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RESUMO 

 

Objetivou-se, com este estudo, elaborar almôndega de carne suína e verificar suas condições 

físico químicas, comparando-a com a legislação vigente e com outros autores com matéria prima 

semelhante. As carnes destacam-se entre os produtos utilizados na alimentação devido ao seu alto 

valor nutricional e importância no desenvolvimento do organismo, ocupando na maioria das vezes 

o lugar de prato principal em grande parte das refeições. As amostras elaboradas foram 

submetidas a analise físico química, Os parâmetros físico- químicos estavam de acordo com os 

padrões exigidos pela legislação. As almôndegas elaboradas mostraram um bom valor para 

umidade com aproximadamente 52%, nas proteínas verificou-se um valor de aproximadamente 

24%, dentro do permitido pela legislação, os lipídios obtiveram valores próximos a 16%, dentro dos 

padrões exigidos pela legislação, já as cinzas foram encontrados valores próximos a 4%, um valor 

alto comparando-se com outros autores, em relação aos carboidratos estes também estavam dentro 

do permitido pela legislação, com isso obteve-se um produto estável para a elaboração e consumo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As carnes destacam-se entre os produtos utilizados na alimentação, ocupando  na maioria 

das vezes o lugar de prato principal em grande parte das refeições (TEICHMANN, 2000). 

Devido seu alto valor proteico, possui singular importância no desenvolvimento do organismo 

podendo atuar ainda como fonte de energia (KINTON; CESERANI; FOSKETT, 1999). A carne 

é definida como a musculatura dos animais utilizados para a alimentação (LAWRIE, 2005), 

composta de cinco tipos básicos de tecidos: muscular, epitelial, adiposo, nervoso e conjuntivo, 

sendo que os músculos são os principais componentes (OLIVO; OLIVO, 2006). 

Segundo Ordóñez et al (2005), a composição química das carnes difere devido a fatores 

como espécie, idade, raça, sexo, tipo de alimentação, corte ou músculo analisado. A carne é 

composta principalmente de água (65% a 80%), proteína (16% a 22%), gordura (3% a 13%) e 

cinzas embora também existam pequenas quantidades de outras substâncias, como as nitrogenadas 
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não proteicas, carboidratos, ácido lático, minerais e vitaminas. 

Devido às suas características peculiares, a carne suína vem liderando, há décadas, o 

ranking mundial de proteína animal, permitindo a oferta de grande variedade de produtos para 

diversas opções de consumo. A versatilidade da carne suína tem resultado em pleno atendimento à 

demanda por produtos práticos, projetando sua participação na alimentação humana e 

alcançando índices de produção superiores aos das carnes bovina e de aves (RAMOS; GOMIDE, 

2007). 

O Brasil é um dos principais produtores mundiais de carne suína, ocupando posição de 

destaque no mercado internacional pela ótima condição sanitária de seus rebanhos, cujos animais 

são livres da infecção por Trichinella spp., um dos patógenos mais temidos dentre os que podem 

ser veiculados pelo consumo de carne suína (DAGUER;  BERSOT; BARCELLOS, 2006). Em 

outros países, a preocupação com a triquinelose é tão grande que leva ao cozimento excessivo da 

carne suína, comprometendo a sua qualidade para consumo (GOODING et al., 2009). Embora 

ainda enfrente uma série de preconceitos e restrições religiosas, a carne suína é a mais 

consumida no mundo, representando 39% do total de consumo de proteína animal (RAMOS; 

GOMIDE, 2007). 

A carne suína possui um adequado teor de proteína e aminoácidos essenciais. Ao consumir 

85g de carne suína uma pessoa atende aos seguintes percentuais diárias: 53% de tiamina, 33% 

de vitamina B12, 22% de fósforo, 20% de niacina, 19% de riboflavina, 18% de vitamina B6, 15% 

de zinco, 11% de potássio, 7% de ferro, 6% de magnésio, A carne suína é um alimento rico em 

proteínas de alto valor biológico nutriente essencial para a vida humana. A carne suína também 

possui mais gorduras desejáveis, chamadas de insaturadas (65%), do que gorduras indesejáveis, 

conhecidas como saturadas (35%). É rica também em ácido Linoleico, que neutraliza de forma 

eficaz os efeitos negativos do ácido Palmítico, que é uma gordura saturada (SILVA, 2009). 

A soja e seus derivados têm recebido atenção dos pesquisadores devido à quantidade e à 

qualidade de sua proteína, sendo considerada, dentre os vegetais, o melhor substituto de 

produtos de origem animal. Na indústria de alimentos, as proteínas de soja têm sido utilizadas 

como ingredientes funcionais e nutricionais, com aplicações em produtos como suplementos 

proteicos, produtos à base de peixe, molhos, sopas e como substituto em alimentos lácteos e 

cárneos (GENOVESE; LAJOLO, 2001; SEIBEL; BELÉIA, 2008). 

A carne moída é utilizada em diversos cardápios para a produção de ampla variedade de 

preparações culinárias; o quibe originalmente preparado com carne de carneiro e no Brasil 
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adaptado para uso de carne bovina e a cafta, comumente apreciada na culinária árabe (ALONSO, 

1993a), os hambúrgueres, símbolo do estilo de vida americano, que somados a outros produtos 

à base de carne moída representam cerca de 44% da carne bovina fresca disponível para 

consumo nos EUA (ISMAIL et al., 2010) e cabe ainda a carne moída ser a base dos molhos à 

bolonhesa ou almôndegas, preparações de origem italiana (ALONSO, 1993b). 

Os produtos e preparações à base de carne moída, ao menos os produtos principais, 

apresentam regulamentações específicas e com limites impostos à composições diferenciadas. As 

almôndegas, por exemplo, apresentam teor de gordura (máx.) 18%, proteína bruta (mín.) 12%, 

carboidratos 10 %, e teor de cálcio (máx. base seca) 0,1%. Para hambúrgueres, o teor de gordura 

(max.) é 23%, proteína (min.) 15%, carboidratos totais 3%, e teor de cálcio  (max. base seca) 0,1% 

(BRASIL, 2000). 

Entende-se por Almôndega o produto cárneo industrializado, obtido a partir da carne 

moída de uma ou mais espécies de animais de açougue, moldada na forma arredondada, 

adicionada de ingredientes e submetido ao processo tecnológico adequado (BRASIL, 2000). 

 

2. MATERIAL E METODOS 

 

2.1 Matéria-prima 

 

As análises foram realizadas no laboratório de alimentos e de Química da Universidade do 

Estado do Pará (UEPA), campus V, Centro de Ciências Naturais e Tecnologia. 

Utilizou-se a carne e a gordura congelada, adquirida junto ao Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Pará – Campus Castanhal-PA (IFPA). O porco congelado passou, por uma 

etapa de descongelamento de aproximadamente 4 horas sob-refrigeração. Em seguida as carnes 

foram moídas em disco grosso e misturadas com cuidado, foram adicionados aos demais 

ingredientes de cada receita, devidamente pesados. A formulação da almôndega foi elaborada com 

os seguintes ingredientes: Carne suína, Gordura suína, sal, pimenta branca moída, Acido ascórbico, 

Gelo, Glutamato monossódico e Proteína texturizada de soja (PTS). Após a mistura dos 

ingredientes foi deixada a massa obtida em câmara fria por 4 horas e, logo em seguida foi dado o 

formato característico forma manual procurando seguir um padrão. Posteriormente, as amostras 

foram devidamente acondicionadas e armazenadas refrigeradas em freezer a 4 °C. A partir das 

formulações das almôndegas e condimentos, iniciou-se a caracterização do produto. 

A proporção de condimento, em relação ao peso da massa total, foi à mesma para todos os 
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tratamentos e estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Formulação base de almôndega de Carne Suína 

Matéria prima Quantida

de 

Porcentagem 

Carne suína 300g 66% 

Gordura suína 150g 34% 

Ingredientes - - 

Gelo 33,75g 7,5% 

Sal 2,25g 0,5% 

Acido ascórbico 0,1125g 0,025% 

Pimenta branca 

moída 

0,45g 0,1% 

Proteína texturizada 

de soja 

1,125g 0,25% 

Glutamato 

monossódico 

0,1125g 0,025% 

Fonte: Autores. 

 

2.2 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

 

 

A composição química das almôndegas foi realizada em triplicata, de acordo as Normas do 

Instituto Adolfo Lutz. 

A determinação de umidade (U %) foi realizada em estufa a 105ºC, segundo metodologia 

descrita nos métodos analíticos oficiais físico-químicos para controle de carnes, produtos cárneos e 

seus ingredientes, sal e salmoura do Ministério da Agricultura (BRASIL, 1999). 

A determinação de resíduo mineral fixo (cinzas %) foi realizada através de incineração em 

mufla à temperatura de 540-550ºC, de acordo com o método descrito nos métodos analíticos 

oficiais físico-químicos para controle de carnes, produtos cárneos e seus ingredientes, sal e 

salmoura do Ministério da Agricultura (BRASIL, 1999) 

O material foi submetido à extração em Soxhlet, utilizando-se éter de petróleo e 

determinando-se a quantidade de lipídios (LIP %) por diferença de peso. Inicialmente, a 

amostra foi desidratada em estufa a 105°C durante duas horas ou após a determinação da 

umidade, seguindo a descrição dos métodos analíticos oficiais físico-químicos para controle de 

carnes, produtos cárneos e seus ingredientes, sal e salmoura do Ministério da Agricultura 

(BRASIL, 1999). 

A determinação de proteínas (PTN %) foi realizada segundo o método de Kjeldahl, 

adotando-se o fator 6,25 para conversão do nitrogênio. O procedimento foi realizado segundo a 

técnica descrita nos métodos analíticos oficiais físico-químicos para controle de carnes, 
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produtos cárneos e seus ingredientes, sal e salmoura do Ministério da Agricultura (BRASIL, 

1999), os carboidratos foram calculados pela diferença entre todas as análises anteriores. 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O resultado para as análises físicas químicas está expresso no quadro 1, juntamente com a 

estabelecida em legislação e outro autor. 

 

Quadro 1: Resultado da análise físico química em comparação com a legislação e outro autor. 

 

Analises Média Legislação Grácia (2011) * 

Umidade % 52,39±3,74 Não estabelece 55,33 ±0,36 

Proteínas % 24,49±4,065 (mín.) 12% 21,70 ±0,07 

Lipídios % 16,1±1,14 (máx.) 18% 9,45 ±0,21 

Cinzas % 4,56±0,31 Não estabelece 1,50 ±0,05 

Carboidratos % 2,46 (máx.)10 % 12,02 

Fonte: Autores. 

 

3.1 Umidade 

 

De acordo com os dados do quadro 1 com relação à umidade, a mesma apresentou 

resultados semelhantes se compara com outros autores, isso é com pouca variação em seu 

valor, já a legislação Brasileira não estabelece um valor exato para umidade. Della Torre e 

Beraquet (2005) analisaram amostras de carne moída bovina que deram entrada no Laboratório 

Central do Instituto Adolfo Lutz (IAL) enviadas por Vigilâncias Sanitárias de Prefeituras do estado 

de São Paulo para exames de rotina e moídas preparadas com cortes adquiridos no varejo, a 

umidade variou entre 61% e 81,8% para as moídas dos exames de rotina, assim estando acima 

dos verificados pelo presente trabalho. 
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3.2 Proteínas 

 

No que diz respeito às proteínas, seus resultados foram satisfatórios em relação à legislação 

de Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade de Almôndega, de Apresuntado, de Fiambre, 

de Hambúrguer, de Quibe, de Presunto Cozido e de Presunto vigente no país (BRASIL, 2000) e 

próximas de outros autores, sendo que foram encontrados maiores teores, do que o relatado por 

Grácia (2011), mostrando-se eficiente a elaboração do produto neste quesito. Esses valores estão 

acima aos encontrados por Della Torre e Beraquet (2005) para os cortes comerciais de contrafilé 

(19,3%) e picanha (20,5%). E ainda acima do teor de proteína observados por Mansour; Khalil 

(1997) na elaboração de carne de hambúrguer que foi de 19,57%, como observados no quadro 1. 

 

3.3 Lipídios 

 

A análise de lipídios obteve resultados de acordo com a legislação que permite um 

máximo de 18%, sendo encontrado um valor de aproximadamente 16%, porém os resultados foram 

maiores do que os relatados por Grácia (2011), demonstrando que ainda se podem diminuir os 

teores de gordura, em relação à saúde dos consumidores. 

Já Flemming et al. (2003), avaliando teores de gordura em carne moída comercializada em 

uma rede de supermercados de Curitiba-PR, encontraram 7,94% na carne de segunda, 5,85% na 

de primeira e 3,43% e 2,83% quando a carne moída foi obtida a partir de patinho (Quadriceps 

femoris) e alcatra (Gluteus medius + Gluteus accessorius + Gluteus profundus), respectivamente. 

Valores encontrados por Mansour; Khalil (1997), para carne de hambúrguer foi de 17,11% de 

lipídios, estando acima dos valores observados no quadro 1. 

 

3.4 Cinzas 

 

Na análise de cinzas foram encontrados valores maiores do que a verificada por Grácia 

(2011), o que pode ser explicado pelo fato de a formulação ser adicionada proteína de soja 

texturizada (PTS), já que este composto é rico em sais minerais, porém estudos mais profundos 

terão que ser realizados para se verificar a real causa deste alto valor, já  a legislação não estabelece 

um valor para as cinzas totais, somente para o cálcio na almôndega. Já Marques (2007) encontrou 

1,03% para o corte comercial de acém e Pedrão et al. (2009), analisando os cortes comerciais de 

cupim e lombo, registraram 0,99% para ambos. Mansour; Khalil (1997), observaram para cinzas 
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um valor de 1,82% estando abaixo dos determinados observada no quadro 1. 

 

3.5 Carboidratos 

 

Com relação aos hidratos de carbono, o mesmo encontra-se dentro dos padrões exigidos 

pela legislação que determina um máximo de 10% para almôndegas, em comparação ao de 

Grácia (2011), os valores altos são encontrados pelo fato de a autora utilizar em sua formulação 

farinha de trigo e farinha de pão. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se com esse trabalho que o produto teve uma boa estabilidade, em relação à análise 

física química, podendo posteriormente ser melhorado em alguns quesitos, como é o caso das 

cinzas e lipídios, para se obter melhores resultados nutricionais. 
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