênio e que também aumenta a oxidação proteica (LEYGONIE et al., 

2011). Para Falowo, Fayemi, & Muchenje, (2014), os lipídios são distribuídos no espaço intra 

e extracelular da carne de forma ampla, sendo então quimicamente instáveis é facilmente 

oxidado, principalmente no pós-mortem e armazenamento, onde pode resulta em odor ranço, 

desenvolvimento de sabor, perda de umidade, descoloração, entre outras. 

Por tais motivos e pelo crescente interesse por espécies animais não convencionais, 

usado como suplemento de proteína animal, a forma de comercialização da indústria, com uso 

de carne congelada, tendo em vista o pouco estudos a respeito deste alimento, faz-se importante 

o estudo das características físicas da carne de avestruz, para determinar quais os efeitos que o 

congelamento e o descongelamento tem sobres estas características.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Aquisição e preparo das amostras 

A carne de avestruz usada no experimento, foi adquirida amostras com 

aproximadamente 1,3 Kg de carne selecionadas do peito e da coxa de um avestruz macho, com 

3 anos de idade pesando aproximadamente 100 Kg. Este animal vivia sobre a forma de criação 

do sistema semiextensivo em propriedade particular e que foi abatido comercialmente na 

própria propriedade localizada no município de Mossoró/RN, transportada em sacos plásticos 

e refrigerada até o Laboratório de Análises Instrumentais e Sensoriais (LANIS) da Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), localizada no mesmo município. 

As amostras foram preparadas no laboratório segundo os critérios de higiene e boas 

práticas de manipulação, onde a primeira etapa do preparo consistiu analisar as amostras 

frescas, em seguida sendo fracionados em 9 partes com aproximadamente 130 g para cada corte 

que foi submetido ao congelamento, em um freezer horizontal com temperatura de -20 °C, para 

posteriormente serem feito as análises das amostras descongeladas, com períodos de 30, 60 e 

90 dias, para tanto as amostras foram descongelada retirando-as do freezer e colocando em uma 

geladeira vertical, com temperatura de 4 °C por no mínimo 24 h de antecedência, visando o 

completo descongelamento da carne, sendo então submetidas as novas análises. 

As análises físico-químicos para pH, Cor, CRA, PPC, FC e PD foram realizadas no 

LANIS e no Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal (LIPOA), realizou-se as 

análises de oxidação lipidica, ambos os laboratórios estão localizados na Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido (UFERSA), campus Mossoró/RN. 

3.2. Análises físico-químicos 

Para a determinação do potencial hidrogeniônico (pH), foram mensuradas na própria 

carne de acordo com a metodologia estabelecida pela AOAC (2005), utilizado do pHmetro 

digital HANNA® modelo HI 99163, conectado a um eletrodo de penetração. 

A cor da carne foi determinada através do colorímetro Konica Minolta, CM-700d/600d 

(Sistema CIE L*a*b*), onde o sistema avalia as coordenadas de L* para a determinação de 

luminosidade (preto/branco), a* para o teor de vermelho (verde/vermelho) e b* para o teor de 

amarelo (azul/amarelo) conforme especificações da Comission Internationale de L’éclairage 

(DE L’ECLAIRAGE, 1986).  
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A capacidade de retenção de água (CRA) foi avaliada através da medida da perda de 

água liberada de amostras, que é pesada aproximadamente 0,5 g de carne e sendo colocados em 

papéis-filtro e em entre duas placas, então prensado por peso de 5 kg, novamente foi pesado 

após 5 min, que foi determinado pela diferença dos pesos e sendo expressa em porcentagem 

(HAMM, 1961).  

A perda de peso por cocção (PPC), foi estabelecido através da diferença de pesos de 

uma porção da carne com peso de aproximadamente 35 g, que foram envolvidas em papel 

alumínio e submetida a cocção com a utilização de um grill, onde permaneceu até que a 

temperatura média interna da amostra atinge mais ou menos 75 °C e sendo então pesada. O 

PPC é expresso em porcentagem conforme descrito por Osório (1998).  

Para a determinação da força de cisalhamento (FC), foi utilizado um texturômetro 

(TEXTURE ANALYZER TAXT-125), acoplado ao dispositivo Warner-Bratzler (HDP/WBV), 

com uma configuração pré-determinada pelo fabricante, que são as seguintes utilizada para uma 

amostra de 1,5 cm de altura: a velocidade para o pré-teste deve ser de 2,0m/s; a velocidade do 

teste de 3,0 m/s; a distância percorrida pela lâmina, quando atingi a parte superior da amostra 

deve ser de 20 mm; a velocidade de pós-teste sendo de 10 m/s. Para este teste foram utilizada 

as carne que passaram pelo teste de PPC, então foram extraídos amostras no formato de 

paralelepípedos com medidas de 1,5 x 3,0 x 1,5 cm.  Os resultados para FC são expressos em 

Kg.f/cm2 (HAMM, 1961). 

A perda de descongelamento (PD), foram obtidos através da diferença dos pesos das 

amostras congeladas, que foram previamente pesadas e colocada para congelar em um freezer 

com uma temperatura de -20 °C, as amostras foram retiradas do freezer e colocados em uma 

unidade de refrigeração a 4 °C, como pelo menos 24 h de antecedência, com o intuito delas 

descongelarem completamente, que é quando o centro termal da amostra atingiu 0 °C. Após 

este período as amostras foram secada com auxílio de um papel de seda ou papel toalha e sendo 

pesada novamente. E o resulto obtido são expressas em porcentagem (LEYGONIE et al., 2012). 

A análise das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), forem determinados 

com a utilização de 0,5 g da carne de avestruz aproximadamente, adicionando uma solução 

estoque (ácido tiobarbitúrico a 0,375 %, ácido tricloroacético a 15 % e HCl a 0,25 mm), 

demostrando uma coloração rosada durante o aquecimento para as amostras positivas. Então 

tendo a cotação da absorbância da solução em 532 nm contra o branco e a quantidade de TBARS 

sendo expressa em miligramas de malonaldeido por kg de carne de avestruz. (AMSA, 2012). 
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3.3. Análise estatística 

A análise estatística dos dados foram submetidos pela análise de variância e teste de 

comparação de médias. Para os efeitos do congelamento foram comparados pelo teste de Tukey 

e a diferença do entre os cortes pelo teste t, em ambos os testes com uma probabilidade ao nível 

de 5%, utilizando o programa SISVAR da versão 5.6. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 apresenta os valores das médias para todas as características físico-químicas 

avaliadas neste trabelho, onde pode-se notar diferença significativas (P<0,05) para todos os 

parâmetros com relação ao tempo de congelamento, em algumas notou-se diferenças ao tipo de 

corte da carne de avestruz.   

  

Tabela 1 - Valores dos parâmetros físico-químico da carne do peito e da coxa de avestruz, com 

diferentes tempos de congelamento. 

Parâmetros Cortes 
  Tempo de congelamento (dias) 

CV (%) 
Fresco 30 60 90 

pH 
Peito 5,83 Ba 5,44 Ab 5,49 Ab 5,27Ac 

0,34 
Coxa 5,95 Aa 5,41 Ab 5,45 Ab 5,30 Ac 

 
 

     

L* 
Peito 68,71 Aa 67,26 Aab 66,49 Ab 66,82 Ab 

2,34 
Coxa 68,42 Aa 67,49 Aab 66,72 Ab 66,34 Ab 

       

a* 
Peito 5,56 Ba 4,98 Bb 4,33 Bc 4,31 Bc 

5,46 
Coxa 7,8 Aa 6,43 Ab 4,78 Ac 4,64 Ac 

       

b* 
Peito 8,52 Aa 7,89 Aa 7,87 Aa 7,92 Aa 

4,43 
Coxa 9,18 Aa 8,81 Aab 7,6 Ab 7,76 Ab 

 
 

     

CRA (%) 
Peito 61,7 Bb 66,66 Aa 66,76 Aa 65,98 Aa 

8,43 
Coxa 68,66 Aa 67,1 Aa 65,8 Ab 65,87 Ab 

 
 

     

PPC (%) 
Peito 32,66 Bb 42,56 Aa 42,86 Aa 42,12 Aa 

19,23 
Coxa 54,23 Aa 44,2 Ab 44,5 Ab 41,45 Ac 

 
 

     

PD (%) 
Peito - 1,74 Aa 1,24 Ba 1,54 Ba 

5,43 
Coxa - 1,69 Ab 2,08 Aa 1,97 Aa 

 
 

     

FC 

(kgf/cm²) 

Peito 5,09 Ba 3,88 Bb 3,83 Ab 3,24 Ac 
3,27 

Coxa 8,8 Aa 6,71 Ab 4,19 Ac 3,68 Ad 

      
 

TBARS 

(mg MDA/kg) 

Peito 0,41 Ab 0,82 Aa 0,90 Aa 1,44 Aa 
8,79 

Coxa 0,29 Bc 0,44 Bb 0,64 Ba 0,98 Ba 
A, B - Letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferença entre os tratamentos pelo teste t 5%. 

a, b, c  - Letras minúsculas distintas na linha indicam diferença entre os tempos de armazenamento pelo teste Tukey 5% 

pH: Potenciais hidrogeniônicos; L*: Teor de Luminosidade; a*: Teor de Vermelho; b*: Teor de amarelo; CRA: Capacidade de 

Retenção de Água; PPC: Perda de Peso por Cocção; PD: Perda de Descongelamento; FC: Força de Cisalhamento; TBARS: 

Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico. 
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Os valore de pH da carne de avestruz com relação aos tempos de congelamento 

apresentaram uma tendência de queda para ambos os cortes de carnes, não demostrando 

diferenças entre si. Os valores médios para a carne fresca foram próximo de 6, estando de 

acordo com a literatura, onde Sales (1996), Balog et al (2008) e Carvalho Filho e Silva (2016) 

classifica-o uma carne de pH alto, de tipo intermediária entre normal (pH < 5,8) e alto (pH > 

6,2), diferenciando dos demais tempos de armazenamento como constatado por Leygonie et al. 

(2012) em seus estudos. Segundo estes mesmo autores, o pH inicial alto da carne de avestruz 

pode ser considerado como padrão, portento, não sendo um ponto negativo para ela. 

A redução do pH durante o congelamento e descongelamento pode ter sido influenciado 

por perdas de nutrientes, onde segundo Colla e Prentice-Hernández (2003) a formação de 

cristais de gelo ocasiona a concentração da solução aumentando-o, assim alterando o pH, pois 

quando a carne é congelada boa parte dos nutrientes dela, encontrada nas células musculares 

não são absorvidas novamente durante o descongelamento. Segundo Leygonie et al. (2012), 

ocorre uma alteração no equilíbrio iônico da carne com a perda de nutrientes, como minerais e 

pequenos compostos de proteínas, sendo responsável pela redução do pH durante o 

congelamento e descongelamento da carne.  

Como sendo um dos primeiros aspectos avaliado pelo consumidor, a cor da carne é um 

fator de muita importância para determinar a qualidade. Com relação a esta característica, pode-

se notar que o processo do congelamento sobre a carne apresentou uma alteração com o passar 

do tempo para todos os parâmetros L*, a* e b*, sendo também apresentado diferenças 

significativas (P<0,05) para o teor de vermelho (a*) entre os cortes de carne. 

Esta diminuição nos valores encontrado pelo sistema CIE L*, a* e b*, foram observados 

por Vieira et al. (2009), Leygonie et al. (2011) e Leygonie et al. (2012), onde ainda afirmam 

que da transformação da carne de sua cor característica para uma coloração marrom, decorrente 

ao tempo de armazenamento congelada é em virtude ao efeito de desnaturação da fração globina 

da molécula mioglobina. Outro fator que foi observado por Balog et al. (2008), que está a 

alteração da coloração da carne de avestruz é proveniente da alimentação e do procedimento de 

abate, podendo chegar até apresentar uma cor arroxeada, que ainda afirma que a coloração 

avermelha forte é devido ao alto teor de ferro, que também pode ter influenciado para a 

diferença do teor de vermelho. Estes autores ainda apontam que o pH e a oxidação lipídica 

podem alterar a coloração da carne de avestruz. 

A capacidade de retenção de água (CRA), responsável também pela suculência da carne, 

apresentou diferenças significativa (P<0,05) com relação ao tempo de congelamento, também 

sendo visto diferença entre as carnes fresca. Na literatura os valores para CRA apresentam 
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diferentes resultados, como segundo Carvalho Filho e Silva (2016), que encontraram valores 

média em torno de 55,63 %, outros autores apresentaram valores semelhantes ao deste, como 

Sanfelice et al. (2010) que encontram médias de 64,54%.  

Para Pires et al. (2002) e Leygonie et al. (2012), a alteração do CRA que ocorreu na 

carne, se dar devido à perda de fluido com a desnaturação de proteínas, responsável pela 

retenção destes fluidos no momento do descongelamento, devido a formação de cristais de gelo 

durante o congelamento, que altera os espações interfibrilares do tecido muscular, contribuindo 

para esta perda na carne. Segundo Balog et al. (2008), os diferentes músculos podem apresentar 

diferenças entre si, em virtude da quantidade de água presente no interior das células dos cortes 

selecionados. Como apontado já por diversos autores anteriormente, o pH influência as demais 

características físicas, deste modo afetando também o CRA da carne de avestruz. 

Os resultados da analises para a perda de peso por cocção (PPC) demostram que a 

ocorreram diferenças significativas (P<0,05) semelhantes as encontras para CRA, onde 

observou que a carne alterou com o passar do tempo de congelamento. Segundo Silva et al. 

(2012) os altos valores de perdas sugerindo que a carne de avestruz apresente um aspecto seco 

após a cocção, baixa suculência e menor maciez. 

A diferença apresentada da carne fresca em relação a carne congelada, pode estar 

relacionada com os possíveis danos nas estruturas das fibras musculares, que foram submetidos 

pela formação dos cristais de gelo durante o processo de congelamento, no qual Monteiro Filho 

et al. (2002) afirma que o tamanho e o formato dos cristais de gelo durante o congelamento 

podem ser responsáveis pela perda de peso. Que segundo Leygonie et al. (2012) a água perdida 

durante a cocção, não teria sido apenas decorrente do processo de congelamento e 

descongelamento da carne, sendo confirmado por Vieira et al. (2009) que alegam que as perdas 

na carne são oriundas de água constitutiva e de gordura derretida.  

Os valores apresentados para a força de cisalhamento (FC) demostram que ocorreram 

diferenças significativas (P<0,05), tanto no que se diz respeito aos tempos de congelamento da 

carne, que proporcionou uma redução da FC, quanto aos tipos de cortes. Este paramento seve 

para aferir a maciez da carne, quanto menor o valor mais macio é a carne, sendo, portanto, 

afetada pela CRA (PIRES et al., 2002) e pela PPC (SILVA et al., 2012).  

A carne fresca de avestruz obtiverem os maiores valores de FC, quando comparado os 

tipos de corte, a coxa apresentou o maior valor de FC entre todos, possivelmente influenciado 

pela exigência desta musculatura devido aos exercícios exposto ao animal. Também observou 

que a redução dos valores a diferença entre os cortes passou a ser não significativo com o passar 

do tempo de congelamento.  
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Os valores de FC com relação ao efeito do congelamento apresentaram discordância na 

literatura, onde diversos autores apontam que ocorre aumento na dureza da carne com o tempo 

de congelamento, deste modo pesquisas de Vieira et al. (2009) e Leygonie et al. (2012), relatam 

que, com a redução de umidade das fibras musculares enrijecendo-as, aumentando assim sua 

dureza. Assim como encontrado neste trabalho, autores como Lagerstedt et al. (2008), mostram 

que o congelamento reduz a FC. Segundo Pires et al. (2002) a temperatura usada na cocção 

antes da análise de FC, pode solubilizar o colágeno, tornando a carne mais macia. Porém, com 

unanimidade dos autores, os maiores períodos de congelamento apresentam o declínio nos 

valores de FC com maior intensidade. 

Os dados obtidos com a perda no descongelamento (PD) da carne de avestruz pode-se 

observar que ocorreram diferenças significativas (P<0,05) entre os tempos de congelamento e 

entre os tipos de cortes com 60 e 90 dias de armazenamento. Estes valores de PD indicam uma 

perda de fluido ocorrido durante o processo de congelamento e descongelamento da carne, que 

foi relatado por Leygonie et al. (2012). 

Assim, como na CRA e PPC, a perda de fluido apresentada na PD pode ser explicada 

através da formação de cristais gelo durante o congelamento, onde rompem com as moléculas 

celulares da carne, que não podendo serem absorvidas novamente, onde segundo Leygonie et 

al. (2012) estas perdas de fluido que causa a ruptura da estrutura das fibras, após o 

congelamento, eleva a preocupação em relação a qualidade da carne. 

Os resultados para a substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) na carne do 

peito e da coxa de avestruz apresentaram diferenças significativas (P<0,05) tanto para o tipo de 

corte, como também ao tempo de congelamento. Contatou-se que os valores de TBARS 

aumentaram a partir dos primeiros dados de congelamento, mantendo para os demais períodos.  

Segundo Leygonie et al. (2011) a oxidação lipídica está associada aos altos teores de 

ferro e ácidos graxos poli-insaturados, que durante o congelamento a peroxidação dos lipídeos 

na carne continua em níveis lento, acelerando a produção no descongelamento. Para Vieira et 

al. (2009), a oxidação está associada a descoloração da carne, devido a pró-oxidação formado 

pela oxidação lipídica pode elevar os teores de metamioglobina. Leygonie et al. (2012) afirmam 

que a oxidação lipídica pode aumentar devido a peroxidação que ocorre no congelamento, onde 

o aumento da concentração de soluto cria ambientes favoráveis para esta oxidação.  

A diferença de TBARS encontrada entre os cortes, podem ter ocorrido devido as 

variações de lipídio da carne, que segundo Price e Schweigert (1994) os lipídios são os 

componentes que mais variam na carne, sendo influenciado dos diversos fatores dentre eles o 

segmento muscular.  
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5. CONCLUSÃO 

O congelamento apresenta efeitos negativos sobre as características físicas da carne de 

avestruz, ocorrendo perda em sua qualidade, sendo a cor o principal atributo avaliado pelos 

consumidores, o processo de congelamento determinante negativamente a influência desta 

característica. Em comparação aos tipos de corte não obtiveram grandes variações entre o peito 

e a coxa da carne de avestruz. Assim, as mudanças apresentadas sobre as características físicas 

durante o processo de congelamento, podem ser determinantes para a aquisição deste produto 

para os potenciais consumidores. Deste modo, estudos posteriores de métodos que aperfeiçoem 

as formas de congelamento e descongelamento, sente tanta deterioração, são necessários. 
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