
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PESCA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PESCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIAMENTO DE CARNE DE CARANGUEJO E AVALIAÇÃO DE 
PARÂMETROS DE QUALIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANA IRENE MARTINS DA SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA-CEARÁ-BRASIL 
AGOSTO/2010 

 
 



ii 
 

 BENEFICIAMENTO DE CARNE DE CARANGUEJO E AVALIAÇÃO DE 
PARÂMETROS DE QUALIDADE 

 
 

 
 

 

 

 

ANA IRENE MARTINS DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO SUBMETIDA À COORDENAÇÃO DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PESCA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, COMO REQUISITO PARCIAL PARA 
OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM ENGENHARIA DE PESCA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FORTALEZA-CEARÁ-BRASIL 
AGOSTO/2010 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Esta dissertação foi submetida à Coordenação do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Pesca como parte dos requisitos necessários à 
obtenção do grau de Mestre em Engenharia de Pesca, outorgado pela 
Universidade Federal do Ceará e encontra-se à disposição dos interessados na 
Biblioteca de Ciências e Tecnologia da referida universidade.                                                     

A transação ou transcrição de qualquer trecho desta dissertação é 
permitida, desde que seja feita de acordo com as normas da ética científica. 

                                 
 
 
 

 
                                                                 _______________________________ 

                                                               Ana Irene Martins da Silva 
 
 

 
 
 
DISSERTAÇÃO APROVADA EM ______/______/______ 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Professor Ph. D. Masayoshi Ogawa 

Orientador da Dissertação  
UFC 

Presidente 
 
 
 

__________________________________ 
Professor Ph. D. Nilton Garcia Marengoni 

 UNIOSTE 
Conselheiro 

 
 
 
 

__________________________________ 
Professora Doutora Maria Lúcia Nunes 

UFS 
Conselheiro 

 



v 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A minha querida mãe Ester (in memoriam) , 

por tudo que acreditou em mim, mesmo não 

estando ao meu lado sei que olha por mim 

todos os dias e se cheguei até aqui foi graças 

ao seu exemplo de profissionalismo, 

honestidade, dignidade e bondade. A 

lembrança de seu amor ficará para sempre 

em meu coração, ninguém me amou e torceu 

pelo meu sucesso como ela, esta realização é 

nossa. 



vi 
 

AGRADECIMENTOS  

 

Primeiramente agradeço a Deus , por ser minha fortaleza e refúgio me 

ajudando a superar tantos obstáculos, me dando força, saúde, coragem e 

determinação. Obrigada por amenizar os meus defeitos, enriquecer os meus 

valores e aumentar a minha fé. 

Ao meu pai, Vicente , que me deu amor (do jeito dele), incentivo, 

educação, caráter para seguir em frente apesar das dificuldades e tirar sempre 

uma lição dos acontecimentos ao meu redor. 

Às minhas primas, Ana Lourdes, Érica e Sandra  pelo carinho e apoio 

durante grande parte de minha vida estudantil, pois sem o seu incentivo ao 

longo dos anos não teria alcançado este objetivo. 

Ao Prof. Masayoshi Ogawa , pelos conhecimentos adquiridos, atenção, 

carinho e orientação durante boa parte de minha vida acadêmica. 

Ao Prof. Nilton Garcia Marengoni , pelos ensinamentos transmitidos, 

amizade, atenção e principalmente disponibilidade em participar do trabalho. 

À Norma Barreto Perdigão Ogawa , pela amizade e atenção 

esclarecendo muitas dúvidas durante a realização de meu trabalho e vida 

pessoal. 

À Profª Maria Lúcia Nunes , pela amizade, paciência, apoio e disposição 

durante a finalização do meu trabalho. 

À Profª Evânia Altina  pelo apoio e atenção na realização das análises 

microbiológicas - Laboratório de Microbiologia de Alimentos, em especial a 

Engenheira de Alimentos Natália  pela disponibilidade com minhas amostras. 



vii 
 

À Profª Artamizia Montezuma  por ceder tão generosamente a sala de 

beneficiamento onde foi realizado o trabalho.  

Aos meus amigos (Lilian, Neto, Cinthia, Diego, Luana, Luciana e 

Jânio) e colegas (Dione, Mayara, Raissa, Rafael, Priscila, Ana, Cas sio, 

Helder, Alberto, Márcia, Angelita, Romário, Tayana,  Italo, Marcelino, 

Rodolfo, Flávia, Ivanoé, Fernando e Raquel ) que participaram do trabalho, 

pela atenção, companheirismo e ajuda tão preciosa durante toda sua 

realização, onde muitas vezes dispuseram de seu tempo até muito tarde e 

acima de tudo por acreditarem em mim. 

A todos os amigos que passaram pelo LARAq  em especial Walber, 

Ianna, Daniele e Hedilberto pelo carinho, contribuição direta ou indiretamente 

na minha trajetória até aqui e apoio as minhas escolhas. 

Aos Amigos da Engenharia de Pesca  pela convivência e apoio 

durante os anos de faculdade. 

A secretária do mestrado , Rogéria, por me ajudar tão prontamente 

resolvendo todos os meus problemas. 

Ao CNPq  pela concessão da bolsa de estudos. 

E finalmente, a todos os amigos e parentes  que mesmo não citados 

me ajudaram e torceram de alguma forma pelo meu sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

SUMÁRIO 

                                                                                                                                  Página 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................. xi 

LISTA DE TABELAS ................................................................................. xi ii  

LISTA DE A NEXOS.................................................................................. xiv 

1. Considerações iniciais ....................................................................... xvi 

CAPÍTULO I   

2. Aspectos do beneficiamento da carne de carang uejo .................... xx 

2.1 RESUMO............................................................................................ xx 

2.2 ABSTRACT......................................................................................... xxi 

2.3 INTRODUÇÃO....................................................................................   01 

2.4 MATERIAL E MÉTODOS ................................................................... 04 

2.4.1 Etapas do beneficiamento do caranguejo........................................ 04 

2.4.1.1Matéria-prima................................................................................. 06 

2.4.1.2 Primeira lavagem.......................................................................... 07 

2.4.1.3 Seleção......................................................................................... 07 

2.4.1.4 Métodos de abate......................................................................... 08 

2.4.1.5 Segunda lavagem......................................................................... 09 

2.4.1.6 Pesagem do animal in natura (identificação, medição e 

pesagem).................................................................................................. 

 

10 

2.4.1.7 Cocção.......................................................................................... 11 

2.4.1.8 Pesagem do animal cozido........................................................... 12 

2.4.1.9 Extração da carne do animal........................................................ 13 

2.4.1.10 Inspeção visual........................................................................... 14 

2.4.1.11 Pesagem..................................................................................... 15 



ix 
 

2.4.1.12 Embalagem................................................................................. 16 

2.4.1.13 Pasteurização............................................................................. 17 

2.4.1.14 Congelamento e estocagem....................................................... 18 

2.4.1.15 Boas Práticas de Fabricação no Beneficiamento do 

Caranguejo.................................................................................................. 

 

18 

2.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................ 21 

2.5.1 Rendimento da carne de caranguejo................................................. 21 

2.5.2 Perda de peso por cocção................................................................ 24 

2.6 CONCLUSÕES..................................................................................... 26 

2.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................... 27 

CAPÍTULO II   

3 Avaliação da qualidade da carne de caranguejo ................................ 30 

3.1 RESUMO.............................................................................................. 30 

3.2 ABSTRACT........................................................................................... 31 

3.3 INTRODUÇÃO...................................................................................... 32 

3.4 MATERIAL E MÉTODOS ..................................................................... 34 

3.4.1 Matéria-prima..................................................................................... 34 

3.4.2 Composição química das amostras de carne de caranguejo............ 35 

3.4.2.1 Umidade.......................................................................................... 35 

3.4.2.2 Matéria mineral............................................................................... 35 

3.4.2.3 Proteína total................................................................................... 35 

3.4.2.4 Extrato etéreo.................................................................................. 36 

3.4.2.5 Carboidratos.................................................................................... 36 

3.4.3 Análise sensorial................................................................................ 36 

3.4.4 Análises microbiológicas.................................................................... 37 



x 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................ 38 

3.5.1 Composição química da carne de caranguejo................................... 38 

3.5.2 Análise sensorial da carne de caranguejo......................................... 43 

3.5.3 Análises microbiológicas da carne de caranguejo............................. 48 

3.6 CONCLUSÕES..................................................................................... 54 

3.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................... 55 

4 Considerações finais ............................................................................. 59 

5  ANEXOS................................................................................................. 60 



xi 
 

 
LISTA DE FIGURAS  

                                                                                                                           
                                                                                                                                      Página 

CAPÍTULO I   

Figura 1- Fluxograma do beneficiamento de caranguejo em laboratório 

(abate CT)............................................................................................... 

 

05 

Figura 2- Fluxograma do beneficiamento de caranguejo em laboratório 

(abate SIAC)............................................................................................ 

 

05 

Figura 3 - Condições do comércio ao ar livre em Fortaleza-CE.............. 06 

Figura 4 - Aspecto do transporte dos caranguejos até Fortaleza – CE... 06 

Figura 5 - Visão geral da 1a da lavagem para retirada de do excesso 

de lama de areia..................................................................................... 

 

07 

Figura 6 - Detalhe da seleção dos caranguejos para o abate................. 07 

Figura 7 - Abate dos caranguejos por choque térmico............................ 08 

Figura 8 - Visão externa e interna do Sistema de imobilização e  

Abate de Crustáceos (SIAC)................................................................... 

 

08 

Figura 9 - Lavagem minuciosa e individual dos caranguejos................. 09 

Figura 10. - Identificação individual dos animais..................................... 10 

Figura 11 - Medição de largura comprimento do cefalotórax com  

paquímetro digital.................................................................................... 

 

10 

Figura 12 - Pesagem individual do animal in natura............................... 11 

Figura 13 - Cocção dos animais em salmoura 3%.................................. 12 

Figura 14 - Resfriamento do caranguejo cozido para pesagem.............. 12 

Figura 15 - Pesagem do animal cozido................................................... 13 

Figura 16 - Acondicionamento dos caranguejos para retirada da carne. 13 

  



xii 
 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 17 - Sala de beneficiamento com a mesa utilizada na extração 

 manual da carne de caranguejo............................................................. 

 

14 

Figura 18 - Detalhe para os objetos utilizados para extração da  

carne do caranguejo................................................................................ 

 

14 

Figura 19 - Inspeção visual da carne de caranguejo............................... 15 

Figura 20 - Pesagem dos segmentos de carne....................................... 15 

Figura 21 - Carne dos segmentos  do caranguejo, PP – carne dos 

pereópodos (A), PQ carne  das pinças ou quelas (B), CC - carne do 

cefalotórax (C)......................................................................................... 

 

 

16 

Figura 22 - Embalagem da carne de caranguejo.................................... 16 

Figura 23 - Selagem da carne de caranguejo a vácuo............................ 17 

Figura 24 - Resfriamento do processo de pasteurização........................ 18 

Figura 25 - Lavagem das mãos dos manipuladores............................... 20 

Figura 26 - Vista geral da extração da carne de caranguejo................... 20 

CAPÍTULO II   

Figura 27 - Amostra de caranguejos utilizados no beneficiamento......... 34 

Figura 28 - Detalhe da coloração de amostras de carne não 

pasteurizada (esquerda) e pasteurizada (direita).................................... 

 

44 

Figura 29 - Histograma de frequência dos atributos aparência, cor, 

aroma, sabor e aceitação global da carne de caranguejo....................... 

 

45 



xiii 
 

LISTA DE TABELAS 

     Página 

 
 

CAPÍTULO I   

Tabela 1 - Rendimento médio ± desvio padrão da carne de caranguejo 

extraída utilizando dois métodos de abate em relação ao peso do animal 

in natura....................................................................................................... 

 

 

21 

Tabela 2 - Rendimento médio ± desvio padrão da carne de caranguejo 

extraída utilizando dois métodos de abate em relação ao peso do animal 

cozido.......................................................................................................... 

 

 

22 

Tabela 3 - Perda de peso por cocção ± desvio padrão utilizando dois 

métodos de abate........................................................................................ 

 

24 

CAPÍTULO II   

Tabela 4 - Composição química média ± desvio padrão de carne de 

caranguejo pelo método de abate SIAC...................................................... 

 

42 

Tabela 5 - Composição química média ± desvio padrão da carne de 

caranguejo pelo método de abate CT.......................................................... 

 

42 

Tabela 6 - Análise sensorial média ± desvio padrão de carne de 

caranguejo pelo método de abate SIAC...................................................... 

 

47 

Tabela 7- Análise sensorial média ± desvio padrão da carne de 

caranguejo pelo método de abate CT.......................................................... 

 

47 

Tabela 8 - Análise microbiológica de carne de caranguejo pelo método de 

abate SIAC................................................................................................... 

 

52 

Tabela 9 - Análise microbiológica de carne de caranguejo pelo método de 

abate CT....................................................................................................... 

 

53 



xiv 
 

LISTA DE ANEXOS 
  Página 

 

CAPÍTULO I   

Anexo A - Análise estatística do peso das carnes separadamente de 

acordo com os métodos de abate (teste t de Student)................................ 

 

60 

Anexo B - Análise estatística do rendimento das carnes separadamente 

em relação ao animal in natura de acordo com os métodos de abate 

(teste t de Student)...................................................................................... 

 

 

60 

Anexo C - Análise estatística do rendimento das carnes separadamente 

em relação ao animal cozido de acordo com os métodos de abate (teste t 

de Student).................................................................................................. 

 

 

60 

Anexo D - Análise estatística da diferença de peso entre o animal in 

natura e cozido de acordo com os métodos de abate (teste t de 

Student)....................................................................................................... 

 

 

60 

Anexo E - Análise estatística da perda de peso por cocção de acordo 

com os métodos de abate (teste t de Student)............................................ 

 

61 

Anexo F -Análise estatística peso, comprimento e largura de cefalotorax 

de acordo com os métodos de abate (teste t de Student)........................... 

 

61 

CAPÍTULO II   

Anexo G. - Análise estatística da composição química de janeiro 

(ANOVA)...................................................................................................... 

 

62 

Anexo H - Análise estatística da composição química de fevereiro 

(ANOVA)...................................................................................................... 

 

63 

Anexo I - Análise estatística da composição química de março (ANOVA).. 64 

Anexo J - Análise estatística da composição química de abril (ANOVA).... 65 



xv 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo K - Análise estatística da composição química de maio (ANOVA)... 66 

Anexo L - Análise estatística da composição química de junho (ANOVA).. 67 

Anexo M - Ficha de avaliação da análise sensorial..................................... 68 

Anexo N - Análise estatística da análise sensorial de acordo com o 

método de abate (ANOVA).......................................................................... 

 

69 



xvi 
 

1. Considerações Iniciais 
 

O Brasil tem 8500 km de litoral abrangendo uma imensa área de 

manguezal (KJERFVE et al., 1997). As florestas de mangue são locais 

importantes de produção primária, ricos em fauna e flora, com quantidades 

consideráveis de matéria orgânica, principalmente folhas, que são exportadas 

para águas adjacentes (JENNERJAHN e ITTEKKOT, 2002).  

 O caranguejo uçá (Ucides cordatus) é o mais explorado entre esta 

ampla e diversificada gama de produtos do mangue (GLASER e DIELE, 2004). 

Este crustáceo em relação ao seu tamanho é o segundo maior encontrado no 

manguezal, constituindo a espécie mais explorada para o consumo humano. 

Suas tocas pontilham todo o solo das florestas de mangue, onde se alimentam 

das folhas e propágulos caídos (OLMOS e SILVA, 2003). 

  Os caranguejos habitam galerias no sedimento inconsolidado onde 

permanecem em seu interior na preamar e somente na baixa-mar saem à 

procura de alimento realizando a limpeza das tocas, retirando todo o excesso 

de substrato introduzido em seu interior (PINHEIRO e FISCARELLI, 2001). Os 

catadores de caranguejos realizam a captura na baixa-mar ou seja, quando o 

manguezal não está alagado pelas águas costeiras em decorrência dos 

movimentos das marés. Portanto, as fases da lua e as variações das marés 

influenciam diretamente em toda organização de trabalho desses profissionais 

(MANESCHY, 1993).  

As comunidades costeiras ''Civilizações do mangue'' Diegues (1995) 

têm sua vida econômica, social e cultural intimamente entrelaçada com o 

manguezal. Essas comunidades denominaram o comportamento dos 

caranguejos em sua época de reprodução de “Andada” e “suatá”. Neste 
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período machos e fêmeas saem das galerias e se deslocam pelo manguezal 

com finalidade de acasalamento, perdendo seu instinto de proteção, defesa e 

fuga tornando-se mais suscetível à captura (GÓES et al., 2000). Os catadores 

têm poucas fontes de renda e estão entre os mais pobres da população 

costeira, assim o caranguejo tem uma função importante na redução da 

pobreza (GLASER e GRASSO, 1998; GRASSO, 2000). O trabalho de 

subsistência muitas vezes exercido por toda família, inclusive crianças, engloba 

a catação, processamento (retirada da carne) e comercialização (BLANDTT, 

2002).  

A importância do U. cordatus na costa brasileira, quanto a 

sustentabilidade de sua pesca é uma preocupação central de planejamento da 

gestão costeira (GLASER e DIELE, 2004). Em decorrência ao crescente 

interesse nesta espécie, principalmente pela quase extinção de populações 

inteiras dos estoques de caranguejos em diversas regiões do país devido à 

captura desordenada e predatória. Esse fato resultou em um aumento de 

produção científica referente à espécie a fim de fornecer subsídios para 

políticas de proteção dos indivíduos em seu habitat natural. O estado do Ceará 

é um exemplo claro e com a depleção abrupta dos estoques cearenses, que 

dessa forma já não mais atendia a demanda do mercado consumidor, a 

solução mais viável em curto prazo encontrada pelos varejistas e atacadistas 

locais foi à importação de caranguejos de outros centros produtores, 

predominantemente nos estados do Piauí e Maranhão (MARQUES, 2008). 

Desde 2003 o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) instituiu um tamanho mínimo de 6,0 cm de 

largura para o cefalotórax de caranguejo uçá, onde fica proibida a captura, 
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coleta, transporte, beneficiamento industrialização e comercialização de 

qualquer indivíduo da espécie em qualquer época do ano, com largura inferior 

a 6,0cm e também a captura de fêmeas de 1° de dezem bro a 31 de maio 

(BRASIL, 2003).  

O Ministério da Aquicultura e Pesca (MPA) e o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) conjuntamente por instrução interministerial definiram para 

2010, o período de defeso do caranguejo uçá em seis datas distintas 

coincidentes a “andada do caranguejo” nos meses de janeiro, fevereiro, março 

e abril (BRASIL, 2010).  

Devido à inexistência de legislação específica voltada para 

estabelecer padrões de qualidade na cadeia produtiva da carne de caranguejo, 

torna-se necessário a realização periódica de análises bacteriológicas, físico-

químicas e sensoriais deste produto, objetivando mensurar os riscos para o 

consumidor, para que medidas higiênicos sanitárias e preventivas sejam 

tomadas desde a captura deste crustáceo até a mesa do consumidor 

(SANTANA, 2009). 

       De acordo com Cintra el al., (1999) o beneficiamento do 

caranguejo uçá é realizado na sua maioria artesanalmente, de forma domiciliar 

apresentando pouca infraestrutura, sem nenhum padrão tecnológico e ou 

estrutura apropriada para sua manipulação, sendo frequente a presença de 

crianças, animais domésticos e insetos, o que indica um ambiente impróprio 

para manipulação de alimentos. 

A carne de caranguejo potencialmente pode representar um alimento 

de elevado risco para a saúde do consumidor, uma vez pronta para o consumo 

direto e bem aceito em todas as classes sociais, visto que, em seu habitat 
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natural existe sempre elevada contaminação microbiana, ou ainda, por 

condições higiênicas insatisfatórias e manipulação inadequada no 

processamento (ARAÚJO et al., 2000). 

Para o adequado controle de qualidade dos alimentos é fundamental 

o monitoramento de todo o processo produtivo, sendo empregados vários 

métodos visando garantir a segurança e inocuidade do alimento, dentre os 

principais estão as BPF – Boas Práticas de Fabricação (LOVATTI, 2004). 

 
Assim pretende-se conduzir, levando em conta as Boas Práticas de 

Fabricação (BPF), o beneficiamento da carne de caranguejo utilizando dois 

métodos de abate e a avaliação dos parâmetros de qualidade. 
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2 ASPECTOS DO BENEFICIAMENTO DA CARNE DE CARANGUEJO 
  

2.1 RESUMO 
 
 
O caranguejo uçá é um importante habitante dos manguezais que ocorre em 
quase todo o litoral brasileiro destacando-se pelo seu considerável valor 
comercial. A carne é geralmente embalada em envoltório plástico e seu 
beneficiamento é realizado muitas vezes de forma artesanal em locais não 
licenciados pelo Serviço de Inspeção Federal - SIF, sendo preparado sem o 
mínimo controle higiênico. No beneficiamento seguido por estes locais, antes 
do cozimento para retirada da carne, o abdômen do caranguejo é torcido com 
força ou perfurado com objeto cortante, manualmente, para provocar a morte 
do animal, contribuindo para uma possível contaminação no local onde foi 
traumatizado.  Foram utilizadas, durante os seis meses de experimento, duas 
amostras mensais de 50 caranguejos uçá, adquiridos vivos, comercializados ao 
ar livre em Fortaleza-Ceará. Neste trabalho pretende-se beneficiar a carne de 
caranguejo de acordo com as Boas Práticas de Fabricação (BPF), utilizando 
dois outros métodos de abate: choque térmico (CT) e choque elétrico com o 
Sistema de Imobilização e abate por choque elétrico (SIAC). Esta máquina 
paralisa os animais com a aplicação de pulsos elétricos com controle de força e 
tempo. Assim avaliou-se os rendimentos da carne extraída com os dois 
métodos de abate e  a perda de peso por cocção. Os rendimentos médios 
totais de acordo com método de abate, em cada mês do experimento, em 
termos percentuais apresentaram os seguintes valores respectivamente: CT - 
Peso animal in natura 25,34; 23,28; 24,63; 25,38; 26,29; 26,19 %, CT - Peso 
animal cozido 27,18; 24,81; 26,32; 26,99; 27,81; 27,74%,  SIAC - Peso animal 
in natura 26,56; 26,01; 26,32; 25,77; 27,54; 26,97% e SIAC - Peso animal 
cozido 28,35; 27,77; 27,69; 27,19; 28,95; 28,21%. Em relação aos rendimentos 
médios da carne extraída dos três segmentos pereódos (PP), pinças ou quelas 
(PQ) e cefalotorax (C) separadamente os caranguejos abatidos na máquina 
SIAC apresentaram diferenças significativas no rendimento da  carne extraída 
do segmento PQ o que pode ter favorecido seu melhor rendimento em relação 
ao abate CT, também não soltaram as patas durante o cozimento o que ocorreu 
algumas vezes com abate CT. Já a média de perda de peso por cocção de 
acordo com os métodos de abate durante o experimento apresentou valores 
próximos, respectivamente CT - 6,68; 6,20; 6,32; 5,94; 5,38; 5,97% e SIAC – 
5,26; 5,29; 4,97; 5,22; 4,91; 4,43% não apresentando diferenças significativas 
entre os métodos de abate, fenômeno causado provavelmente pela 
padronização do processo. 
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2.2 ABSTRACT 
 
The mangrove crab (Ucides cordatus) is an important resource of mangroves 
which occurs in almost all in the Brazilian coast and it is notable for its 
considerable commercial value. The meat is usually wrapped in plastic wrap 
and its treatment is in a handmade way, in places where are not licensed by the 
Federal Inspection Service (SIF) and  without the minimum hygienic control. In 
these places the animal’s death, done by hand, contributes to a possible 
contamination of the meat. In this experiment were analized 50 crabs 
purchased live in the outdoor market in Fortaleza, Ceara which were used 
during the six months of the experiment, two monthly samples. This work 
intends to benefit the crab meat according to Good Manufacturing Practices 
(GMP), using two other methods of processing: heat shock (CT) and electric 
shock to the system of restraint and killed by electric shock (SIAC). This 
machine paralyzes the animal with the application of electric pulses with 
controlled force and time. Thus it was evaluated the yields of meat extracted 
with both methods of slaughter and loss of weight due to cooking. The total 
average yield according to the method of slaughter, each month of the 
experiment, presented in percentage terms the following values respectively: 
CT - animal fresh weight 25.34, 23.28, 24.63, 25.38, 26, 29, 26.19% CT - 27.18 
animal cooked weight, 24.81, 26.32, 26.99, 27.81, 27.74%, SIAC - animal fresh 
weight 26.56, 26.01 , 26.32, 25.77, 27.54, 26.97% and SIAC - animal cooked 
weight 28.35, 27.77, 27.69, 27.19, 28.95, 28.21%. In relation to average yields 
of meat extracted from the three segments pereiopod (PP), forceps or chelae 
(PQ) and carapace (C) separately crabs killed on the machine SIAC showed 
significant differences in yield of meat obtained from the segment PQ which 
may have favored its best performance in relation to slaughter CT, did not lose 
their legs during cooking which sometimes occurred with CT slaughter. Finally, 
the mean weight loss by cooking according to the methods of slaughter during 
the experiment showed similar, respectively CT - 6.68, 6.20, 6.32, 5.94, 5.38, 
5.97% and SIAC - 5.26, 5.29, 4.97, 5.22, 4.91, 4.43% without no significant 
difference between the methods of slaughter, a phenomenon probably caused 
by the standardization process. 
 
 
 



2.3 INTRODUÇÃO 
 

O caranguejo uçá, Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) é um crustáceo 

habitante de manguezais que pode ser encontrado em ambientes estuarinos 

onde escava suas galerias no sedimento inconsolidado. Devido ao seu grande 

porte na fase adulta, essa espécie é apreciada como alimento em várias 

regiões brasileiras, possuindo, portanto, grande importância econômica 

(HATTORI e PINHEIRO, 2003). 

De acordo com Melo (1996) é um importante componente da fauna 

de mangue brasileira, sendo um dos recursos pesqueiros mais explorados 

desde o Estado do Amapá até Santa Catarina. Trata-se de uma espécie 

onívora, alimentando-se principalmente de folhas de mangueiro 

Rizophoramangle que caem no substrato, apresentando hábito 

predominantemente diurno (NORDHAUS, 2004). 

Para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA (IBAMA, 1994), a região Nordeste do Brasil concentra o 

maior potencial de caranguejo uçá, ocorrendo ao longo de toda a costa, 

abrangendo o delta do Parnaíba até a desembocadura do rio Jurupi, fronteira 

com o Estado do Pará, com exceção do litoral do Parque Nacional dos Lençóis. 

Assim as áreas de ocorrência e a produção correspondem predominantemente 

aos principais estuários dos rios da região.  

O Estado do Ceará, apesar de grande mercado consumidor, não 

mais dispõe de grandes estoques (OGAWA et al., 2008). A captura predatória e 

o aumento do turismo nas últimas décadas promoveram a quase total extinção 

dos estoques locais, o que levou à importação de caranguejo uçá de outras 

localidades produtoras, predominantemente Piauí e Maranhão, para a 
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manutenção do comércio na capital cearense (MARQUES, 2006). 

Geralmente a carne de caranguejo não é beneficiada em 

estabelecimentos licenciados pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) sendo, 

provavelmente, preparado sem nenhum controle higiênico durante o 

processamento, inclusive com a possibilidade de apresentar uma alta 

contaminação bacteriana. No processamento adotado por estes 

estabelecimentos artesanais, antes do cozimento para retirada da carne, o 

abdômen do caranguejo é torcido manualmente com força ou perfurado com 

objeto cortante para provocar a morte do animal que passa a não ter mais 

resistência contra microrganismos invasores, iniciando-se a contaminação no 

local traumatizado (OGAWA et al., 2004). 

Em 2010 foi instituído o defeso para o caranguejo uçá, 

correspondente a andada da espécie, em seis datas distintas nos quatro 

primeiros meses do ano (BRASIL, 2010). Mas ainda não existe uma legislação 

específica para a carne de caranguejo, tornando-se fundamental conscientizar 

os beneficiadores da necessidade de melhorar as condições higiênico-

sanitárias desse tipo de produto (CINTRA et al., 1999). 

O controle de qualidade dos alimentos requer o monitoramento de 

todo o processo produtivo, desde a seleção da matéria-prima até o seu 

consumo. Para garantir a segurança e inocuidade do alimento, alguns métodos 

são empregados, dentre os principais estão as Boas Práticas de Fabricação - 

BPF (LOVATTI, 2004), que são compostas de um conjunto de princípios e 

regras de higiene para o correto manuseio dos alimentos (NASCIMENTO e 

BARBOSA, 2007). 
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Neste Estudo temos por objetivo o beneficiamento da carne de 

caranguejo utilizando as Boas Práticas de Fabricação (BPF) sob duas formas 

de abate, sendo uma por choque térmico (CT) e outra por choque elétrico 

utilizando o Sistema de Imobilização e Abate de Crustáceos (SIAC), que abate 

os animais com a aplicação de pulsos elétricos alternados e controle do tempo 

e da intensidade de voltagem aplicada, onde serão comparados os 

rendimentos de carne entre os métodos de abate e a perda de peso por 

cocção. 
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2.4 MATERIAL E MÉTODOS 

O Experimento foi conduzido em um delineamento experimental 

inteiramente casualizado em esquema fatorial com dois tipos de abate (abate 

choque térmico e abate choque elétrico) e seis meses de beneficiamento. 

Foram utilizados os pesos do animal in natura e cozido para cálculo de 

rendimentos (rendimento em relação ao animal in natura e rendimento em 

relação ao animal cozido) e a perda de peso por cocção. Na análise estatística 

os dados de peso, comprimento, largura, rendimento e perda de peso por 

cocção foram submetidos a teste t de Student a 5% de significância através do 

programa computacional Statistic 2.0.  

 

2.4.1 Etapas do beneficiamento do caranguejo  

O beneficiamento do caranguejo foi realizado no Laboratório de 

Recursos Aquáticos (LARAq) do Departamento de Engenharia de Pesca (DEP) 

da Universidade Federal do Ceará (UFC) durante seis meses, de janeiro a 

junho de 2010. Foram desenvolvidos dois fluxogramas distintos sendo 

descritas todas as etapas detalhadamente, onde os animais foram submetidos 

a duas formas de abate: 

a)  choque térmico (CT)  - imersão em água e gelo na proporção 1:1, com a 

carne dividida em dois lotes não pasteurizada e pasteurizada (Figura 1)  
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Figura 1 - Fluxograma do beneficiamento de caranguejo em laboratório (abate CT) 

b) abate por choque elétrico - Sistema de Imobilização e Abate de Crustáceos 

(SIAC) carne dividida em dois lotes não pasteurizada e pasteurizada (Figura 2)  

                                                                                             

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Fluxograma do beneficiamento de caranguejo em laboratório (abate SIAC). 
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    2.4.1.1 Matéria-prima 
 

Durante os seis primeiros meses de 2010 utilizou-se duas amostras 

mensais de 50 caranguejos da espécie Ucides cordatus, adquiridos vivos de 

forma aleatória, em comércio ao ar livre em Fortaleza-Ceará (Figura 3).  

 
Figura 3 – Condições do comércio ao ar livre em Fortaleza-CE. 

 
 

Estes animais foram oriundos do Delta do Parnaíba-Piauí e 

transportados até Fortaleza em condições desfavoráveis, pois 

aproximadamente 25.000 caranguejos são amontoados em um veículo de 

transporte, causando possivelmente estresse contribuindo para a grande 

mortalidade (acima de 40%) nesta etapa do processo (Figura 4).  

 

 
Figura 4 – Aspecto do transporte dos caranguejos até Fortaleza – CE 

 
 

Nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril o processo foi 

realizado em datas não correspondentes ao período de defeso (andada da 

espécie) que ocorreu em seis datas distintas conforme (BRASIL, 2010).  
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2.4.1.2 Primeira  lavagem 

 

Ainda amarrados em cordas, os animais foram lavados em tanques 

circulares com auxílio com jato de água para retirada do excesso de lama e 

areia (Figura 5).  

        
         Figura 5 – Visão geral da 1a  da lavagem para retirada de do excesso de lama de     
         areia. 

 

2.4.1.3 Seleção 

 Na seleção todos os caranguejos foram observados e os possíveis 

exemplares mortos ou fracos (pouca movimentação das patas aos estímulos 

nos olhos e carapaça) foram descartados. Por este motivo sempre eram 

adquiridos 10% acima da amostra de 50 caranguejos (Figura 6). 

 

Figura 6 – Detalhe da seleção dos caranguejos para o abate. 
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2.4.1.4 Métodos de abate 
 
 

Os caranguejos foram submetidos duas formas de abate, uma por 

choque térmico (CT), onde os animais foram acondicionados em imersão de 

água e gelo na proporção de 1:1 em monoblocos por duas horas (Figura 7). 

 
Figura 7 – Abate dos caranguejos por choque térmico 

 

E o outro método de abate utilizado foi o choque elétrico utilizando o 

Sistema de Imobilização e Abate de Crustáceos (SIAC). Neste estudo os 

animais ficaram imersos em 50 L de água salinizada (0,03%) com voltagem de 

220 volts e corrente elétrica de 25 A (Figura 8). 

 
Figura 8 – Visão externa (a) e interna (b) do Sistema de Imobilização e Abate de 

Crustáceos 
 

 O SIAC trata-se de uma máquina confeccionada em fibra de vidro 

capaz de imobilizar ou abater crustáceos imersos em água doce ou salgada, à 

temperatura ambiente. Este aparelho utiliza pulsos de corrente elétrica 

a b 
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alternada e um reservatório de cerca de 40 cm de altura, podendo funcionar a 

110 e 220 volts e corrente elétrica de até 30 A. A máquina SIAC funciona con-

tinuamente por 2 minutos, sendo acionada por sensores infravermelhos que 

emitem um sinal sonoro indicando o início de funcionamento, para no final 

emitir outro sinal sonoro com três bips consecutivos indicando o término do 

funcionamento. Sua aplicação é monitorada para permitir somente a 

imobilização momentânea dos animais, sendo possível retomarem suas ati-

vidades vitais normais com o tempo. Este sistema funciona por meio de 

descargas elétricas descontínuas emitidas por eletrodos dentro do reservatório 

de água.  A voltagem e o tempo de exposição e duração dos pulsos elétricos 

são regulados de acordo com a espécie de crustáceo (OGAWA et al., 2007).  

2.4.1.5 Segunda lavagem 
 

Com os animais abatidos realizou-se individual e minuciosa a 

segunda lavagem, em água corrente utilizando-se escovas em todas as partes 

externas para permitir uma melhor limpeza das sujidades provenientes do local 

de captura e comercialização dos animais (Figura 9).  

 
Figura 9 – Lavagem minuciosa e individual dos caranguejos. 
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2.4.1.6 Pesagem do animal in natura (identificação,  medição e pesagem ) 
 

Após a segunda lavagem e antes da pesagem os animais foram 

enxugados com papel toalha e numerados individualmente no cefalotorax e nas 

patas (Figura 10).  

 
Figura 10 – Identificação individual dos animais 

 

Em seguida individualmente a medição de comprimento e largura do 

cefalotórax com auxílio de paquímetro digital (Figura 11).  

       
Figura 11 - Medição de largura de comprimento do cefalotórax com paquímetro digital 

 
 

E assim a pesagem do animal in natura foi realizada individualmente 

para fins de rendimento e cálculo de perda de peso por cocção utilizando 

balança semi-analítica (Figura 12). 
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Figura 12 – Pesagem individual do animal in natura 

 
 

Rendimento animal in natura = (peso da carne / peso do animal in 

natura) x 100 

Perda de peso por cocção = 100 x (peso animal in natura – peso animal 

cozido) / peso do animal in natura 

2.4.1.7 Cocção 
 

O processo de cocção foi realizado em panela de alumínio e constou 

da imersão dos animais em salmoura a 3% fervente com duração de 3 min 

(Figura 13). Para a amostra, ou seja os 50 caranguejos utilizou-se na cocção 

40 L de água e 1,2 kg de sal. Um cozimento uniforme e adequado é 

essencial porque um excesso no tempo de cozimento causa encolhimento 

da carne, perda de umidade e baixa o rendimento e um cozimento 

insuficiente torna difícil remoção da carne da carapaça. Também deve ser 

controlada a quantidade de caranguejos para o cozimento de acordo com o 

ritmo de extração de carne. 
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Figura 13 - Cocção dos animais em salmoura 3% 

2.4.1.8 Pesagem do animal cozido 
 

Após cocção os caranguejos foram separados em sacos plásticos 

individuais e deixados esfriar a temperatura da sala de beneficiamento 18° C 

do LARAq por aproximadamente 60 min (Figura 14).  

 
Figura 14 – Resfriamento do caranguejo cozido para pesagem 

 
 

Em seguida foram pesados individualmente para posterior cálculo de 

rendimento e perda de peso por cocção (Figura 15). 

Rendimento animal cozido = (Peso da carne / peso do animal cozido) x 

100 
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Figura 15 – Pesagem do animal cozido 

 

O acondicionamento dos caranguejos cozidos para retirada da carne 

foi realizado em refrigerador a uma temperatura de 5° C até a extração da 

carne (Figura 16). 

 
Figura 16 - Acondicionamento dos caranguejos para retirada da carne. 

 
2.4.1.9 Extração da carne 
 

 A extração da carne foi procedida manualmente na sala de 

beneficiamento do Laboratório de Recursos Aquáticos (LARAq) , detalhe para a 

mesa em aço inoxidável (Figura 17). 



14 
 

 
 

Figura 17 – Sala de beneficiamento com a mesa utilizada na  
extração manual da carne de caranguejo. 

 
O beneficiamento (quebra) das patas, pereópodos e retirada da 

carne do cefalotorax foi realizado com o auxílio de tábuas em plástico, martelos 

e objetos em alumínio, tesouras e pinças em aço inoxidável (Figura 18). Para 

facilitar a retirada da carne dos pereiópodos e cefalotorax foram cortados no 

sentido do comprimento e largura, utilizando tesoura.  

 
Figura 18 – Detalhe dos objetos utilizados para extração da carne do caranguejo. 

 

2.4.10 Inspeção visual 

 
Durante a extração cada manipulador realizou a inspeção visual da 

carne, devidamente separada em três segmentos detalhados a seguir, com o 
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intuito de localizar e retirar resíduos indesejáveis como fragmentos de 

carapaça, cartilagem e coágulos de hemolinfa para posterior pesagem e 

cálculo de rendimento em relação ao animal in natura e cozido (Figura 19).  

 
              Figura 19 – Inspeção visual da carne de caranguejo. 

 
2.4.11 Pesagem 
 

A Carne já dividida em seguimentos foi pesada separadamente para 

cálculo dos rendimentos, em relação ao peso total do animal in natura e cozido 

(Figura, 20).  

 
Figura 20 – Pesagem dos segmentos de carne 
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Em seguida todos os segmentos de carne previamente identificados 

com pincel em placas de petri como PP - carne dos pereópodos, PQ - carne 

das duas pinças ou quelas e CC - carne do cefalotorax foram misturadas de 

forma homogênea (Figura 21). 

 
Figura 21 – Carne das partes do caranguejo, PP – carne dos pereópodos (a), PQ – 
carne das pinças ou quelas (b), CC - carne do cefalotórax (c)  

 
 
2.4.12 Embalagem 
 
 

A embalagem utilizada (Nylon poli) própria para suportar tratamento 

térmico (pasteurização), onde pesou-se aproximadamente 50 g do produto 

(Figura 22)  

 
Figura 22 – Embalagem da carne de caranguejo 

a b 

c 
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A selagem do produto foi realizada a vácuo em embaladora da 

marca Orved & Brock (Figura 25). 

 

Figura 23 – Selagem da carne de caranguejo a vácuo. 

2.4.13 Pasteurização 
 

A pasteurização foi realizada em metade da carne dos lotes de 50 

caranguejos abatidos por CT e SIAC. Utilizou-se água fervente onde os 

sacos foram imersos e com a ajuda de um termopar foi monitorada a 

temperatura interna até interna atingir 85°C (aprox imadamente 2 min para 

embalagens de 50 g).  Após atingir esta temperatura deixou-se o produto 

imerso por mais 2 minutos. Em seguida, resfriou-se o produto com imersão 

em água e gelo por alguns minutos até atingir a temperatura ambiente 

(Figura 24). 
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Figura 24 – Resfriamento do processo de pasteurização 

 
 
2.4.14 Congelamento e estocagem  
 
 

Ao final de todo o processo o congelamento do produto foi realizado 

em Freezer a uma temperatura de –20°C, sendo mantid o estocado nesta 

mesma temperatura.  

 

2.4.15 Boas Práticas de Fabricação no Beneficiament o do Caranguejo 

Visando garantir a segurança e inocuidade do alimento, alguns 

métodos podem ser empregados dentre os principais estão as Boas Práticas 

de Fabricação (BPF) compostas de princípios e regras de higiene para o 

adequado manuseio dos alimentos. Para tanto no beneficiamento do 

caranguejo para obtenção de carne elaboramos algumas regras quanto a 

higiene dos manipuladores, utensílios e superfícies de contato.  

BPF utilizadas no experimento: 

 

a) A saúde dos manipuladores foi monitorada não permitindo participar do 

trabalho pessoas que apresentassem alguma doença contagiosa; 

b) A limpeza pessoal foi muito enfatizada recomendou-se a manutenção das 

unhas curtas e sem esmalte e enfatizamos a não utilização de adereços como 
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brincos, anéis, pulseiras, cordões e relógios; 

c) Obrigatório o uso de toucas, luvas, batas e os calçados foram cobertos com 

pro-pé para evitar a entrada de sujidades vindas de fora da sala de 

beneficiamento; 

d) Os utensílios e superfícies de contato foram lavados com detergentes e 

posteriormente água clorada 100 ppm e álcool a 70%; 

e) As mãos dos manipuladores foram lavadas com água clorada e sabonete 

anti-séptico de forma minuciosa até o antebraço e as unhas foram esfregadas 

com escovas (Figura 25); 

f) A temperatura do salão de beneficiamento foi mantida constante 

aproximadamente 18° C e o ambiente limpo durante o processo; 

g)  O tempo de cozimento e o resfriamento do caranguejo cozido foram 

monitorados onde cada animal foi separado individualmente em saco plástico; 

h) A retirada da carne também foi monitorada e logo após a pesagem a carne 

foi acondicionada refrigerada até a embalagem; 

i) Paralelamente a extração a inspeção da carne foi realizada rigorosamente 

com o intuito de eliminar resíduos e fragmentos de carapaça; 

j) Os sacos utilizados para separar individualmente os caranguejos no 

processo de resfriamento também serviram para armazenar os resíduos 

durante a extração da carne, evitando seu acúmulo na mesa de 

processamento e facilitando sua eliminação; 

k) A embalagem (nylon poli) utilizada foi apropriada ao tratamento de 

pasteurização e controlou-se o tempo de pasteurização; 

l) O produto foi estocado em freezer com rígido controle da para evitar perdas. 
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Figura 25 – Lavagem das mãos dos manipuladores 

 

Alguns aspectos referentes as BPF utilizadas no beneficiamento do 

caranguejo podem ser observados na Figura 26 uma visão geral do processo 

de extração da carne. 

 
Figura 26 – Vista geral da extração da carne de caranguejo 
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2.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

2.5.1 Rendimento da carne de caranguejo 

O rendimento médio de carne dos diversos segmentos do 

caranguejo (PP, PQ e CC) em relação ao peso do animal inteiro in natura e 

inteiro cozido utilizando os dois métodos de abate, ou seja Choque térmico 

(CT) e Choque elétrico (SIAC)  constam nas Tabelas 1 e 2. Testes realizados 

com o SIAC mostraram que no caso das lagostas há apenas a imobilização, 

mas em relação aos caranguejos (Ucides cordatus) em nosso estudo ocorreu o 

abate imediato, método este considerado humanitário, visto que o animal sofre 

menos estresse.  

Sendo que o rendimento médio total do abate por SIAC em relação 

ao animal inteiro in natura foi respectivamente 26,56; 26,01; 26,32; 25,77; 

27,54; 26,97%. Já o rendimento médio total dos caranguejos abatidos por CT 

foram de 25,34; 23,28; 24,63; 25,38; 26,29 e 26,19%. Em comparação a 

(Ogawa et al., 2008) que alcançaram rendimentos pelo método tradicional 18,8 

% e SIAC 25,1% observou-se em nosso estudo um aumento considerável no 

rendimento em todos os meses, fato este provavelmente explicado pela 

padronização do beneficiamento, onde a equipe foi treinada antes do início da 

atividade e aplicação sistemática das BPF. 

Tabela 1- Rendimento médio ± desvio padrão da carne de caranguejo extraída utilizando dois 
métodos de abate em relação ao peso do animal in natura. 

Rendimento médio (Peso animal in natura %) 

Meses 

  SIAC     
Total  

   CT    
Total  PQ PP CC PQ PP CC 

Jan  8,77 ± 0,96 8,86 ± 1,15 8,93 ± 1,56 26,56 8,49 ± 0,82  8,30 ± 0,81 8,56 ± 1,13 25,34 

Fev 8,74 ± 1,29 8,26 ± 1,11 9,01 ± 1,45 26,01 7,88 ± 0,98 7,69 ± 0,74 7,71 ± 0,98 23,28 

Mar 9,15 ± 0,90 8,56 ± 0,84 8,61 ± 1,00 26,32 8,45 ± 1,06 7,65 ± 1,25 8,54 ± 1,29 24,63 

Abr 8,95 ± 1,22 8,47 ± 1,16 8,35 ± 1,55 25,77 8,70 ± 1,27 8,24 ± 0,71 8,44 ± 1,26 25,38  

Mai 9,41 ± 1,17 8,92 ± 1,21 9,21 ± 1,48 27,54 8,77 ± 1,03 8,54 ± 0,79 8,98 ± 1,40 26,29 

Jun 8,75 ± 1,16 8,26 ± 1,10 9,96 ± 2,01 26,97 8,78 ± 0,97 8,56 ± 0,81 8,85 ± 1,11 26,19 
       PQ – Pinças ou quelas; PP- Pereópodos; CC – Cefalotorax  

Mas ao comparar as médias de rendimento em relação ao animal 

cozido observou-se um painel um pouco diferente, pois os rendimentos médios 

totais dos animais abatidos por SIAC foram respectivamente 28,35; 27,77; 

27,69; 27,19; 28,95 e 28,11% foram obtidos percentuais próximos a Ogawa et 
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al., (2008) mas superou-se o rendimento de 28,3 % obtido pelo autor no quinto 

mês de estudo. Ainda de acordo com o mesmo autor vemos que o abate por 

CT em todos os meses de estudo com os valores de 27,18; 24,82; 26,32; 

26,99; 27,81; e 27,74% foram superiores ao seu método tradicional 21,2%. De 

acordo com os valores obtidos comparativamente ao mês em nosso estudo, 

verifica-se que todos os rendimentos totais do abate SIAC foram mais elevados 

que o abate CT. 

Tabela 2 - Rendimento médio ± desvio padrão da carne de caranguejo extraída utilizando dois 
métodos de abate em relação ao peso do animal cozido. 

Rendimento médio (Peso animal cozido %)  
  

Meses 

  SIAC     
Total  

   CT    
Total  PQ  PP CC PQ PP CC 

Jan  9,36 ± 1,04 9,46 ± 1,28 9,53 ± 1,66 28,35 9,10 ± 0,92 8,90 ± 0,91 9,18 ± 1,27 27,18 

Fev 9,33 ± 1,40 8,82 ± 1,19 9,62 ± 1,57 27,77 8,40 ± 0,99 8,20 ± 0,69 8,22 ± 0,97 24,82 

Mar 9,62 ± 0,85 9,00 ± 0,76 9,06 ± 1,00 27,69 9,03 ± 1,18 8,18 ± 1,39 9,12 ± 1,37 26,32 

Abr 9,44 ± 1,24 8,94 ± 1,18 8,81 ± 1,64 27,19 9,25 ± 1,27 8,76 ± 0,77 8,98 ± 1,34 26,99 

Mai 9,89 ± 1,13 9,37 ± 1,19 9,68 ± 1,53 28,95 9,27 ± 1,06 9,03 ± 0,87 9,51 ± 1,55 27,81 

Jun 9,15 ± 1,16 8,64 ± 1,13 10,41 ± 2,07 28,21 9,30 ± 0,96 9,07 ± 0,74 9,38 ± 1,16 27,74 
PQ – Pinças ou quelas; PP- Pereópodos; CC – Cefalotorax  

Castro et al., (2008) obtiveram rendimentos de 26% para os machos 

e 19,3% para as fêmeas, em relação ao peso inteiro do animal. Salientando 

que em nosso estudo todos os animais utilizados foram machos. Assim 

comparando este rendimento de 26% aos nossos rendimentos em relação ao 

animal in natura constatamos valores mais elevados no quinto e sexto mês 

abate CT. No abate SIAC praticamente todos os meses obtiveram valores 

superiores, com exceção do quarto mês que apresentou rendimento próximo, 

mas inferior. Já o rendimento em relação ao animal cozido nos dois métodos 

abate SIAC e CT os valores ao longo dos meses foram superiores, com 

exceção do segundo mês abate CT que apresentou valor inferior ao 

rendimento em questão.  
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Verificamos ao longo do estudo fenômeno interessante, os animais 

abatidos por SIAC permaneceram com as patas intactas durante cozimento o 

que não aconteceu com o abate por CT, onde vários animais soltaram as patas.  

Os pesos médios das carnes extraídas dos segmentos PQ e CC não 

apresentaram diferenças significativas (p>0,05) em relação aos métodos de 

abate SIAC e CT. Já os pesos médios das carnes extraídas de PP 

apresentaram diferenças significativas (p>0,01) conforme Anexo A. Durante o 

estudo vale ressaltar que os animais utilizados não apresentaram diferenças 

significativas (p>0,05) entre os métodos de abate SIAC e CT, quanto ao peso, 

comprimento e largura de cefalotórax (Anexo F). 

 Apesar das médias de rendimento (%) das carnes extraídas das 

partes PQ, PP e CC apresentarem valores diversos de acordo com os métodos 

de abate nos seis meses de estudo (rendimento totais mais elevados para 

método de abate SIAC). Os rendimentos médios das partes PP e CC em 

relação peso do animal in natura não apresentaram diferenças significativas 

(p>0,05) em relação aos métodos de abate SIAC e CT. E os rendimentos 

médios de PQ apresentaram diferenças significativas (p>0,01) comprovando 

que o abate pelo método SIAC é mais eficiente na extração da carne de PQ em 

relação ao abate CT (Anexo B). Os mesmos rendimentos em relação ao animal 

cozido apresentaram o mesmo princípio com PP e CC não apresentando 

diferenças significativas (p>0,05) em relação aos métodos de abate SIAC e CT. 

Rendimentos médios de PQ também apresentaram diferenças significativas 

(p>0,01) comprovando novamente que o abate pelo método SIAC é mais 

eficiente na extração da carne de PQ em relação ao abate CT (Anexo C). 
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2.5.2 Perda de peso por cocção 

 As médias de perda de peso por cocção no período de estudo 

levando em consideração os métodos de abate foram SIAC – 6,26; 6,29; 4,97; 

5,22; 4,91; 4,43 e CT – 6,68; 6,20; 6,32; 5,94; 5,38; 5,57 conforme Tabela 3. A 

maior perda em termos percentuais pela forma de abate SIAC ocorreu no 

primeiro mês de estudo 6,26% e a menor no sexto mês 4,43%. Já pelo abate 

CT a maior perda também ocorreu no primeiro mês 6,68%( maior entre os dois 

métodos) e a menor no quinto mês de estudo 5,38%, valores menores que o 

percentual de 14,7% obtido por (PEDROZA e COZZOLINO et. al, 2001). 

Diferença esta que pode ter sido influenciada pelo tempo de cocção, pois 

utilizamos 3 minutos e o autor em questão 25 minutos. Benjakul e Sutthipan, 

(2009) trabalhando com caranguejo (Scylla serrata) alcançaram 

separadamente 7,8 % de perda de peso após cocção na carne do cefalotórax e 

em torno de 9% na carne das patas, perda essa aumentada após estocagem 

sob congelamento. 

 Tabela 3 – Perda de peso por cocção ± desvio padrão utilizando dois métodos de abate. 

 PA  IN – Peso animal in natura; PACo – Peso animal cozido 

Já Ogawa et al. (2007) trabalhando com lagostas pequenas, médias 

e grandes sem imersão em salmoura obtiveram respectivamente 9,86%, 9,78% 

e 10,52% de perda de peso por cocção. 

Média de perda de peso por cocção % 

Meses 

SIAC CT 

P A IN PACo % P A IN         P A Co % 

Jan  158,28 ± 23,52 148,39 ± 22,45 6,26 ± 2,68 166,19 ± 29,72      155,20 ± 28,54 6,68 ± 2,36 

Fev 173,23 ± 34,87 162,48 ± 33,71 6,29 ± 2,71 172,26 ± 34,78 161,74 ± 34,32 6,20 ± 4,00 

Mar 191,98 ± 28,71 182,63 ± 29,39 4,97 ± 3,54 168,44 ± 28,29 157,92 ± 27,66 6,32 ± 3,08 

Abr 165,03 ± 23,63 156,64 ± 24,20 5,22 ± 2,17 157,38 ± 23,37 148,15 ± 23,55 5,94 ± 2,78 

Mai 168,87 ± 27,71 160,66 ±27,27 4,91 ± 3,02 176,74 ± 25,46 167,55 ± 26,29 5,38 ± 2,74 

Jun 175,02 ± 31,02 167,31 ± 30,17 4,43 ± 1,56 155,25 ± 27,16 146,53 ± 25,87 5,57 ± 3,35 
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Os pesos do animal in natura e cozido apesar de alguma divergência 

nos valores durante este estudo não apresentaram diferenças significativas 

(p>0,05) em relação aos métodos de abate SIAC e CT. As médias de perda de 

peso por cocção entre os meses de estudo não apresentaram diferenças 

significativas (p>0,05) em relação aos métodos de abate SIAC e CT 

corroborando a padronização do processo, onde em todos os ensaios os 

animais passaram pelo mesmo tempo de cocção (Anexo E). 
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2.6 CONCLUSÕES 

 

O rendimento médio total da carne de caranguejo durante todo o 

estudo apresentou valores em porcentagem mais elevados no abate pelo 

método SIAC. Considerado satisfatório tanto em comparação com o animal in 

natura, como com o animal cozido, apresentando porcentagens superiores ao 

rendimento de carne dos animais abatidos por CT.  

Os animais abatidos com SIAC obtiveram melhor rendimento médio, 

comprovado estatisticamente nos rendimentos do segmento PQ - pinças ou 

quelas onde apresentaram diferenças significativas (p>0,01) em relação a CT.  

Animais abatidos por SIAC permaneceram com as patas intactas 

durante cocção o que não aconteceu com os abatidos por CT, onde vários 

animais soltaram as patas. 

Não foram observadas diferenças significativas (p>0,01) entre os 

métodos de abate SIAC e CT quanto a perda de peso entre o animal in natura 

e cozido, provavelmente pela padronização do processo do tempo de cocção 

de três minutos, em ambos sistemas de abate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

2.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ARAÚJO, S. C. P.; LIMA, M. F. V.; RABELO, R. N. Perfil das condições 
higiênico-sanitárias da carne de caranguejo-uçá (Ucides cordatus) de um 
produtor do bairro de Areinha, São Luís – MA. In: XVII CONGRESSO 
BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS. Fortaleza-CE. 
Anais . Fortaleza-CE v. 1, p. 4127, 2000. 
 
BENJAKUL, S.; SUTTHIPAN, N. Muscle changes in hard and soft shell crabs 
during frozen storage, LWT - Food Science and Technology , Amsterdam, v. 
42 p. 723–729, 2009. 
 
BLANDTT, L. Trabalho infanto-juvenil no uso do manguezal e a ed ucação 
fundamental.  2002. 246 p. Dissertação (Mestrado em Agriculturas Familiares e 
Desenvolvimento Sustentável). Universidade Federal do Pará, Belém, 2002. 
 
BRASIL. Instituto Brasileiro do Meio ambiente - IBAMA, Aprova medidas da 
reunião técnica sobre ordenamento da cata do caranguejo uçá nas regiões 
Norte e Nordeste. Brasília, Portaria nº 34/03 de 24 de junho de 2003 . Brasília 
Disponível http://www.ibama.gov.br/rec_pesqueiros/legislação.pdh?id_arq=76.  
Acesso em janeiro de 2010. 
 
BRASIL. Ministério da Aquicultura e Pesca – MPA e Ministério do Meio 
Ambiente - MMA, aprovam medidas relativas ao período de "andada" do 
caranguejo-uçá (Ucides cordatus) nos Estados da Região Nordeste do Brasil e 
no Estado do Pará, no ano de 2010. Brasília, Instrução Normativa 
Interministerial n° 01 de 14 de janeiro de 2010 . Disponível 
http://201.76.44.78/verbanet/rtf/in_inter_federal_1_10_rtf. Acesso em janeiro de 
2010. 
 
CASTRO, A. C. L.; CORREIA, M. M. F.; NASCIMENTO, A. R.; PIEDADE-
JUNIOR, R. N.; GAMA, L. R. M.; SOUSA, M. M.; SENA, A. C. S.; SOUSA, R. C. 
C. Aspectos bioecológicos do caranguejo-Uçá (Ucides cordatus cordatus, 
L.1763) (Decapoda, Brachyura) nos manguezais da Ilha de São Luís e litoral 
oriental do Estado do Maranhão, Brasil. Amazônia: Ci. & Desenv ., Belém, v. 3, 
n. 6, p.17-36, jan./jun. 2008.  
 
CINTRA, I. H. A.; ARAÚJO, M. D.; SILVA, K. C. A.; LOURENÇO, L. F. H. A. 
Catação do caranguejo-uçá, Ucides cordatus, no município de São Caetano de 
Odivelas/Pará: aspectos sócio-econômicos, descrição do beneficiamento 
artesanal e composição química. In: XI Congresso Brasileiro de Engenharia de 
Pesca e I CONLAEP, Recife-PE. Anais . Recife-PE. p. 323-330, 1999. 
 
DIEGUES, A.C. Os pescadores artesanais e a questão ambiental. In: Diegues, 
A.C. (Ed.), Povos e mares.  São Paulo: NUPAUB – Universidade de São Paulo, 
p.131–139, 1995. 
 

 
 
 



28 
 

GLASER, M.; DIELE, K. Asymmetric outcomes: assessing central aspects of he 
biological, economic and social sustainability of a mangrove crab fishery, 
Ucides cordatus (Ocypodidae), in North Brazil. Ecological Economies , 
Amsterdam, v. 49, p.361- 373, 2004. 
 
GLASER, M.; GRASSO, M. Fisheries of a mangrove estuary: dynamics and 
dependencies between economy and ecosystem in the C aeté Bay, north 
east Pará, Brazil.  Belém: Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi - serie 
zoologia 14, p. 95–125, 1998. 
 
GÓES, P.; SAMPAIO, F. D. F.; DO CARMO, T. M. S.; TOSO, G. C.; LEAL, M. S. 
Comportamento e período reprodutivos do caranguejo do mangue. In: V 
Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: Conservação. Vitória-ES. Anais.  
Vitória,ES v.2, p. 335 – 345, 2000. 
 
GRASSO, M. Understanding, modelling and valuing the linkages b etween 
local communities and the mangroves of the Caeté ri ver Bay, PA, Brazil.  
554 p. Ph.D Dissertation at the Faculty of the Graduate School of the University 
of Maryland, US, 2000. 
 
HATTORI, G. Y. ; M. A. A. PINHEIRO. Fertilidade do caranguejo de mangue 
Ucides cordatus (Linnaeus) (Crustacea, Brachyura, Ocypodidae), em Iguape 
(São Paulo, Brasil). Rev. Bras. Zool ., Curitiba, vol.20, n.2, p.309-313. jun. 
2003. 
 
IBAMA. Lagosta, Caranguejo-uçá e Camarão do Nordeste.  Brasília: Séries                
estudos-pesca (Coleção Meio Ambiente,10) p.125-140.1994. 
 
JENNERJAHN, T.C.; ITTEKKOT, V. Relevance of mangroves for the production 
and deposition of organic matter along tropical continental margins. 
Naturwissenschaften , Berlin, v.89, p. 23 - 30, 2002. 
 
KJERFVE, B.; LACERDA, L.D.; DIOP, S. Mangrove Ecosystem Studies in 
Latin America and Africa.  Paris: UNESCO, 349 p., 1997. 
 
LOVATTI, R. C. C. Gestão da qualidade em alimentos: uma abordagem prática. 
Revista Higiene Alimentar , São Paulo, vol. 18, n. 122, p. 26-31, julho. 2004. 
 
MANESSCHY, M. C. Pescadores nos manguezais: estratégias técnicas e 
relações sócias de produção na captura de caranguejo.In: FURTADO, L.; 
LEITÃO, W.; MELO, A. F. Povos das águas : realidade e perspectivas a  
Amazônia.  Belém : MPEG, p. 19-61, 1993. 
 
MARQUES, D. F. Avaliação do estoque de caranguejo-uçá, Ucides 
cordatus (LINNAEUS, 1763), na zona estuarina do Rio Pacoti, Estado do 
Ceará. 2008. 72 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Pesca). 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2008. 
 
 
 



29 
 

MARQUES, D.F. Diagnóstico da mortalidade no transporte, distribui ção e 
comercialização do caranguejo-uçá ( Ucides cordatus), no município de 
fortaleza, CE . 2006. 32p. Monografia (Graduação em Engenharia de Pesca). 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2006. 

MELO, G.A.S. Manual de Identificação dos Brachyura (Caranguejos e  
Siris) do litoral brasileiro. São Paulo: Ed. Plêiade/FAPESP, 604p. 1996. 

NASCIMENTO, G. A. ; BARBOSA, J. S. BPF: Boas Práticas de Fabricação: 
uma revisão. Revista Higiene Alimentar , São Paulo, vol. 21, n. 148, p. 24 -30, 
jan/fev. 2007. 
 
NORDHAUS, I. Feeding ecology of the semi-terrestrial crab Ucides 
cordatus cordatus (Decapoda: Brachyura) in a mangrove fores t in 
northern Brazil.  217 p. Ph.D thesis at the ZMT University of Bremen, Germany, 
2004. 
 
OGAWA, M.; ITÓ, L. S.; MELO, F. E. A. Eletric paralyzation and reducion of 
weight loss in the processing of round-coked spiny lobsters. Ciência e 
Tecnologia de Alimentos , Campinas, v. 27 n. 1, p. 125-129, jan./mar. 2007. 
 
OGAWA, M.; SILVA. A. I. M.; OGAWA, N. B. P.; NUNES, M. L.; ALMEIDA, F. E. 
B. Melhoramento no processo de beneficiamento da carne de caranguejo 
processada artesanalmente. In: VII ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL EM ÁREAS DE MANGUEZAL, São Francisco do Sul - SC. Anais.  
São Francisco do Sul - SC, 2004. 
 
OGAWA, M.; SILVA. A. I. M.; OGAWA, N. B. P.; NUNES, M. L.; MAIA, E. L. 
Adequações tecnológicas no processamento da carne de caranguejo. Ciência 
e Tecnologia de Alimentos , Campinas, 28 vol.1, p.78-82, jan-mar. 2008. 
 
OLMOS, F; SILVA, R.S. E. Guará: ambiente, flora e fauna dos manguezais 
de Santos – Cubatão. São Paulo: Empresa das Artes, 216 p., 2003. 
 
PEDROSA, L. F. C.; COZZOLINO, S. M. F. Composição centesimal e de 
minerais de mariscos crus e cozidos da cidade de Natal/RN. Ciência e 
Tecnologia de Alimentos , Campinas, v. 21, n.2, p. 154-157, mai./ago. 2001. 
 
PINHEIRO, M. A. A.; FISCARELLI, A. G. Manual de apoio à fiscalização do 
caranguejo-uçá  (Ucides cordatus). Jaboticabal: UNESP/ CEPSUL/ IBAMA, 
43p. 2001. 
 
SANTANA, P. S. R. Avaliação microbiológica, sensorial e pH da carne de 
caranguejo-uçá, Ucides cordatus (Linnaeus, 1763), comercializadas nos 
municipios de Belém-PA e Maracanã-PA . 2009. 40 p. Monografia 
(Especialização em Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal – 
HIPOA), Universidade Castelo Branco, Belém, 2009. 
 
 
 



30 
 

3 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA CARNE DE CARANGUEJO  

 

3.1 RESUMO 

 

A carne de caranguejo é encontrada facilmente em peixarias e supermercados 
principalmente nas regiões Norte e Nordeste brasileira. Sua aparência não 
chega a ser totalmente agradável, pois apresenta coloração escura, contendo 
grande quantidade de fragmentos de carapaça e cartilagem além de coágulos 
de hemolinfa. Por ser um alimento extraído de forma manual em empresas 
digamos familiares providas de condições higiênicas muitas vezes inadequadas 
está propenso a proliferação de microorganismos e com isso pode trazer sérios 
riscos à saúde do consumidor. Geralmente o pessoal que participa da atividade 
de extração da carne de caranguejo (quebra), muitas vezes toda uma família 
inclusive crianças, fazem uso de adornos (brinco, anel, cordão, entre outros 
objetos indesejáveis numa linha de produção) e não utilizam vestimenta 
mínima necessária para a atividade (avental, luvas e touca). Um grande 
problema é a falta de utensílios e equipamentos de material apropriado em aço, 
sendo utilizado quase na totalidade objetos de madeira, material abolido a 
muito tempo das indústrias alimentícias devido a seu grande potencial 
contaminante, sendo foco de contaminação cruzada. Para garantir a segurança 
alimentar e inocuidade do alimento, as Boas Práticas de Fabricação (BPF) são 
um dos métodos mais recomendáveis.  Utilizou-se duas amostras mensais de 
carne de caranguejo obtidas de 50 caranguejos da espécie Ucides cordatus 
beneficiadas nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 
2010. Cada amostra mensal foi submetida à diferente forma de abate, uma por 
choque térmico (CT) e outra por choque elétrico no Sistema de Imobilização e 
Abate de Crustáceos (SIAC) a carne dividida em dois lotes não pasteurizado e 
pasteurizado ambos embalados a vácuo. Denominadas (CT) choque térmico 
não pasteurizada, (CT P) choque térmico pasteurizada, (SIAC) choque elétrico 
não pasteurizada e (SIAC P) choque elétrico pasteurizada. Avaliou-se através 
de análises químicas, microbiologias e sensoriais a carne de caranguejo 
beneficiada onde os limites de contaminação bacteriana não ultrapassem as 
exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As amostras 
apresentaram composição química semelhante durante o estudo sendo 
detectado o mesmo princípio onde as amostras pasteurizadas apresentaram 
uma diminuição de umidade e cinzas e uma elevação de proteínas e lipídeos 
quando comparadas com as amostras não pasteurizadas nos dois métodos de 
abate. Sensorialmente, o produto apresentou valores semelhantes de acordo 
com a escala hedônica, não apresentando diferenças significativas entre os 
atributos cor, aroma, sabor e aceitação global da carne de caranguejo, apesar 
das amostras pasteuzadas apresentarem uma coloração diferente das não 
pasteurizadas. Do ponto de vista microbiológico todas as amostras se 
encontraram dentro dos padrões estabelecidos pela ANVISA. Constatou-se a 
eficiência, em escala laboratorial, da pasteurização no beneficiamento da carne 
de caranguejo havendo principalmente uma redução na contagem total 
bacteriana. 
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3.2 ABSTRACT 
 

Mangrove crab meat may be purchased from a number of supermarkets and 
fish markets mainly in North and Northeast Brazil. Its appearance is hardly 
pleasant, because it shows dark color, contain large fragments of shell and 
cartilage in addition to hemolymph clots. Due to a food extracted by hand with 
inadequate sanitary conditions is often prone to proliferation of microorganisms 
and that can pose serious risks to consumer health. Generally the staff involved 
in the activity of extracting crab meat (break) make use of ornaments (earring, 
ring, rope, among other undesirable objects on a production line) and do not 
use minimal attire required for activity (apron, gloves and cap). A major problem 
is the lack of equipment and utensils of appropriate material in steel and it is 
used in almost all wooden objects which present a great potential cross-
contamination. The Good Manufacturing Practices (GMP) are the most 
recommended methods which ensure food safety. Two monthly samples of crab 
meat were used. They were obtained from 50 species of crabs Ucides cordatus 
benefited in the month of January, February, March, April, May and June 2010. 
Each monthly sample was subjected to different form of slaughter one by termal 
shock (CT) and another by electrical shock to the system grounding and 
Slaughter Crustaceans (SIAC). The meat was divided into two lots both 
unpasteurized and pasteurized vacuum packed. Named (CT) heat shock not 
pasteurized (P CT) heat shock pasteurized (SIAC) electric shock and non-
pasteurized (P SIAC) shock pasteurized. It was evaluated by analysis of 
chemical, microbiological and sensory crab meat benefits where the limits of 
bacterial contamination does not exceed the requirements of the National 
Agency for Sanitary Surveillance. The samples had similar chemical 
composition during the study to detect the same principle where the pasteurized 
samples showed a decrease in moisture and ash and a high of proteins and 
lipids in comparation with the unpasteurized samples in both methods of 
slaughter. Sensory level, the product showed similar values according to the 
hedonic scale, showing no significant differences between the attributes color, 
aroma, flavor and overall acceptance of crab meat, although the samples 
pasteuzadas submit a color different from unpasteurized. Microbiological point 
of view of all samples were within the standards established by ANVISA. It was 
found efficiency in a laboratory scale, pasteurization in the processing of crab 
meat having mainly a reduction in total bacterial count. 
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3.3 INTRODUÇÃO 
 

               Caranguejo uçá (Ucides cordatus) é um crustáceo característico de 

áreas de manguezais, habitando regiões brasileiras desde o Estado da Amapá 

até Santa Catarina (SANTOS e COELHO, 2000). Por apresentar um grande 

porte na fase adulta, o caranguejo uçá é muito utilizado como fonte de alimento 

em várias regiões brasileiras, possuindo grande importância econômica. 

Grande parte da população caiçara depende da pesca desse crustáceo, 

principalmente nas regiões Norte e Nordeste brasileira (IVO e GESTEIRA, 

1999). 

A comercialização do caranguejo uçá é realizada preferencialmente 

nas formas “in natura” e carne (produto semi-processado), sendo susceptível a 

contaminação microbiana (CINTRA et al., 1997). Na forma congelada a carne 

de caranguejo pode ser encontrada em lojas especializadas em pescados ou 

supermercados, embalada em envoltório plástico, sendo apreciada por todos 

os níveis da sociedade e amplamente associada a eventos de intoxicação 

alimentar (LOURENÇO et al., 2006).  

De maneira geral, o produto carne de caranguejo não obedece 

nenhum padrão de qualidade, apresentando grandes quantidades de 

fragmentos de carapaça e cartilagem, além de coágulos de hemolinfa, que 

contribui para uma coloração não atraente do produto (OGAWA et al., 2006). 

Cintra et al., (1999) relata que as “pequenas empresas” que realizam 

a retirada da carne de caranguejo são domiciliares, a maioria não apresentado 

rede de esgoto e estrutura especializada o beneficiamento do caranguejo, 

sendo frequente nesta atividade produtiva a presença de todos os ocupantes 

do domicílio desde adultos, crianças, animais domésticos e insetos, o que 
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indica um ambiente impróprio para manipulação de alimentos. Tendo em vista 

a carne desse crustáceo ser um alimento altamente propício a proliferação de 

microorganismos e os processos de extração serem manuais, condições 

higiênico-sanitárias inadequadas podem contaminar o produto e trazer sérios 

riscos à saúde do consumidor. 

 A qualidade higiênico-sanitária como fator de segurança alimentar 

tem sido amplamente estudada e discutida, uma vez que as doenças 

veiculadas por alimentos são um dos principais fatores que contribuem para os 

índices de mortalidade nos países da América Latina e do Caribe (AKUTSU et 

al., 2005). 

No setor alimentício toda a cadeia deve ser regida pelas Boas 

Práticas de Fabricação (BPF) que são normas empregadas em produtos, 

processos, serviços e edificações visando à promoção e a certificação da 

qualidade e da segurança do alimento. No Brasil, as BPF são legalmente 

regidas pelas Portarias1428/93-MS (Brasil, 1993) e 326/97-SVS/MS (BRASIL, 

1997). 

Avaliou-se a qualidade da carne de caranguejo beneficiada de 

acordo com as BPF nas formas não pasteurizada e pasteurizada ambas 

embaladas a vácuo obtidas de duas formas de abate de caranguejos, CT - 

choque térmico e SIAC – choque elétrico, do ponto de vista nutricional, 

sensorial e microbiológico onde os limites de contaminação bacteriana não 

ultrapassem as exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
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3.4 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
 

As análises de composição química, sensorial e microbiológica 

foram conduzidas em delineamento experimental inteiramente casualizado, em 

esquema bifatorial, dois métodos de abate do animal (SIAC e CT) e duas 

formas de processamento da carne (pasteurizada e não pasteurizada).  Quanto 

a análise estatística os valores obtidos da composição química e sensorial 

foram submetidos a análise de variância – ANOVA e quando conveniente teste 

de tukey a 5% de significância através do programa computacional Statistic 2.0.  

 
3.4.1 Matéria-prima 

Foram analisadas duas amostras mensais de carne de caranguejo 

obtidas de 50 caranguejos da espécie Ucides cordatus (Figura 27) beneficiadas 

nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2010.  

 

Figura 27 – Amostra de caranguejos utilizados no beneficiamento. 

 

Cada amostra mensal foi submetida à diferente forma de abate, uma 

por choque térmico (CT) e outra por choque elétrico no Sistema de 

Imobilização e Abate de Crustáceos (SIAC) com a carne dividida em dois lotes 



35 
 

não pasteurizado e pasteurizado ambos embalados a vácuo. Estas amostras 

foram denominadas (CT) choque térmico carne não pasteurizada, (CT P) 

choque térmico carne Pasteurizada, (SIAC) choque elétrico carne não 

pasteurizada e (SIAC P) choque elétrico carne pasteurizada.  

 3.4.2 Composição Química da Carne de Caranguejo 

Todas as análises de composição química durante o experimento 

foram realizadas em triplicata. 

3.4.2.1 Umidade 

O teor de umidade (UM) foi determinado em estufa a 100oC por 24h. 

Sendo calculado pela diferença entre os pesos inicial e final das amostras, 

valor expresso em percentagem (NAGAKURA, 1972). 

 

3.4.2.2 Matéria mineral 

A matéria mineral (MM) também foi determinada em forno mufla a 

550oC por um período de 4h. Determinação do teor de cinzas pela diferença 

entre os pesos inicial e final das amostras e expresso em percentagem 

(NAGAKURA, 1972). 

3.4.2.3 Proteína total 

Para determinação da proteína total (PB) o ensaio foi realizado 

através do método semi-micro Kjeldahl (PEARSON, 1973), utilizando-se o fator 

de 6,25 para conversão do nitrogênio total em proteína bruta. 
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3.4.2.4 Extrato etéreo  

O extrato etéreo (EE) foi determinado segundo TRIEBOLD (1946), 

utilizando-se a acetona como solvente de extração.  A extração foi realizada em 

aparelho de Soxhlet, por um período de 2 horas. O percentual de extrato etéreo 

foi determinado através da relação entre o peso final do lipídio e o peso inicial 

da amostra.  

3.4.2.5 Carboidratos 

Já os carboidratos (CA) determinados foram obtidos por diferença de 

acordo com a fórmula abaixo: 

%carboidratos = 100 - (%umidade + %cinzas + %proteína + %lipídio) 

 
3.4.3 Análise sensorial  
 
 

A análise sensorial foi realizada por 40 provadores não treinados, de 

ambos os sexos, dentre estudantes e funcionários da Universidade Federal do 

Ceará. Inicialmente, cada provador recebeu uma ficha de avaliação respondeu 

as seguintes informações: nome, sexo e faixa etária (Anexo M). Esta avaliação 

sensorial foi realizada de forma individual no Laboratório de Recursos 

Aquáticos da Universidade Federal do Ceará. As amostras foram servidas em 

copos descartáveis e cada provador avaliou aparência, cor, aroma, sabor e 

aceitação global através de escala hedônica estruturada de nove pontos (1 = 

desgostei muitíssimo; 5 nem gostei nem desgostei; 9 = desgostei muitíssimo) 

(PERYAM e PILGRIM, 1954; STONE e SIDEL 1993). Todas as amostras foram 

apresentadas de forma aleatória codificadas com números de três dígitos 

casualizados. Entre a avaliação das amostras serviu-se água mineral à 

temperatura ambiente. 
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3.4.4 Análises microbiológicas 

As análises microbiológicas foram realizadas no Laboratório de 

Microbiologia de Alimentos do Departamento de Engenharia de Alimentos da 

Universidade Federal do Ceará, constaram de: coliformes totais, coliformes 

termotolerantes, contagem padrão de bactérias mesófilas em placas, 

Staphylococcus auresus (coagulase positiva), Salmonella, Vibrio cholerae e 

Víbrio parahaemolyticus. Todas as análises seguiram as diretrizes gerais dos 

métodos de APHA (2001) e (SILVA et al., 2001). Os resultados de coliformes 

termotolerantes, Staphylococcus coagulase positiva, Salmonella foram 

comparados com a legislação brasileira vigente (BRASIL, 2001). 
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3.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.5.1 – Composição química das amostras de carne de  caranguejo 

A composição química da carne de caranguejo de acordo com 

método de abate e forma de processamento da carne, expressa pelos teores 

de umidade (UM), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB) extrato etéreo 

(EE) e carboidrato (CA), está representada na Tabelas 4 e 5. Os teores de UM, 

MM, PB, EE e CA foram semelhantes comparando os dois métodos de abate 

(SIAC e CT) e meses de estudo. Nas amostras de carne não pasteurizada a 

UM ficou entre 77,83 e 80,03 %, MM entre 1,08 e 2,05 %, PB entre 16,63 e 

18,44%, EE entre 0,78 e 1,91 % e CA entre 0,60 e 0,87. Já nas amostras 

pasteurizadas a UM ficou entre 77,01 e 78,93 %, MM entre 0,90 e 1,79 %, PB 

entre 17,57 e 19,31 %, EE entre 1,07 e 2,07 % e CA entre 0,65 e 0,88. Cintra et 

al., (1999) encontraram valores próximos a este estudo para carne beneficiada 

de caranguejo com 77,20% de umidade; e 2,31% de cinzas; 18,83% de 

proteína; 1,66% de gordura.  Skonberg e Perkins (2002), trabalhando com 

Carcinus maenus obtiveram separadamente para carne das garras 78,3 % de 

umidade; e 2,2% de cinzas; 17,7% de proteína; 0,6 % de gordura e para a 

carne do pereópodos 78,9 % de umidade; e 2,2% de cinzas; 16,9% de 

proteína; 1,2 % de gordura, evidenciando valores semelhantes de umidade, 

cinzas e proteínas, mas diferindo consideravelmente quanto a gordura. 

Sendo que Lourenço et al., (2006) em pesquisa com duas amostras 

de carne de caranguejo encontraram os valores de  79,35% e 77,35% de 

umidade; 2,69% e 3,60 de cinzas; 14,34% e 17,12% de proteína; 2,59% e 

0,59% de gordura bruta; 0,95% e 1,44% de carboidratos. Pedrosa e Cozzolino 

(2001) observaram a seguinte composição química da carne cozida do 
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caranguejo 82,80% de umidade; 1,01% de cinzas; 15,01% de proteína; 0,28% 

de gordura; e carboidratos 0,90 %.  

Para avaliar as possíveis diferenças, as amostras de carne de 

caranguejo (de acordo com os meses) foram avaliadas de duas formas 

primeiro separadamente entre os métodos de abate (CT e SIAC) e 

processamento (pasteurizada e não pasteurizada), depois pela interação entre 

os métodos de abate e formas de processamento representado pelas amostras 

(SIAC, SIAC P, CT e CT P) conforme Anexos G-L. 

Entre os métodos de abate SIAC e CT as amostras apresentaram 

diferenças significativas na UM  nos meses de janeiro, março, abril e maio, com 

o abate CT se sobressaindo em todos os casos. Fevereiro e junho não 

apresentaram diferenças significativas.  A PB apresentou diferenças 

significativas em todas as amostras e o abate SIAC alcançou os melhores 

índices. MM apresentou diferenças significativas entre as amostras em 

fevereiro, abril e junho onde o abate CT alcançou maiores valores. As amostras 

de janeiro, março e maio não apresentaram diferenças significativas. No EE 

apenas as amostras de maio e junho apresentaram diferenças significativas, 

inexistindo diferenças significativas nos demais meses. Quanto ao CA em todos 

os casos as amostras não apresentaram diferenças significativas.  

No que diz respeito às formas de processamento (não pasteurizada 

e pasteurizada). UM apresentou diferenças significativas entre as amostras em 

janeiro, março, abril, maio e junho, onde as amostras não pasteurizadas 

obtiveram melhores valores, demais meses não apresentando diferenças 

significativas. PB as amostras apresentaram diferenças significativas todos os 

meses, amostras pasteurizadas com melhores índices em todos os casos. Em 
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relação a MM as amostras apresentaram diferenças significativas em janeiro, 

fevereiro, abril, maio e junho, amostras não pasteurizadas apresentando 

maiores valores, e amostras de março não apresentaram diferenças 

significativas.  Já EE as amostras apresentaram diferenças significativas em 

janeiro, fevereiro, março, maio e junho, amostras pasteurizadas apresentando 

maiores valores, em abril as amostras não apresentaram diferenças 

significativas. E CA em todos os casos não apresentou diferenças 

significativas. 

Considerando a interação representada pelas amostras SIAC, SIAC 

P, CT e CTP, as amostras em relação a UM apresentaram diferenças 

significativas em janeiro, março, abril, maio e junho, onde as amostras CT 

apresentaram maiores valores nos quatro primeiros e no último os maiores 

índices foram identificados nas amostras CT e SIAC, amostras em fevereiro 

não apresentando diferenças significativas. No que diz respeito a PB as 

amostras apresentaram diferenças em todos os casos, sendo os primeiros 

cinco meses sobressaindo as amostras SIACP e no ultimo (junho) maiores 

valores foram observados nas amostras SIACP e CTP. Na MM as amostras 

apresentaram diferenças significativas em janeiro, fevereiro, abril, maio e junho, 

onde em janeiro os melhores valores foram encontrados nas amostras CT e 

SIAC, em fevereiro e maio na CT, abril na CT e CTP e junho na SIAC. Em 

março as amostras não apresentaram diferenças significativas. EE as 

diferenças significativas foram percebidas nas amostras de  janeiro, fevereiro, 

maio e junho. Em janeiros as amostras SIACP e CTP apresentaram melhores 

resultados, fevereiro e maio as amostras CT P foram as melhores e junho as 

amostras CT e CTP. CA como anteriormente amostras não apresentaram 
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diferenças significativas em qualquer situação. 

Ogawa et al. (2008) encontraram os seguintes valores em carne 

cozida de caranguejo não pasteurizada e pasteurizada comercial 

respectivamente: 75,63 e 71,83 % de umidade; 1,92 e 1,50 % de cinzas; 19,62 

e 24,29 % de proteínas e 2,89 e 3,12 % de gordura e para a carne de 

caranguejo cozida extraída em laboratório não pasteurizada e pasteurizada 

respectivamente: 74,48 e 72,58 % de umidade; 2,30 e 1,61 % de cinzas; 20,12 

e 22,45 % de proteína e 3,31 e 3,39 % de gordura . Apesar da composição 

apresentar valores diferentes do nosso estudo observou-se princípio 

semelhante ao encontrado pelo autor em questão, pois as amostras de carne 

de caranguejo pasteurizadas e não pasteurizadas apresentaram o mesmo 

comportamento onde houve um acréscimo do teor de EE e PB e decréscimo de 

UM e MM em decorrência do tratamento térmico em questão. 
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Tabela 4 – Composição química média ± desvio padrão de carne de caranguejo pelo método de abate SIAC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIAC – Choque elétrico carne não pasteurizada; SIAC P – Choque elétrico carne pasteurizada 

Tabela 5 – Composição química média ± desvio padrão da carne de caranguejo pelo método de abate CT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT – Choque térmico carne não pasteurizada; CT P – Choque térmico carne pasteurizada

         Método de beneficiamento 

Meses SIAC SIAC P 

  UM MM PB EE CA UM MM PB EE CA 

Jan  78,80 ± 0,45 2,02 ± 0,12 17,54 ± 0,50 0,84 ± 0,10 0,80 ± 0,10 77,66 ± 0,27 1,63 ± 0,05 18,81 ± 0,54 1,24 ± 0,15 0,66 ± 0,12 

Fev 79,24 ± 0,24 1,41 ± 011 17,88 ± 0,17 0,81 ± 0,10 0,65 ± 0,13 78,08 ± 0,20 1,20 ± 0,19 18,80 ± 0,25 1,16 ± 0,25 0,65 ± 014 

Mar 79,01 ± 0,18 1,15 ±0,10 18,27 ±0,11 0,87 ± 0,12 0,70 ± 0,11 78,03 ± 0,23 1,04 ± 0,11 19,15 ± 0,12 1,07 ± 0,12 0,71 ± 0,10 

Abr 78,85 ± 0,25 1,08 ± 0,11 18,18 ± 0,33 1,16 ± 0,10 0,73 ± 0,10 77,94 ± 0,13 0,90 ± 0,11 18,95 ± 0,27 1,34 ± 0,11 0,86 ± 0,10 

Mai 77,83 ± 0,28 1,88 ± 0,16 18,44 ± 0,23 1,04 ± 0,14 0,82 ± 0,08 77,01 ± 0,21 1,65 ± 0,14 19,31 ± 0,12 1,20 ± 0,15 0,83 ± 0,11 

Jun 78,21 ± 0,11 1,98 ± 0,10 17,77 ± 0,20 1,28 ± 0,10 0,76 ± 0,11 77,15 ± 0,10 1,71 ± 0,11 18,93 ± 0,20 1,49 ± 0,10 0,72 ± 0,11 

        Método de beneficiamento 

Meses CT CT P 

  UM MM PB EE CA UM MM PB EE CA 

Jan  79,82 ± 0,20   2,04 ± 0,13 16,81 ± 0,29 0,78 ± 0,11 0,55 ± 0,11 78,55 ± 0,12 1,39 ± 0,14 18,17 ± 0,36  1,22 ± 0,10 0,67 ± 0,11 

Fev 80,03 ± 0,17 1,61 ± 0,11 16,72 ± 0,22 1,03 ± 0,18 0,61 ± 0,12 78,93 ± 0,19 1,44 ± 012 17,57 ± 0,13 1,40 ± 0,18 0,66 ± 0,15 

Mar 79,78 ± 0,16 1,12 ± 0,19 17,61 ± 0,19 0,89 ± 0,11 0,60 ± 0,11 78,73 ± 0,17 0,99 ± 0,17 18,44 ± 0,31 1,14 ± 0,11 0,71 ± 0,10 

Abr 79,34 ± 0,17 2,05 ± 0,14 16,63 ± 0,11 1,12 ± 0,14 0,87 ± 0,11 78,24 ± 0,11 1,73 ± 0,14 17,91 ± 0,12 1,24 ± 0,12 0,88 ± 0,10 

Mai 78,41 ± 0,22 2,05 ± 0,14 17,34 ± 0,19 1,38 ± 0,13 0,83 ± 0,11 77,32 ± 0,14 1,79 ± 0,13 18,45 ± 0,22 1,59 ± 0,11 0,86 ± 0,12 

Jun 78,35 ± 0,15 1,54 ± 0,10 17,49 ± 0,25 1,91 ± 0,11 0,70 ± 0,10 77,19 ± 0,17 1,40 ± 0,11 18,60 ± 0,22 2,07 ± 0,10 0,74 ± 0,12 
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3.5.2 Análise sensorial da carne de caranguejo 

 

Os dados referentes às notas dos provadores através da escala 

hedônica estruturada de 9 pontos, nos seis meses de estudo, para os atributos 

aparência, cor, aroma, sabor e aceitação global,  nas amostras analisadas de 

acordo com os sistemas de abate choque elétrico carne não pasteurizada : 

(SIAC), choque elétrico carne pasteurizada (SIACP), choque térmico carne não 

pasteurizada (CT) e choque térmico carne pasteurizada (CTP) constam da 

Figura 29 e Tabelas 6 e 7. Observa-se que estes atributos variaram muito 

pouco, situando seus valores entre 6 e 7 que equivalem respectivamente a 

gostei ligeiramente e gostei moderadamente, demonstrando boa aceitação do 

público. 

Yerlikaya e Gokoglu (2004) realizando análise sensorial nos 

atributos aparência e odor em carne de Callinectes sapidus  durante 

estocagem de 10 meses alcançaram os valores máximos nos dois atributos de 

acordo com escala hedônica de 9 pontos na amostra inicial até 3 meses de 

estocagem. Vale salientar que os autores em questão provavelmente 

alcançaram esses valores tão elevados por se tratar de carne de Callinectes 

sapidus que possui coloração predominantemente branca extremamente 

agradável sensorialmente e os provadores se tratavam de pessoas treinadas 

para este tipo de análise. Diferente de nosso estudo onde a carne misturada de 

caranguejo uca dependendo do tratamento empregado tem uma coloração 

variada entre branca, cinza e marrom (Figura 28) não tão agradável 

sensorialmente quanto a carne de Callinectes sapidus. Também os provadores 

se tratavam de pessoas não treinadas o que provavelmente refletiu nos 

resultados 
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Figura 28 – Detalhe da coloração de amostras de carne não pasteurizada (a) e 
pasteurizada (b). 

 

Berg e Woll (2006) realizando análise sensorial em duas amostras 

de carne das garras de Cancer pagurus alimentados com duas dietas, de 

acordo com escala hedônica de 7 pontos e utilizando 12 provadores obtiveram 

médias respectivamente para cor 5,5 e 5,7, para sabor 5,2 e 5,5 demonstrando 

boa aceitação dos provadores e não apresentando diferenças significativas em 

relação a dieta em qualquer uma dessas características sensoriais avaliadas 

(Anexo N). 
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Figura 29 – Histograma de frequência dos atributos aparência (a), cor (b), aroma (c), 
sabor (d) e aceitação global (e) da carne de caranguejo. 
 
 

Já Santos et al., (2010) durante análise sensorial de dois produtos a 

base de carne de aratu (Goniopsis cruentata) de acordo com escala hedônica 

de 5 pontos utilizando 30 provadores obtiveram médias semelhantes para 

aparência, sabor e aroma em torno de 4 para os dois produtos, também 

demonstrando excelente aceitação dos provadores. 

a b 

c d 

e 
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Nos testes realizados neste estudo não foram identificados 

interações significativas para os atributos cinco atributos aparência, cor, aroma, 

sabor e aceitação global. Separadamente nos seis meses de estudo 

relacionando os dois métodos de abate CT e SIAC todos os atributos não 

apresentaram diferenças significativas (p>0,05). Em relação às formas de 

processamento os cinco atributos tiveram o mesmo comportamento não 

apresentando diferenças significativas (p>0,05). E a interação métodos de 

abate e formas de processamento representado pelas amostras SIAC, SIAC P, 

CT e CT P também não apresentaram diferenças significativas (p>0,05) para os 

cinco atributos, aparência, cor, aroma, sabor e aceitação global. Este 

comportamento se deve provavelmente a padronização do processo onde as 

amostras apresentaram qualidade semelhante o que provavelmente teve 

influência nas notas dos provadores.
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Tabela 6 – Análise sensorial média ± desvio padrão de carne de caranguejo pelo método de abate SIAC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIAC – Choque elétrico carne não pasteurizada; SIAC P – Choque elétrico carne pasteurizada 

 

Tabela 7 – Análise sensorial média ± desvio padrão da carne de caranguejo pelo método de abate CT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT – Choque térmico carne não pasteurizada; CT P – Choque térmico carne pasteurizada

     Método de abate 

Meses SIAC SIAC P 

  Aparência  Cor Aroma Sabor AC Aparência  Cor Aroma Sabor AC 

Jan  6,13 ± 1,74 6,53 ± 1,62  6,38 ± 1,84 6,80 ± 1,64 6,75 ± 1,41 6,80 ± 1,36 6,80 ± 1,52 6,43 ± 1,75 6,41 ± 1,56 6,86 ± 1,21 

Fev 6,76 ± 1,48 6,90 ± 1,45 6,93 ± 1,70 6,58 ± 1,77 7,00 ± 1,33 6,35 ± 1,67 6,43 ± 1,68 7,10 ± 1,41 6,83 ± 1,43 6,93 ± 1,27 

Mar 6,90 ± 1,69 6,78 ± 1,61 6,71 ± 1,69 6,70 ± 1,74 6,98 ± 1,33 6,89 ± 1,52 7,01 ± 1,43 7,19 ± 1,33 7,18 ± 1,63 7,26 ± 1,28 

Abr 6,85 ± 1,72 6,96 ± 1,67 6,90 ± 1,48 7,54 ± 1,26 7,34 ± 1,30 6,51 ± 1,55 6,64 ± 1,75 6,68 ± 1,47 6,83 ± 1,69 7,21 ± 1,23 

Mai 6,81 ± 1,80 6,98 ± 1,75 6,99 ± 1,73 7,29 ± 1,60 7,26 ± 1,51 7,21 ± 1,66 7,11 ± 1,72 7,34 ± 1,22 7,53 ± 1,22 7,59 ± 0,97 

Jun 6,65 ± 1,76 6,90 ± 1,69 7,01 ± 1,69 7,43 ± 1,08 7,33 ± 1,42 7,04 ± 1,47 7,24 ± 1,40 7,24 ± 1,71 7,51 ± 1,59 7,50 ± 1,35 

         Método de abate 

Meses CT CT P 

  Aparência  Cor Aroma Sabor AC Aparência  Cor Aroma Sabor AC 

Jan  6,60 ± 1,61 6,58 ± 1,81 6,30 ± 1,77 6,00 ± 1,97 6,29 ± 1,58 6,55 ± 1,72 6,58 ± 1,63 6,40 ± 1,82 6,14 ± 1,74 6,70 ± 1,45 

Fev 6,65 ± 1,76 6,88 ± 1,73 7,24 ± 1,30 7,28 ± 1,59 7,44 ± 1,27 6,94 ± 1,75 7,23 ± 1,53 7,30 ± 1,70 7,15 ± 1,93 7,09 ± 1,66 

Mar 6,84 ± 1,47 6,99 ± 1,58 6,76 ± 1,28 6,89 ± 1,62 6,94 ± 1,42 7,01 ± 1,44 7,24 ± 1,52 7,23 ± 1,49 7,53 ± 1,34 7,36 ± 1,48 

Abr 7,03 ± 1,51 7,00 ± 1,45 6,99 ± 1,65 6,88 ± 1,70 7,06 ± 1,44 7,09 ± 1,45 7,10 ± 1,55 7,40 ± 1,46 7,35 ± 1,30 7,33 ± 1,23 

Mai 6,81 ± 1,47 6,98 ± 1,33 6,99 ± 1,19 7,29 ± 1,37 7,26 ± 1,15 7,21 ± 1,29 7,11 ± 1,33 7,34 ± 1,39 7,53 ± 1,35 7,59 ± 1,42 

Jun 7,03 ± 1,44 6,93 ± 1,44 7,14 ± 1,14 7,28 ± 1,45 7,40 ± 1,10 7,03 ± 1,82 7,25 ± 1,48 7,35 ± 1,61 7,75 ± 1,37 7,58 ± 1,41 
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3.5.3 Análises microbiológicas da carne de carangue jo  
 

Os valores referentes às análises microbiológicas realizadas nas 

amostras de carne de caranguejo pelos dois métodos de abate e 

beneficiamento constam nas Tabelas 8 e 9. Todas as amostras situaram-se 

dentro do padrão estabelecido pela ANVISA para “moluscos bivalves, carne de 

siri e similares cozidos, temperados e não, industrializados resfriados ou 

congelados” no que se refere a coliformes fecais 5 x 10, Staphylococcus 

aureus  (coagulase positiva) – 103 e para Salmonella sp./ 25g – Ausência 

(BRASIL, 2001). As demais análises que constaram de coliformes totais, Vibrio 

cholerae, Vibrio parahemolityticus e contagem padrão de bactérias mesófilas 

em placas demonstraram uma boa qualidade do ponto de vista microbiológico, 

fato este influenciado pela rigorosa aplicação das BPF no processo. Esta última 

a contagem padrão de bactérias mesófilas em algumas amostras apresentou 

valores um pouco elevados, mas após pasteurização em todos os casos 

observou-se uma significativa redução na contagem total bacteriana, 

comprovando a eficiência do tratamento térmico. Resultados esses diferentes 

dos encontrados na literatura para carne de caranguejo comercial que relatam 

altos níveis de contaminação devido ao manuseio e beneficiamento 

inadequados. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) relata que mais de 60% 

das doenças de origem alimentar são provocadas por agentes microbiológicos, 

ressaltando que o manipulador é o principal veículo desta transmissão, durante 

o preparo de refeições (SILVA Jr., 2001). 

Uma medida simples como a desinfecção adequada das mãos dos 

manipuladores de alimentos pode ser fundamental para o controle de infecções 
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(TOMAZELLI e SANTOS, 2000). Visando garantir a qualidade do produto final, 

na indústria de alimentos é necessário além de um perfeito sistema de 

qualidade, também a aplicação de boas práticas de manipulação e 

processamento (VIEIRA, 2004). 

Alves et al. (2002)  avaliaram quanto  qualidade microbiológica 

carnes de caranguejo e de siri comercializadas em feiras-livres, mercados e 

supermercados ,sob a forma congelada ou resfriada e verificaram que esses 

produtos representam um risco à saúde do consumidor por apresentarem 

microrganismos patogênicos e toxigênicos em níveis elevados. 

Devido à carne de caranguejo ser um alimento facilmente perecível, 

propício à proliferação de microrganismos, e os processos de extração para 

comercialização serem todos manuais, muitas vezes sem a devida higiene no 

manuseio, acabam contaminando o produto e podem trazer graves riscos de 

saúde ao consumidor (CINTRA et al., 1999).  

A presença de bactérias do grupo coliformes termotolerantes ou 

fecais no alimento é interpretada como indicador de contaminação fecal, ou 

seja, de condições higiênico-sanitárias insatisfatórias (BRITO et al., 2003). 

Os Staphilococcus aureus tem despertado grande interesse dos 

pesquisadores em função de estar presente em inúmeros casos de intoxicação 

alimentar, envolvendo manipuladores (VIEIRA et al.,1998). Segundo Vieira 

(2004) um dos grandes problemas no processamento dos caranguejos é o 

tratamento manual utilizado para se retirar as carnes das patas e do corpo do 

animal, depois do mesmo ter sofrido um cozimento rápido. Essa operação pode 

ser fonte de contaminação, principalmente de estafilococos. O uso de luvas e a 

aplicação de boas práticas de higiene, aliados à manutenção das temperaturas 
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adequadas e esfriamento rápido da carne, evitam esse problema no 

processamento de caranguejo. 

A bactéria Salmonella causadora da doença chamada salmonelose, 

representa um relevante problema sócio-econômico em vários países do 

mundo, sendo apontada como o principal agente responsável pelos surtos de 

Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs) nos países desenvolvidos (ALVES 

et al.,  2001). 

Lourenço et al. (2006), ao analisar 20 amostras de carne in natura 

deste crustáceo, constataram ausência de Salmonella sp em 18 amostras  e 

presença desta em 2 amostras, também constataram níveis de coliformes 

fecais e Staphylococcus aureus acima do permitido pela legislação. E Grisi e 

Lira (2007) também constataram presença de Salmonella sp  em 2 de 12 

amostras de carne de caranguejo analisadas. Já Cesar (2002) em pesquisa 

realizada com 30 amostras de carne de caranguejo verificou que 12 destas 

amostras apresentavam níveis de coliformes fecais superior ao limite 

estabelecido pela legislação vigente. Em termos percentuais a presença de S. 

aureus e Salmonella nas mesmas amostras foram 40 e 6,66% 

respectivamente. 

Ogawa et al. (2008) constataram ausência de Salmonella sp., 

Staphylococcus aureus, Vibrio parahaemolyticus e V. cholerae em 6 amostras 

de carne de caranguejo comercial e 2 extraídas em laboratório. Resultados 

esses semelhantes aos encontrados em nosso estudo. 

A carne de caranguejo utilizada em nosso experimento apesar da 

matéria prima (caranguejos) ser oriunda de transporte e comercialização 

inadequados apresentou uma boa qualidade do ponto de vista microbiológico 
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comprovando a eficiência das BPF e tratamento térmico utilizados no 

beneficiamento, bem diferente ao panorama da carne comercializada no 

mercado como comprovam estes diversos trabalhos citados. Vale lembrar que 

os caranguejos nunca devem ser lavados diretamente no chão para evitar uma 

possível recontaminação, pois já estamos interessados em diminuir ou eliminar 

as sujidades oriundas da catação, transporte e comercialização dos animais. 
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Tabela 8 - Análise microbiológica de carne de caranguejo pelo método de abate SIAC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C . Totais – coliformes totais; C. fecais - coliformes fecais;  Staphylococcus C + - Staphylococcus coagulase positiva; SIAC - Choque térmico carne não pasteurizada; SIAC P – Choque térmico 
carne pasteurizada;  

 
Amostras 

Método de abate (SIAC) 
C. totais 
NMP/g 

C. fecais 
NMP/g 

V. cholerae 
 

V. parahemolyticus 
NMP/g 

Salmonella sp. 
 

Mesófilos 
UFC/g   

Staphylococcus C + 
UFC/g   

 
 

Jan 

SIAC < 3,0    < 3,0    Ausência  < 3,0  Ausência  3,8 x 103  < 10  

        

SIAC P < 3,0   < 3,0   Ausência  < 3,0  Ausência  2,2 x 102  < 10   
 
 

Fev 

SIAC 7,5 x 10  < 3,0  Ausência  < 3,0  Ausência  1,2 x 106  < 10  

        

SIAC P < 3,0  < 3,0  Ausência  < 3,0  Ausência  4,3 x 102  < 10  
 

Mar 
SIAC  < 10  < 3,0  Ausência  < 3,0  Ausência  4,5 x 103  < 10  

        

SIAC P < 10  < 3,0   Ausência < 3,0   Ausência 5,9 x 102  < 10  
 

Abr 
SIAC 8,3 x 102  < 3,0  Ausência  < 3,0  Ausência  1,6 x 104  < 10  

        

SIAC P < 10  < 3,0  Ausência  < 3,0  Ausência  6,0 x 10  < 10  
 

Mai 
SIAC 1,0 X 10  < 10  Ausência  < 3,0  Ausência  1,1 x 103  < 10  

        

SIAC P < 10  < 10  Ausência  < 3,0  Ausência  9,0 x 10  < 10  
 

Jun 
SIAC 1,2 x 102  < 10  Ausência  < 3,0  Ausência  4,0 x 104  < 10  

        

SIAC P < 10  < 10   Ausência < 3,0   Ausência 7,5 x 102  < 10  
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Tabela 9 - Análise microbiológica de carne de caranguejo pelo método de abate CT  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C . totais – coliformes totais; C. fecais - coliformes fecais;  Staphylococcus C + - Staphylococcus coagulase positiva; CT - Choque térmico carne não pasteurizada; CT P – Choque térmico carne 
pasteurizada;  

 
Amostras 

Método de abate (CT) 
C. totais 
NMP/g 

C. fecais 
NMP/g 

V. cholerae 
 

V. parahemolyticus 
NMP/g 

Salmonella sp. 
 

Mesófilos 
UFC/g 

Staphylococcus C + 
UFC/g 

 
 

Jan 

CT 3,6  < 3,0  Ausência < 3,0  Ausência 2,8 x 103  < 10  

        

CT P < 3,0  < 3,0   Ausência < 3,0   Ausência 5,0 x 10  < 10  
 
 

Fev 

CT 7,5 x 10  < 3,0  Ausência  < 3,0  Ausência  3,1 x 103  4 x 10  

        

CT P < 3,0  < 3,0  Ausência  < 3,0  Ausência  2,0 x 10  < 10  
 

Mar 
CT < 10  < 3,0  Ausência  < 3,0  Ausência  2,9 x 103  < 10  

        

CT P < 10  < 3,0  Ausência  < 3,0  Ausência  9,0 x 10  < 10  
 

Abr 
CT 4,0 x 10  < 3,0       Ausência < 3,0         Ausência 1,2 x 104  < 10  

        

CT P < 10  < 3,0        Ausência < 3,0        Ausência 1,0 x 102  < 10  
 

Mai 
CT 2,5 x 10  < 10  Ausência  < 3,0  Ausência  6,9 x 103  < 10  

        

CT P < 10  < 10  Ausência  < 3,0  Ausência  1,7 x 102  < 10  
 

Jun 
CT 3,5 x 102  < 10  Ausência  < 3,0  Ausência  1,4 x 105  < 10  

        

CT P < 10  < 10  Ausência  < 3,0  Ausência  1,6 x 102  < 10  
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3.6 CONCLUSÕES 

 

 

Quanto à composição química todas as amostras apresentaram 

comportamento semelhante. As pasteurizadas apresentaram uma diminuição 

de umidade e cinzas e uma elevação de proteínas e lipídeos quando 

comparadas com as amostras não pasteurizadas independente do método de 

abate SIAC e CT.  

Não foram observadas diferenças significativas nos cinco atributos, 

aparência, cor, aroma, sabor e aceitação global com distintas formas de abate, 

provavelmente induzido pela padronização do processo onde as amostras 

apresentaram qualidade semelhante. 

No que diz respeito às análises microbiológicas todas as amostras 

encontraram-se próprias para consumo humano, dentro do padrão 

estabelecido pela ANVISA. A pasteurização foi eficiente, diminuindo 

consideravelmente a contagem padrão de bactérias mesófilas. 
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4. Considerações Finais 

 

O estudo demonstrou em vários aspectos que as BPF e a pasteurização 

da carne são práticas eficientes que se refletiram positivamente nos resultados. Os 

rendimentos do abate SIAC apesar se serem considerados eficientes apresentando 

valores percentuais mais elevados em relação a CT, devido à padronização do 

processo não apresentaram diferenças acentuadas em relação ao abate CT.  

 

Diante do exposto percebe-se a grande importância da utilização dessas 

práticas simples que podem gerar resultados positivos se aplicadas no processo 

produtivo, pois as análises mostraram que apesar dos caranguejos serem adquiridos 

em comércio considerado inadequado o beneficiamento realizado neste trabalho 

manteve a carne extraída em excelente qualidade do ponto de vista químico, 

sensorial e microbiológico. 
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5. ANEXOS 

 

Anexo A - Análise estatística do peso das carnes separadamente de acordo com os 

métodos de abate (teste t de Student) 
 

 

 

 

 

 

Letras diferentes na mesma coluna apresentam diferenças significativas (p < 0.05). 

Anexo B - Análise estatística do rendimento das carnes separadamente em relação 

ao animal in natura de acordo com os métodos de abate (teste t de Student). 
 

 

 

 

 

 

 

Letras diferentes na mesma coluna apresentam diferenças significativas (p < 0.05). 

 

Anexo C - Análise estatística do rendimento das carnes separadamente em relação 

ao animal cozido de acordo com os métodos de abate (teste t de Student) 

Letras diferentes na mesma coluna apresentam diferenças significativas (p < 0.05). 

 
Anexo D – Análise estatística da diferença de peso entre o animal in natura e cozido 

de acordo com os métodos de abate (teste t de Student). 
 

 

 

 

 

 

 

Letras diferentes na mesma coluna apresentam diferenças significativas (p < 0.05). 

 

 

 Peso PQ Peso PP Peso C 
 Média Média Média 

Abate F(1, 6)=-2.17104, p=0.055074 F(1, 6)=-2.244777, p=0.048609 F(1, 6)=-1.90855, p=0.085410 

CT 14.16487 13.52177 b 14.08360 
SIAC 15.48273 14.72680 a 15.41743 

  Rendimento in natura PP Rendimento in natura PQ Rendimento in natura C 

    Média Média Média 

Abate   F(1, 6)=-1.95212, p=0.079469 F(1, 6)=--2.55083, p=0.028823 F(1, 6)=-1.71043, p=0.117976 

CT     0.081634 0.085103b 0.085137 
SIAC   0.085567 0.089623a 0.0900102 

  Rendimento cozido PP Rendimento cozido PQ Rendimento cozido C 

    Média Média Média 

Abate   F(1, 6)=-1.67331, p=0.125211 F(1, 6)=-2.36736, p=0.039455 F(1, 6)=-1.55329, p=0.151404 

CT 0.086898 0.090571b 0.090632 

SIAC   0.090401 0.094667a 0.095189 

  Peso animais in natura(g) Peso animais cozidos(g) Perda de peso (g) 

    Média Média Média 

Abate   F(1, 6)=-1.04039, p=0.322659 F(1, 6)=-1.18250, p=0.264362 F(1, 6)=1.286183, p=0.227360 

CT 166.0436  156.2376 9.806033 

SIAC   172.0707  163.0188 9.051967 
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Anexo E – Análise estatística da perda de peso por cocção de acordo com os 

métodos de abate (teste t de Student). 

 

  Indivíduos in natura Indivíduos cozidos Média de perda de peso 

    Média Média Média 

Abate   F(1, 6)=-1.04039, p=0.322659 F(1, 6)=-1.18250, p=0.264362 F(1, 6)=1.806198, p=0.101027 

CT      166.0436 156.2376 0.060151 
SIAC   172.0707 163.0188 0.053470 

Letras diferentes na mesma coluna apresentam diferenças significativas (p < 0.05). 

 

Anexo F - Análise estatística peso, comprimento e largura de cefalotorax de acordo 

com os métodos de abate (teste t de Student) 

Letras diferentes na mesma coluna apresentam diferenças significativas (p < 0.05). 

 

 

  Peso Indivíduos Comp. Indíviduos (mm) Largura (mm) 

    Média Média Média 

Abate   F(1, 6)=-1.04039, p=0.322659 F(1, 6)=-0.296864, p=0.772645 F(1, 6)=-0.408738, p=0.691348 

CT 166.0436 48.92113 67.61783 
SIAC   172.0707 50.49497 69.90743 
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Anexo G – Análise estatística da composição química de janeiro (ANOVA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letras diferentes na mesma coluna apresentam diferenças significativas. 

 

 

 Janeiro   Umidade (%) Proteína Bruta (%) Matéria Mineral (%) Extrato Etéreo (%) Carboidrato (%) 

    Média Média Média Média Média 

Abate   F(1, 8)=32.860, p=.00044 F(1, 8)=7.4341, p=.02598 F(1, 8)=2.6275, p=.14369 F(1, 8)=.37070, p=.55951 F(1, 8)=3.7634, p=.08835 

CT  79.185a 17.492b 1.7183 0.99667 0.60833 

SIAC   78.232b 18.173a 1.8267 1.0383 0.73000 

Processamento    F(1, 8)=52.354, p=.00009 F(1, 8)=27.525, p=.00078 F(1, 8)=60.926, p=.00005 F(1, 8)=37.965, p=.00027 F(1, 8)=.01766, p=.89757 

Pasteurizada  78.107b 18.488a 1.5117b 1.2283a 0.66500 

Não pasteurizada  79.310a 17.177b 2.0333a 0.80667b 0.67333 

Abate Processamento F(1, 8)=.13016, p=.72761 F(1, 8)=.03240, p=.86163 F(1, 8)=3.6872, p=.09109 F(1, 8)=.07177, p=.79556 F(1, 8)=3.9725, p=.08138 

CT Pasteurizada 78.553b 18.170ab 1.3933b 1.2167a 0.66667 

CT Não pasteurizada 79.817a 16.813c 2.0433a 0.77667b 0.55000 

SIAC Pasteurizada 77.660c 18.807a 1.6300b 1.2400a 0.66333 

SIAC Não pasteurizada 78.803b 17.540bc 2.0233a 0.836667b 0.79667 
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Anexo H – Análise estatística da composição química de fevereiro (ANOVA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letras diferentes na mesma coluna apresentam diferenças significativas. 

 

 

 Fevereiro   Umidade (%) Proteína Bruta (%) Matéria Mineral (%) Extrato Etéreo (%) Carboidrato (%) 

    Média Média Média Média Média 

Abate   F(1, 8)=.61686, p=.45485 F(1, 8)=113.80, p=.00001 F(1, 8)=7.4341, p=.02598 F(1, 8)=4.6585, p=.06295 F(1, 8)=3.7634, p=.08835 

CT  79,48000 17,145b 1,52666666666667a 1,216667 0,631667 

SIAC   82,48167 18,3416666666667a 1,305b 0,988333 0,650000 

Processamento   F(1, 8)=.49602, p=.50124 F(1, 8)=61.542, p=.00005 F(1, 8)=27.525, p=.00078 F(1, 8)=11.688, p=.00911 F(1, 8)=.01766, p=.89757 

Pasteurizada  79,63500 18,1833333333333a 1,32b 1,28333333333333a 0,653333 

Não Pasteurizada  82,32667 17,3033333333333b 1,51166666666667a 0,921666666666667b 0,628333 

Abate Processamento F(1, 8)=.98083, p=.35100 F(1, 8)=.10684, p=.75216 F(1, 8)=.03240, p=.86163 F(1, 8)=.01216, p=.91490 F(1, 8)=3.9725, p=.08138 

CT Não pasteurizada 80,02667 16,7233333333333c 1,61333333333333a 1,03ab 0,606667 

CT Pasteurizada 78,93333 17,5666666666667b 1,51166666666667a 1,40333333333333a 0,656667 

SIAC Não pasteurizada 85,72000 17,8833333333333b 1,41ab 0,813333333333333b 0,650000 

SIAC Pasteurizada 79,24333 18,8a 1,2b 1,16333333333333ab 0,650000 
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Anexo I – Análise estatística da composição química de março (ANOVA) 

 

 Março   Umidade (%) Proteína Bruta (%) Matéria Mineral (%) Extrato Etéreo (%) Carboidrato (%) 

    Média Média Média Média Média 

Abate   F(1, 8)=47.370, p=.00013 F(1, 8)=35.312, p=.00034 F(1, 8)=.20284, p=.66440 F(1, 8)=.47338, p=.51089 F(1, 8)=.80821, p=.39490 

CT  79,255a 18,0233333333333b 1,055000 1,015000 0,651667 

SIAC   78,5216666666667b 18,71a 1,093333 0,970000 0,705000 

Processamento   F(1, 8)=91.045, p=.00001 F(1, 8)=54.534, p=.00008 F(1, 8)=1.9329, p=.20190 F(1, 8)=11.834, p=.00882 F(1, 8)=.91239, p=.36745 

Não pasteurizada  79,3966666666667a 17,94b 1,133333 0,88b 0,650000 

Pasteurizada  78,38b 18,7933333333333a 1,015000 1,105a 0,706667 

Abate Processamento F(1, 8)=.09787, p=.76240 F(1, 8)=.05326, p=.82328 F(1, 8)=.01879, p=.89436 F(1, 8)=.07857, p=.78635  F(1, 8)=.80821, p=.39490 

CT Não pasteurizada 79,78a 17,61c 1,120000 0,893333 0,596667 

CT Pasteurizada 78,73b 18,4366666666667b 0,990000 1,136667 0,706667 

SIAC Não pasteurizada 79,0133333333333b 18,27b 1,146667 0,866667 0,703333 

SIAC Pasteurizada 78,03c 19,15a 1,040000 1,073333 0,706667 
Letras diferentes na mesma coluna apresentam diferenças significativas. 
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Anexo J – Análise estatística da composição química de abril (ANOVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Letras diferentes na mesma coluna apresentam diferenças significativas. 

Abril   Umidade (%) Proteína Bruta (%) Matéria Mineral (%) Extrato Etéreo (%) Carboidrato (%) 

    Média Média Média Média Média 

Abate   F(1, 8)=15.188, p=.00456 F(1, 8)=98.590, p=.00001 F(1, 8)=155.77, p=.00000 F(1, 8)=1.1812, p=.30877 F(1, 8)=1.7805, p=.21882 

CT  78,79a 17,2683333333333b 1,89a 1,176667 0,875000 

SIAC   78,3966666666667b 18,5683333333333a 0,99b 1,250000 0,795000 

Processamento   F(1, 8)=99.486, p=.00001 F(1, 8)=61.490, p=.00005 F(1, 8)=12.019, p=.00848 F(1, 8)=5.1641, p=.05269 F(1, 8)=1.6352, p=.23683 

Não pasteurizada  79,0966666666667a 17,405b 1,565a 1,136667 0,796667 

Pasteurizada  78,09b 18,4316666666667a 1,315b 1,290000 0,873333 

Abate Processamento F(1, 8)=.85519, p=.38213 F(1, 8)=3.8431, p=.08561 F(1, 8)=.94231, p=.36012 F(1, 8)=.24405, p=.63457 F(1, 8)=1.0015, p=.34624 

CT Não pasteurizada 79,34a 16,6266666666667c 2,05a 1,116667 0,866667 

CT Pasteurizada 78,24c 17,91b 1,73a 1,236667 0,883333 

SIAC Não pasteurizada 78,8533333333333b 18,1833333333333b 1,08b 1,156667 0,726667 

SIAC Pasteurizada 77,94c 18,9533333333333a 0,9b 1,343333 0,863333 
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Anexo J – Análise estatística da composição química de maio (ANOVA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letras diferentes na mesma coluna apresentam diferenças significativas. 

Maio   Umidade (%) Proteína Bruta (%) Matéria Mineral (%) Extrato Etéreo (%) Carboidrato (%) 

    Média Média Média Média Média 

Abate   F(1, 8)=12.681, p=.00739 F(1, 8)=76.230, p=.00002 F(1, 8)=3.3457, p=.10478 F(1, 8)=23.014, p=.00136 F(1, 8)=.10557, p=.75358 

CT  77,8633333333333a 17,8933333333333b 1,916667 1,48333333333333a 0,843333 

SIAC   77,4166666666667b 18,875a 1,766667 1,11833333333333b 0,823333 

Processamento   F(1, 8)=57.766, p=.00006 F(1, 8)=78.314, p=.00002 F(1, 8)=9.0475, p=.01687 F(1, 8)=5.9122, p=.04111 F(1, 8)=.10557, p=.75358 

Pasteurizada  77,1633333333333b 18,8816666666667a 1,71833333333333b 1,39333333333333a 0,843333 

Não pasteurizada  78,1166666666667a 17,8866666666667b 1,965a 1,20833333333333b 0,823333 

Abate Processamento F(1, 8)=1.1299, p=.31882 F(1, 8)=1.1077, p=.32334 F(1, 8)=.02644, p=.87487 F(1, 8)=.08109, p=.78305 F(1, 8)=.01173, p=.91642 

CT Não pasteurizada 78,4066666666667a 17,3366666666667c 2,04666666666667a 1,38ab 0,830000 

CT Pasteurizada 77,32bc 18,45b 1,78666666666667ab 1,58666666666667a 0,856667 

SIAC Não pasteurizada 77,8266666666667b 18,4366666666667b 1,88333333333333ab 1,03666666666667b 0,816667 

SIAC Pasteurizada 77,0066666666667c 19,3133333333333a 1,65b 1,2b 0,830000 
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Anexo L – Análise estatística da composição química de junho (ANOVA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letras diferentes na mesma coluna apresentam diferenças significativas. 

Junho   Umidade (%) Proteína Bruta (%) Matéria Mineral (%) Extrato Etéreo (%) Carboidrato (%) 

  
 Média Média Média Média Média 

Abate   F(1, 8)=1.4024, p=.27031 F(1, 8)=6.0736, p=.03905  F(1, 8)=37.840, p=.00027 F(1, 8)=102.18, p=.00001 F(1, 8)=.09574, p=.76490 

CT  77.770 18,353a 1,4700b 1,9917a 0,72333 

SIAC   77.768 18,045b 1,8433a 1,3817b 0,74333 

Processamento   F(1, 8)=205.02, p=.00000 F(1, 8)=81.817, p=.00002 F(1, 8)=11.596, p=.00929 F(1, 8)=9.2296, p=.01611 F(1, 8)=0.0000, p=1.0000 

Pasteurizada  77170b 18,765a 1,5533b 1,7783a 0,73333 

Não pasteurizada  78,278a 17,633b 1,7600a 1,5950b 0,73333 

Abate Processamento  F(1, 8)=.33797, p=.57701 F(1, 8)=.05129, p=.82652  F(1, 8)=.97738, p=.35180 F(1, 8)=.19527, p=.67027 F(1, 8)=.38298, p=.55322 

CT Pasteurizada 77,193b 18,597a 1,7100ab 2,0700a 0,74333 

CT Não pasteurizada 78,347a 17,493b 1,5433b 1,9133a 0,70333 

SIAC Pasteurizada 77,147b 18,933a 1,3967b 1,4867b 0,72333 

SIAC Não pasteurizada 78,210a 17,773b 1,9767a 1,2767b 0,76333 
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Anexo M – Ficha de avaliação da análise sensorial 

 

AVALIAÇÃO SENSORIAL – Carne de Caranguejo 
 
Nome: _________________________Sexo____ Idade ____Data: __/ __/ ____ 
 
 
N° da Amostra : 
 
       Inicie a avaliação pela Cor , Aroma e Aparência . Em seguida Prove a 
amostra e proceda a avaliação do Sabor e Aceitação Global, de acordo com a 
escala abaixo: 
 
Escala 
1. Desgostei muitíssimo 
2. Desgostei muito 
3. Desgostei moderadamente 
4. Desgostei ligeiramente 
5. Nem gostei, nem desgostei (indiferente) 
6. Gostei ligeiramente 
7. Gostei moderadamente 
8. Gostei muito 
9. Gostei muitíssimo 
 
      COR               AROMA        APARÊNCIA       SABOR       ACEITAÇÃO GLOBAL 
 
 
 
 
 
 

 

Obrigada por participar de nosso trabalho!
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Anexo N – Análise estatística da análise sensorial de acordo com o método de abate (ANOVA) 

Letras diferentes na mesma coluna apresentam diferenças significativas 

 

 

 

 

 

 Sensorial   Aparência Cor Aroma Sabor Aceitação global 

    Média Média Média Média Média 

Abate   F(1, 20)=2.7387, p=.11355 F(1, 20)=1.9603, p=.17680 F(1, 20)=.97578, p=.33504 F(1, 20)=.02352, p=.87965 F(1, 20)=.01216, p=.91330 

CT  6.9281 6.9927 7.0427 7.0802 7.1521 

SIAC   6.7417 6.8552 6.9063 7.0500 7.1667 

Processamento   F(1, 20)=.38369, p=.54263 F(1, 20)=.72004, p=.40617 F(1, 20)=1.8628, p=.18746 F(1, 20)=.57186, p=.45834 F(1, 20)=1.1138, p=.30383 

Pasteurizada  6.8698 6.9656 7.0688 7.1396 7.2292 

Não Pasteurizada   6.8000 6.8823 6.8802 6.9906 7.0896 

Abate Processamento  F(1, 20)=.17309, p=.68181 F(1, 20)=.28127, p=.60171 F(1, 20)=.00961, p=.92289 F(1, 20)=.63764, p=.43395 F(1, 20)=.03002, p=.86418 

CT Pasteurizada 6.9396 7.0604 7.1437 7.2333 7.2333 

CT Não pasteurizada 6.9167 6.9250 6.9417 6.9271 7.0708 

SIAC Pasteurizada 6.8000 6.8708 6.9938 7.0458 7.2250 

SIAC Não pasteurizada 6.6833 6.8396 6.8188 7.0542 7.1083 


