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Programa 

• Introdução à bioquímica da carne 

• Composição do músculo 

• Contração muscular 

• Conversão do músculo em carne 

• Bibliografia 



Objetivos 

• Conhecer a composição da carne 

• Compreender o mecanismo de contração 

muscular 

• Compreender as alterações metabólicas 

da conversão do músculo em carne 

 

 



Introdução 

 

 



Consumo per capita Br 

Fonte: Associação dos Produtores de Soja – BR - 2009 



















Composição do músculo 



Carne do pescado-estrutura 



Pigmentos da Carne 



Colágeno 



Elastinas e Reticulina 

RETICULINA 

RETICULINA 

ELASTINA 



Contração muscular 



Contração muscular - estímulo 

nervoso  



Contração muscular 



Contração Muscular 

• Estado de repouso 

• Potencial de ação do nervo motor chega à placa motora 

• Liberação de Acetilcolina, sarcolema e membranas 
despolarizadas ( fluxo de Na+ no interior da fibra) 

• Potencial de ação transmitido via túbulos T no Retículo 
sarcoplasmático 

• Ca+2 se ligado pela troponina 

• Miosina ATPase ativada e ATP hidrolisado 

• Tropomiosina se liga com a actina ligando o sítio 

• Actina-miosina forma uma ligação cruzada 

• Repete-se a formação e a quebra da ligação cruzada 
resultando no deslisamento dos filamentos  e 
encolhimento do sarcômero 



Fase de relaxamento  

• Colinesterase liberada e quebra da acetilcolina 

• Sarcolema e túbulos T repolarizados 

• Bomba de Ca+2 ativado no retículo sarcoplasmático e 
Ca+2 retorna para a cisterna terminal no Retículo 
sarcoplasmático 

• Termina a formação da ligação cruzada actino-miosina 

• Tropomiosina retorna para o sítio de ligação da actina 

• Formação do complexo Mg+2 com o ATP 

• Deslizamento passivo dos filamentos  

• Sarcômeros retornam ao estado de repouso 

 

 



Bioquímica 

do músculo 



Neoglicogênese no fígado 



Placa Motora 



GLICOSE NO MÚSCULO 



Conversão do lactato em piruvato 



Produção de ATP 



CONVERSÃO DO MÚSCULO EM CARNE 



CONVERSÃO DO MÚSCULO EM CARNE 



1- Estado de Pré-Rigor e Rigor 

Mortis 

• Músculo mole e 

comprimível 

– Queda dos níveis de ATP e 

Creatina Fosfato 

– Ativação da glicólise 

• Conversão do glicogênio 

em ácido láctico(queda do 

pH)(varia com as espécies 

e tipo de músculo e 

estado nutricional) 

• Desenvolvimento de stiff 

e rigidez muscular= Rigor 

Mortis 

– Queda do pH 

– Formação do complexo 

actomiosina 

– Perda da 

extensibilidade(lento 

inicialmente:período de 

retardo) 

– Rápido (fase rápida) 



Pescado – Modificações da carne 



 Inter-relação das vias metabólicas 



Glicólise 



Cessão da circulação no músculo 

Parada da circulação 

Sistema Nervoso e  

Regulação Hormonal 
Suprimento de  

vitaminas e 

Antioxidantes 

Suprimento  

de O2 

Equilíbrio  

Osmótico 

destruído 

Retículo  

endotelial 

Acúmulo  

de bactérias 

Potencial de Oxi-redução falha 

Cessa a respiração 

Glicogênio CO2 

Inicia a Glicólise 

Glicogênio Ácido lático 

Energia diminui  

rica em fosfato  
Queda do pH 

Queda da  

Temperatura  

Estebelece o 

Rigor mortis 

Desnaturação 

Protéica  

Liberação de catpsinas 

 ativadas  

Gorduras  

solidificam  

Proteínas liberam Ca++ e 

aprisionam íons K+ 

Oxidação de  

Gorduras e  

rancidez 

Acumulo de vários 

Metabólitos 

Precursores de  

aromas 

Exudação 

descoloração 

Quebra de  

proteínas 

Crescimento 

bacteriano 



Conclusões 

• Composição do músculo  

• Contração muscular  

• Conversão do músculo em carne 
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