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COR 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

 A cor é considerada a mais importante característica sensorial na aparência 

da carne, podendo não apenas valorizá-la mas também depreciá-la (MacDougall, 

1994). 

 Os principais pigmentos responsáveis pela cor característica da carne são a 

mioglobina e a hemoglobina, porém pode-se encontrar  outros pigmentos como 

catalase e citocromo-enzimas mas sua contribuição na cor  é muito menor.  

 A mioglobina e a hemoglobina são formadas em sua maior parte  por 

proteínas: a mioglobina é o pigmento muscular que retém o oxigênio nos tecidos e a 

hemoglobina é o pigmento sangüíneo responsável pelo transporte de O² na corrente 

sangüínea. 

 A cor da carne indica a concentração de mioglobina e seu estado de 

oxigenação ou oxidação na superfície do músculo. A quantidade de mioglobina varia 

com a espécie, sexo, idade, localização anatômica do músculo, atividade física, pelo 

tipo de fibra muscular bem como pelo nível de sangria do animal no abate 

(Cornforth, 1994). 

 Fatores como estresse, tempo  e forma de resfriamento, queda do pH e pH 

final da carne também exercem efeitos na cor da carne. 

 Ao cortarmos a carne proveniente de um bovino recém abatido observamos a 

cor vermelho púrpura, devido principalmente à mioglobina. Quando ,a carne fica em 

contato com o ar , os pigmentos reagem com o oxigênio molecular e formam um 

pigmento relativamente estável denominado oximioglobina. Este pigmento é 

responsável pela cor vermelha brilhante que proporciona um aspecto atraente para o 

consumidor. A oximioglobina se forma em 30-40 minutos de exposição ao ar e esta 

reação é denominada oxigenação, que ocorre rapidamente porque a mioglobina tem 

grande afinidade pelo oxigênio. A reação é reversível e denomina-se desoxigenação 

causada pela dissociação do oxigênio devido ao baixo pH, aumento da luz ultra-

violeta e baixa tensão de oxigênio. 

 A desoxigenação da oximioglobina resulta na mioglobia reduzida que é muito 

instável. As condições que causam desoxigenação também são responsáveis pela 

oxidação formando a metamioglobina, de coloração marrom, indesejável. A 
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formação desta cor constitui um sério problema para a venda da carne, porque a 

maioria dos consumidores a associam com um longo período de armazenamento, 

embora possa haver a formação da metamioglobina em poucos minutos. A 

coloração correspondente a 20% de metamioglobina na superfície da carne é 

suficiente para provocar sua rejeição nos açougues (MacDougall, 1994). 

 Na carne fresca, substâncias redutoras evitam  o acúmulo de metamioglobia. 

A formação de metamioglobina é favorecida por baixas pressões de oxigênio, altas 

temperaturas (ativa enzimas que utilizam o oxigênio), sal (oxidante) e bactérias 

aeróbias (reduzem a tensão de oxigênio). 

 Pela presença de bactérias pode ocorrer a descoloração bacteriana, surgindo 

pigmentos de cor verde, como a sulfomioglobina  devido ao desenvolvimento de 

bactérias produtoras de H2S (Pseudomonas mephitica), e a coleglobina em 

decorrência do crescimento de bactérias produtoras de H2O2. 

 Na determinação da cor da carne, considera-se ainda a propriedade de 

dispersão de luz, a qual ocorre do estado fisiológico do animal ao abate e do regime  

de resfriamento a que a carcaça foi submetida. Imediatamente após o abate, o 

músculo encontra-se escuro devido sua translucência. A taxa de glicólise post-

mortem e a conseqüente formação de ácido lático, resultam no declínio do pH 

muscular.  A associação entre pH e intensidade de frio que a carcaça é exposta 

após o abate, afeta o grau de desnaturação protéica. Quando a produção de ácido 

lático é muito rápida, como ocorre em animais estressados, a dispersão de luz pode 

dobrar, provocando palidez, característica da carne PSE. Quando o animal chega ao 

abate após um período de estresse prolongado, a queda de pH é incompleta e a 

carne permanece translucente, como ocorre com a carne bovina “dark cutting” ou na 

carne suína DFD. (MacDougall, 1994). 

 Além do efeito sobre a cor, o pH também está relacionado a outras 

propriedades qualitativas da carne, como capacidade de retenção de água, 

solubilização de proteínas e taxa de desenvolvimento microbiano. Carnes com pH 

acima de 6,0 apresentam-se escura, pois o consumo mitocondrial de oxigênio é alto 

e permanece  assim por um período mais prolongado que nas carnes com pH mais 

baixo. Quando ocorre a diminuição gradual do  pH pós-abate até o nível de 5,6 a 

carne apresenta cor normal, vermelha, tolerando bem a exposição ao ar. Já quando 

o pH apresenta-se abaixo de 5,0 a mioglobina desnatura, formando metamioglobina 

e o ânion superóxido O2- (Cornforth, 1994). 
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 Na carne cozida, o principal pigmento é um pigmento marrom, apresentando 

a parte  protéica (globina) desnaturada e o ferro na forma Fe +++. A cor da carne 

cozida é determinada por outros fatores, como a caramelização de carboidratos e 

reação de Maillard. 

 As peças de carne fresca mantém sua cor atrativa aproximadamente por 72 

horas, dependendo dos invólucros utilizados e do emprego de baixas temperaturas. 

 

   Um dos principais sistemas de mensuração da cor é o proposto pela CIE - 

Commission Internationale de I’ Éclairage, o qual transforma o espectro de 

reflectância ou transmitância do objeto, emitido nas cores primárias: vermelho, verde 

e azul, em variáveis X, Y e Z de um gráfico tridimensional (“espaço”) sempre 

positivo, em que qualquer cor pode ser localizada, mediante sua mensuração em 

colorímetros ou espectrofotômetros com ajustes padronizados da lâmpada do 

observador (MacDougall, 1994). 

 Tal sistema, que originalmente permitia distorções da cromaticidade, teve 

introduzidas transformações lineares e não-lineares das variáveis, dando origem aos 

espaços aproximadamente uniformes de Hunter (1958) e os denominados CIELUV, 

recomendado para avaliar luzes com grande  diferença de cor e CIELAB, 

recomendado para avaliar  objetos com pequena diferença de cor (Robertson, 

1977). Nesses sistemas, as coordenadas X, Y e Z sofrem transformações 

quadráticas (no espaço Hunter) ou cúbicas (nos espaços CIELUV e CIELAB), dando 

origem às variáveis L, a e b. Para distinguir as correções matemáticas adotadas, nos 

espaços CIELUV e CIELAB nota-se um asterisco à direita da variável ( L*, a* e b*). 

O valor L* representa o máximo estímulo luminoso, seja de reflectância ou de 

transmitância e os valores a* e b* são entendidos respectivamente como as 
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proporções de vermelho e amarelo refletidos ou transmitidos pelo objeto. No sistema 

CIELAB, adotam-se ainda os termos tom (h*) e croma (C*), assim representados:    

 

                 h*= tan -1(b*/a*)                      C*=(a*2 +b*2)½ 

 

 

 Os colorímetros, embora de baixo custo e com precisão suficiente para 

atender ao controle de processos industriais, podem ser substituídos por 

espectofotômetros, mais adequados para avaliar materiais potencialmente 

translucentes como a carne (MAcDougall, 1994). 

 

 

2. FATORES TECNOLÓGICOS QUE AFETAM A COR DA CARNE  
 

2.1 Temperatura 
 

 A velocidade da perda da cor vermelha é mais rápida em temperaturas 

elevadas, na estocagem e no balcão de exposição. A temperatura de 

armazenamento ou exposição de carne fresca, deve estar de –2,2 a 1,1°C  para ser 

considera da ideal. Para  carne congelada, deve estar abaixo de –15°C.  

 A penetração de oxigênio no músculo também ocorre mais rapidamente a 

temperaturas mais elevadas, porém menor do que a velocidade de reação das 

enzimas. O efeito total, é o músculo se tornar vermelho brilhante mais rapidamente a 

temperaturas mais baixas. 

 
2.2 Carga microbiana  

 
 Níveis elevados de contaminação microbiológica também favorecem a perda 

da cor, pois muitos dos subprodutos do metabolismo microbiano são agentes 

oxidantes. A umidade dentro da embalagem tem sido considerado o fator mais 

favorável para o crescimento microbiano, seguido da redução da pressão de 

oxigênio nas faixas mais favoráveis de  transformação à metamioglobina durante a 

fase de crescimento de bactérias Pseudomonas, Achromobacter e Flavobacterium. 

Algumas bactérias produzem sulfeto de hidrogênio e peróxido de hidrogênio, 
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levando a formação de sulfomioglobina e colemioglobina. A presença da enzima 

catalase, do produto ou bacteriano, destrói o peróxido de hidrogênio, sendo assim a 

sulfomioglobina o maior problema na descoloração. Em carnes curadas a 

concentração de sal pode inativar a catalase, levando a formação de manchas de 

colemioglobina. 

 

 

2.3 Contaminantes químicos e adição de agentes químicos 
 
 Os contaminantes químicos podem favorecer a perda de cor, como agentes 

sanitizantes utilizados na limpeza, não totalmente removidos das superfícies e 

instrumentos em que a carne será trabalhada, particularmente para cortes em bifes. 

 O sal também é considerado um sério contaminante químico que provoca 

uma rápida perda de cor. Além de apresentar contaminantes como ferro, cobre  e 

outros metais, possui conhecida ação pró-oxidante. 

2.4 Luz 
 

 Recomenda-se que a carne não seja exposta à luz , para retardar o efeito da 

descoloração. Uma luz muito intensa pode aumentar a temperatura da superfície da 

carne e favorecer a descoloração, podendo causar absorção de energia 

eletromagnética de comprimento de ondas indesejáveis, como a ultra-violeta. 

 

2.5 Pressão parcial de oxigênio 
 

 A pressão parcial  de oxigênio, ou a quantidade de oxigênio dentro da 

embalagem influi na velocidade de perda de cor.  Assim, um vácuo ineficiente pode 

ocasionar entrada de ar na embalagem e afetar a cor da carne. 

 

2.6 Oxidação lipídica 
 

 Inúmeros trabalhos tem demonstrado a correlação entre a oxidação de 

pigmentos e a oxidação lipídica, que perecem ocorrer simultaneamente. Alguns 

autores consideram que o ferro hemínico são catalisadores eficientes e outros 

acham que é o ferro inorgânico. Apesar do tema ser controverso, a susceptibilidade 
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da carne cozida à oxidação é bem conhecida e atribuída à desnaturação da proteína 

hemínica, formando catalisadores ativos para promover a oxidação lipídica. 

 

2.7 Uso de tecnologia de fabricação de conservação 
 
 
2.7.1 Corte e moagem 

 

 O corte da carne com serra e a moagem diminuem a estabilidade da cor 

comparando com o corte com faca, os autores atribuem essa maior estabilidade à 

cor, ao menor rompimento celular promovido pela faca (MADHAVI & CARPENTER, 

1993).  

 

2.7.2 Desidratação ou secagem 
 

 Estes processos aceleram a descoloração, pois a remoção da camada de 

água da superfície por evaporação, expõe a carne ao ar, permitindo o fácil acesso 

do oxigênio a carne. 

 

2.7.3 Congelamento 
 

 O congelamento afeta a velocidade de descoloração da carne por interferir na 

reatividade das enzimas com o seu substrato. Quando a carne está se congelando, 

a temperatura cai muito rapidamente até alcançar –2,2ºC, então cai lentamente até 

atingir cerca de –3,9ºC, e depois cai mais rapidamente novamente. Imediatamente 

antes do congelamento, enzima e substrato estão na célula muscular, mas diluídos 

na água a temperatura de –2,2 a –1,1º C e reagem muito lentamente. 

 Com o congelamento enzima e substrato vão ficando cada vez mais 

concentrados na água não solidificada, se tornando ainda mais reativos. O efeito 

total do congelamento faz com que algumas enzimas usem oxigênio, removido da 

mioglobina,  devido a sua alta atividade. Isto significa que o congelamento lento ou 

ligeiro descongelamento da superfície da carne pode acelerar a sua descoloração. 
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2.7.4 Energia radiante 
 

 A utilização de energia radiante em produtos cárneos é praticada, desde a 

aplicação da energia radiante com comprimentos de ondas maiores  com a 

microondas até os raios y. 

 Radiações com energia alta o suficiente para causar a mudança de um orbital 

eletrônico de uma molécula ou átomo é chamada de radiação ionizante. 

 

a) Radiações não ionizantes 

 

Radiofrequências, microondas e infravermelho são suficientes para causar 

ionização, e qualquer absorção provoca o aquecimento, geralmente são usados 

para efeito de cocção.   

 

b) Radiações ionizantes 

 

 São um meio alternativo de prolongar a vida de prateleira, bem como reduzir 

os níveis de bactérias patogênicas nas carnes. É um processo utilizado par 

pasteurizar e esterilizar os alimentos.  

 

2.7.5 Maturação 
 

 A maturação leva a carne a perder mais rapidamente a cor. A carne maturada 

quando exposta se oxigena mais rapidamente que a carne fresca (O’keefe & Hood, 

citados por ARIMA, 1993). 

 
3. FORMAS DE MEDIR A COR DA CARNE   
 

3.1 MÉTODOS OBJETIVOS 
  
3.1.1 Análise química 

 

 Após a extração, separação da hemoglobina, filtração e reação dos 

pigmentos, estes são medidos espectrofotometricamente em solução, baseado em 
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suas propriedades de absorção de luz quando em solução. A complexidade da 

extração e a susceptibilidade à transformações da mioglobina e hemoglobina torna 

este método desvantajoso para determinação rápida e precisa da quantidade de 

pigmentos nas carnes num dado instante. 

 

3.1.2 Análise física 
 

 O método para determinar a quantidade dos pigmentos é baseado na 

reflectividade da carne a 525nm, onde ocorre o ponto isobéstico para mioglobina, 

oximioglobina e metamioglobina foi desenvolvido por STEWART et al., 1965. 

 Segundo a teoria científica para descrição de cor, a sua medida é realizada 

em 3 dimensões: a tonalidade (“hue”) que descreve o tipo de cor, vermelho, azul, 

etc; a saturação, que descreve a intensidade com que a tonalidade é diluída com a 

cor branca, e a luminosidade, que mede a intensidade que a tonalidade é diluída 

com a cor negra. Existem vários sistemas de medida. O sistema CIE, mais utilizado, 

utiliza os valores x, y, z, o sistema tricolorímetro de Hunter, que utiliza os valores L, a 

e b (luminosidade, teor de vermelho e teor de amarelo).  

 

 

3.2 MÉTODOS SUBJETIVOS 
 

3.2.1 Análise sensorial 
 

 Para avaliar a carne quanto a aceitabilidade na compra, no preparo doméstico 

e ao degustar, são utilizados provadores não treinados, representativos e números e 

características do público alvo (faixa etária, poder aquisitivo, estilo de vida, sexo). 

Existem várias técnicas de pesquisa, de modo a assegurar que as respostas sejam 

fiéis ao verdadeiro comportamento da população alvo. 

 Para definir que tipo de parâmetros de qualidade de um produto serão 

avaliados e realizar a medida destes parâmetros (avaliar a carne quanto à 

intensidade de vermelho, luminosidade, intensidade de amarelo, textura visual, 

intensidade de marrom, etc), são utilizados provadores treinados no produto a ser 

avaliado. As avaliações são realizadas em laboratórios, munidos com cabides 

individuais, e os testes são programados obedecendo rigorosamente as normas 
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para avaliação sensorial, as quais evitam que as respostas sofram interferências de 

condições que levem a desvios, como número excessivo de produtos para provar, 

hora do dia adequada para análise, ordem de apresentação das amostras, número 

de provadores.  

 

3.2.2 Utilização de padrões de cor de carne 
 

 Padrões subjetivos de cor tem sido desenvolvidos por sistemas de tipificação 

em categorias de qualidade de carcaças e de carnes. Um exemplo são os padrões 

para cortes cárneos congelados, que também podem ser utilizados para cortes 

frescos, da USDA, na cor: 1 = very bright red, 2 = bright red, 3 = slightly dar or 

borwnish red, 4 = dark or borwnish red, e 5 = extremely dark or borwnish red, e no 

esbranquiçamento do slight bleach (3BI) a extreme bleach (4BI). Outro exemplo são 

os padrões de cor de carne e da gordura da AUSMEAT de 1 a 9 para carne e 1 a 9 

para gordura. O sistema japonês é de 1 a 9 para cor de carne e 1 a 9 para cor de 

gordura. 

 Na prática, a avaliação é realizada por profissionais credenciados, por um 

órgão oficial ou associações, treinados na técnica de avaliação de carcaças e de 

carne.  

 

4. INDICADORES DA ESTABILIDADE DE UM MÚSCULO E O USO EM 
SISTEMAS DE EMBALAGEM 
 
 Para se estimar a estabilidade de um músculo para ser embalado, os 

seguintes parâmetros podem ser determinados: taxa de consumo de oxigênio 

utilizando respirômetro, penetração de oxigênio na carne medido pela camada de 

oximioglobina em um cubo cárneo, capacidade do músculo em se avermelhar 

(vermelho cereja) utilizando espectrofômetro de reflectância, teor de mioglobina, 

atividade da enzima metamioglobina redutase, teor de citocromo, velocidade de 

autooxidação, etc. (O’keefe & Hood e Renerre & Labas, citados por ARIMA, 1993). 
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