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RESUMO 

O município de Marabá dispõe de vários comércios varejistas que comercializam a carne de 

sol, entretanto não existe legislação que estabeleça normas para o processamento deste 

produto. Neste contexto, objetivou-se avaliar parâmetros físico-químicos das carnes de sol no 

município de Marabá – PA. Em seis amostras de carne de sol foram feitas análises físico-

químicas de pH, cloretos, umidade e cinzas. O pH obteve resultado de 5,96±0,407, valor 

próximo a outros estudos semelhantes. Cloretos demonstraram valores no intervalo de 

3,24%±0,170 a 7,08%±5,848 esses dados exibem padronização entre as amostras analisadas. 

Teores de umidade foram de 55,280%±0,721 a 62,975%±1,322. Os resultados das análises de 

cinzas foram de 11,276%, enquadrando-se dentro dos parâmetros do regulamento técnico para 

charque, mas inferiores aos encontrados por outros autores. A avaliação dos parâmetros 

físico-químicos apresentou padronização entre os supermercados, exceto a umidade, que 

favorece o aumento na velocidade de reações bioquímicas tornando-as um risco à qualidade 

do produto. 

Palavras-chave: Qualidade, carne de sol, parâmetros físico-químicos. 

 

INTRODUÇÃO  

“Entre os principais produtos de carne bovina salgada e dessecada elaborados no 

Brasil, tem-se a carne de sol que, embora bem conhecida no Nordeste brasileiro, no Sul e 

Sudeste é confundida com o charque e Jerked Beef” (SOUZA, 2005).  

“A produção de carne de sol foi desenvolvida como uma alternativa na prevenção do 

excessivo de produção da carne bovina” (SANTOS, 2005). “Mediante as dificuldades 

encontradas para a conservação da carne, a população de baixo nível econômico optou pelo 

processo de salga e desidratação, uma vez que as condições climáticas e a disponibilidade de 

sal marinho no Nordeste brasileiro favorecem a prática” (GURGEL et al, 2014). 

“A expansão do comércio e consumo de carne de sol depende, entre outros aspectos, 

de uma vida útil maior e de uma mudança no processo de fabricação, transformando-o em um 
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processo industrial; por ser um processo muito artesanal e normalmente realizado em 

condições precárias de higiene, a conservação e qualidade do produto ficam comprometidas” 

(SALVIANO, 2011).  

A carne de sol não possui uma regulamentação técnica específica que lhe confira 

definições de critérios e padrões físico-químicos. “Em virtude da inexistência de padrões 

estabelecidos por meio de uma legislação, a elaboração deste produto segue então, conceitos 

ou normas típicas regionais” (GURGEL et al, 2014). “No entanto há legislação semelhante às 

características físico-químicas da carne de sol, Regulamento Técnico nº 22, de 31 de julho de 

2000, de identidade e qualidade de carne bovina salgada curada dessecada ou Jerked Beef 

(BRASIL, 2000)”. Devido a isso, a carne de sol é encontrada nos mercados com quantidades 

variadas de cloreto de sódio e umidade, fazendo com que tenham variações na qualidade 

sensorial e nutricional. Neste contexto encontra-se o município de Marabá que dispõe de 

vários comércios varejistas que comercializam a carne de sol.  

Desta forma, o presente trabalho objetivou avaliar alguns parâmetros físico-químicos 

como: pH, cloretos, umidade e cinzas da carne de sol com o intuito de identificar a qualidade 

da carne comercializada nos supermercados do município de Marabá – PA. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Utilizou-se de seis amostras comercializadas em seis diferentes supermercados do 

município de Marabá- PA, todos cadastrados na vigilância sanitária do município. 

Posteriormente, foram coletadas uma amostra de 400 g de cada supermercado para avaliação. 

Todas as análises foram desenvolvidas no laboratório de Química do Instituto Federal do Pará 

– IFPA campus industrial de Marabá – PA, exceto a análise de umidade e pH que foram 

realizadas no laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade do Estado do Pará – 

UEPA/Marabá. Todas as análises experimentais foram realizas em duplicadas. 

 

 PH 

O pH foi determinado, por meio de aferição direta de 50,0 g da amostra em 20,0 mL 

de água destilada utilizando-se um pHmetro portátil com maleta (TECNOPON® mPA 210 

PA) previamente calibrado em pH 7,0 e 4,0 (BRASIL, 1985). 

 

CINZAS E UMIDADE 
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A determinação da umidade foi realizada por meio da diferença de peso entre a 

amostra úmida e a amostra seca. Quanto às cinzas, as amostras foram incineradas em mufla a 

500 ºC, obtendo a destruição de matéria orgânica, sem haver, no entanto, decomposição de 

constituintes do resíduo mineral ou perda de sua volatilização. Segundo as especificações dos 

Métodos Analíticos Oficiais para Controle de Produtos de Origem Animal e seus Ingredientes 

(BRASIL, 2001). 

DETERMINAÇÃO DE CLORETO 

Para análise de determinação de cloretos em produtos de origem animal por 

argentometria, foi utilizado o método descrito pelo MAPA-LANAGRO/RS que consiste na 

titulação dos íons cloretos (presentes nas cinzas dissolvidas em ácido nítrico e alcalinizadas 

com hidróxido de sódio) com solução padrão de nitrato de prata em presença de cromato de 

potássio a 5% (BRASIL, 2014). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os valores de pH das amostras variaram de 6,57±0,007 a 5,53±0,042, conforme 

mostra a tabela 1. Esses valores encontrados nesta pesquisa foram semelhantes aos detectados 

por Drummond (2010) que variaram de 6,5 a 5,3 que caracterizou a carne de sol 

comercializadas em estabelecimentos varejistas no município de Salinas-MG. 

Diferentemente, Gurgel et al (2014) encontraram valores dentro da faixa dos que foram 

obtidos neste estudo 5,8 a 6,0 que analisaram os valores de pH de carne de sol produzidas 

artesanalmente e comercializadas no Rio Grande do Norte. 

Acredita-se que as variações de pH apresentadas nesta pesquisa, podem ser atribuídas 

a uma falha no processo de abate na obtenção da carne, como: animais estressados, cansados, 

processo de maturação da carne ineficiente, entre outros que segundo Amaral et al. (2007), o 

pH é um fator importante para obtenção de carne de qualidade pois influencia  cor, 

capacidade de retenção de água (CRA), maciez, características sensoriais além de funcionar 

como uma barreira intrínseca contra a proliferação de microrganismos. 

 

Tabela 1: Resultados das análises de pH das amostras de carne de sol 

comercializadas em supermercados de Marabá-PA. 

AMOSTRAS PH  DP 

1 5,625 0,007 
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As análises de cloretos e umidade realizadas demonstraram valores de 3,244% a 

7,089% e 55,280% a 62,975% respectivamente (tabelas 2 e 3), Valores diferentes para 

cloretos foram encontrados por Evangelista-Barreto et al. (2014), 3,47% a 4,95% que 

verificaram as condições higiênicas sanitárias da carne de sol comercializada no município de 

Cruz das Almas-BA. 

Já os valores encontrados por Alves et al. (2010) que realizaram a avaliação físico-

química e microbiológica da carne soleada do Pantanal em relação a umidade obteve valores 

que variaram entre 69,1% a 74,01% superiores aos valores neste trabalho. 

A umidade mostrou variação entre as amostras, conforme observado no desvio padrão, 

havendo assim despadronização no processo de elaboração, possivelmente ocasionada pela 

falta de legislação que estabeleça padrões de fabricação. A variação na umidade também pode 

ter sido ocasionada pela falta de controle da temperatura dos locais onde a carne era 

armazenada nos estabelecimentos que foram adquiridas, pois as mesmas encontravam-se em 

gaiolas e expostas ao sol sem qualquer controle de temperatura.  

Comparando a média da umidade das amostras com a legislação para Jerked Beef 

nota-se que os resultados obtidos foram superiores ao valor de 55% estabelecido pela 

legislação (BRASIL, 2000). Possivelmente, pode ter sido ocasionada pela falta de adição de 

cloreto, pois segundo Coutinho (2011), quanto maior a quantidade de cloreto de sódio, maior 

será a perda de umidade e consequentemente menor será a Capacidade de Retenção de Água, 

fator importante e determinante na vida de prateleira da carne de sol. Pois a umidade elevada 

pode favorecer a proliferação de microrganismos e aumentar a velocidade de reações 

bioquímicas pós-rigor mortis ocasionando um risco ao consumidor 

 

Tabela 2: Resultados das análises de cloretos das amostras de carne de 

sol comercializadas em supermercados de Marabá-PA. 

2 5,530 0,042 

3 6,575 0,007 

4 6,120 0,750 

5 6,225 0,007 

6 5,715 0,035 

  5,965 0,407 
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AMOSTRAS CLORETOS% DP 

1 3,768 0,751 

2 4,670 1,266 

3 7,089 5,848 

4 3,836 0,655 

5 4,680 1,024 

6 3,244 0,170 

  4,548 1,364 

 

 

Tabela 3: Resultados das análises de umidade das amostras de carne de sol 

comercializadas em supermercados de Marabá-PA. 

AMOSTRAS  UMIDADE % DP 

1 58,962 1,595 

2 55,280 0,721 

3 60,890 1,541 

4 62,975 1,322 

5 62,030 0,085 

6 60,430 1,937 

 60,095 2,729 

 

Os resultados obtidos nas análises de cinzas variaram entre 8,066% a 15,375% com 

média entre as amostras de 11,276% (tabela 4). Em comparação com as legislações para 

jercker beef e charque, pode-se observar que todas as amostras se enquadraram no estipulado 

de 18,3% e 15% respectivamente (tolerando-se até 5% de variação para charque) (BRASIL, 

2000; BRASIL, 1952).  

Mascarenhas-Filho e Silva (2013) realizaram avaliação da qualidade de Jerked Beef 

comercializado na Região do Vale do Paraíba, obtiveram valores superiores aos deste estudo 

que variaram entre 12,83% a 20,22%. Entretanto Gurgel et al (2014) que avaliaram a 

qualidade da carne-de-sol produzida artesanalmente e Ambiel (2004) que verificaram os 

efeitos das concentrações combinadas de cloretos e lactato de sódio na qualidade e 
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conservação de um sucedâneo da carne-de-sol, encontraram valores superiores aos do 

presente estudo, que foram de 2,36% e 4,14% respectivamente. 

 

Tabela 4: Resultados das análises de cinzas das amostras de carne de sol comercializadas 

em supermercados de Marabá-PA. 

AMOSTRAS CINZAS%  DP 

1 11,010 2,429 

2 12,726 3,398 

3 8,066 4,987 

4 11,226 0,534 

5 9,225 1,885 

6 15,375 1,648 

  11,276 2,583 
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CONCLUSÃO 

A avaliação dos parâmetros físico-químicos da carne de sol comercializada no 

município de Marabá-PA apresentou padronização entre os supermercados, exceto a umidade, 

essa deficiência favorece o aumento da velocidade de reações bioquímicas diminuindo o 

tempo de vida útil tornando-a um risco à qualidade do produto.  

Mostra-se necessário um controle maior sobre o processo de secagem, bem como o 

controle de armazenamento, esses fatores podem estar diretamente relacionados com a 

variação na umidade. É importante que se estabeleça uma legislação específica para este 

produto, assim haveria uniformidade entre todos os parâmetros analisados visando a 

qualidade da carne de sol. 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos ao Instituto Federal do Pará – Campus Industrial de Marabá, por nos 

ceder espaço no Laboratório de Química para realização de algumas análises desenvolvidas 

neste trabalho.  

 

REFERÊNCIAS  

ALVES, Laissa. Lima.; DELBEM, Ádina. Cléia. Botazzo.; ABREU, Urbano. Gomes. Pinto. de. 

LARA, Jorge. Antonio. Ferreira. de. Avaliação físico-química e microbiológica da carne 

soleada do Pantanal. Ciência e Tecnologia de Alimentos. Campinas, v.30, n.3, pp. 729-734, 

jul. 2010. 

 

AMARAL, Cecilia. Maria. Costa.do; PELICANO, Elisabete. Regina. Leone.; YAÑEZ, 

Enrique. Alejandro.; SOUZA, Hirasilva. Borba. Alves. de; MACHADO, Marcia. Rita. 

Fernandes, SUGOHARA, Atushi.; RESENDE, Kleber. Tomás. Características de Carcaça e 

qualidade da carne de cabritos Saanen alimentados com ração completa farelada, 

peletizada e Extrusada.Ciência Rural.  Santa Maria, v.37, n. 12, pp. 550 – 556, mar/abr. 

2007. 

 

AMBIEL, Cristina. Efeitos das concentrações combinadas de cloreto e lactato de sódio na 

qualidade e conservação de um sucedâneo da carne-de-sol. 2004. 101 p. Dissertação 

(Mestrado em Tecnologia de Alimentos), Universidade Estadual de Campinas. Campinas. 

 

BRASIL. Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952. Aprova o Novo Regulamento da 

Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Diário oficial [da] União, 

Brasília, DF, 07 julho de 1952. 

 



VII Semana Acadêmica da UEPA Marabá 
Ambiente, Saúde e Sustentabilidade na Amazônia Oriental: desafios e perspectivas. 

28 a 30 de Setembro/2016 

 

BRASIL. Ministério Da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Determinação de cloretos 

em produtos de origem animal por argentometria. Rio Grande do Sul, 28 fevereiro de 

2014. 1-9p. 

 

BRASIL. Ministério Da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Regulamento técnico nº 22, 

de 31 de julho de 2000 de identidade e qualidade de carne bovina salgada curada 

dessecada ou jerked beef.  In. Diário oficial da união. Brasília (DF), 31 de julho de 2000. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde.  Resolução RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001. Aprova o 

Regulamento Técnico sobre Padrões Microbiológicos para Alimentos. In. Diário Oficial 

da Republica Federativa do Brasil. Brasília (DF), 10 janeiro de 2001. 

 

BRASIL. Normas analíticas do instituto Adolfo Lutz. Métodos físicos e químicos para 

análise de alimentos. São Paulo. 1985. 

 

COUTINHO, Jean. Pereira. Produção e caracterização da carne de sol da carne de 

caprinos da raça Anglo Nubiana elaborada com diferentes teores de cloreto de sódio. 

2001. 59 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos de Alimentos), Universidade 

Estadual Do Sudoeste Da Bahia. Itapetinga.   

 

DRUMMOND, Alice. Ferreira. Caracterização de carne de sol do município de Salinas/ 

Minas Gerais. 2010. 56 p. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal), Escola de Veterinária 

da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte. 

 

EVANGELISTA-BARRETO, Norma. Suely.; MIRANDA, Priscila. Coutinho.; BARBOSA, 

Danilo. Cerqueira.; SOUZA, Ricardo. Henrique. Bastos.; SANTOS, Marly. Silveira. 

Condições Higiênicas Sanitárias da Carne de Sol Comercializada no Município de Cruz 

das Almas, Bahia e Detecção de Cepas com Resistência Antimicrobiana. Semina: 

Ciências Agrárias. Londrina, v. 35, n. 3, pp.1311-1322, maio/jun. 2014. 

 

GURGEL, Teresa. Emanuelle. Pinheiro.; BANDEIRA, Maria. Gilmara. Lima.; ABRANTES, 

Maria. Rosiene.; SOUZA, Elika. Suzianny.; SILVESTRE, Kallianne. Silva. da; 

SAKAMOTO, Sidnei. Miyoshi.; SILVA, Jean. Borges. Alves. Avaliação da qualidade da 

carne-de-sol produzida artesanalmente. Revista do Instituto Adolfo Lutz. São Paulo, v. 73, 

n. 2, pp. 208-213, 2014. 

 

MASCARENHAS-FILHO, Carlos. Cersa.; SILVA, Daniella. Aparecida. Avaliação Físico-

química de Carne Bovina Salgada, Curada e Dessecada: Um Estudo do Cumprimento 

Legal dos Parâmetros de Qualidade do Jerked Beef Comercializado na Região do Vale 

do Paraíba. 2013. 38 p. Dissertação (Mestrado em Ciência de Alimentos). Universidade do 

Vale do Paraíba. São José dos Campos. 



VII Semana Acadêmica da UEPA Marabá 
Ambiente, Saúde e Sustentabilidade na Amazônia Oriental: desafios e perspectivas. 

28 a 30 de Setembro/2016 

 

 

SALVIANO, Alanne. Tamize. Medeiros. Processamento de carne de sol com carne 

maturada: qualidade sensorial e textura. 2011. 115 p. Dissertação (Mestrado em Ciência e 

Tecnologia de Alimentos), Universidade Federal da Bahia. João Pessoa. 

 

SANTOS, Carlos. Roberto. Antunes. A alimentação e seu lugar na história os tempos da 

memória gustativa. Historia: Questões e Debates. Cutitiba, v.1, n. 42, pp. 11-31, 2005. 

 

SOUZA, N. L. Efeito da combinação de sal com lacto e diacetato de sódio nas 

características sensoriais, físico-químicas, cor e textura de um produto similar à carne-

de-sol. 2005, 142 p. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Alimentos), Universidade 

Estadual de Campinas. Campinas. 

 

 

 

 


