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SCREENING PARA GLICOGÊNIO MUSCULAR EM AMOSTRA DE CARNES EM 

ARMAZENAMENTO FRIGORÍFICO 

 

RESUMO 

 

Os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes na natureza. Exercem 

importantes funções, como por exemplo, serem fonte de energia para os seres vivos 

de um modo geral. Eles podem ser armazenados tanto nos vegetais (amido) como 

nos animais (glicogênio), constituindo assim uma reserva de glicoses para o 

metabolismo destes seres vivos. O glicogênio é um polissacarídeo de reserva animal 

e um polímero ramificado de glicoses. Está presente em todas as células, com maior 

prevalência nas células do músculo esquelético e fígado. No fígado encontramos uma 

maior concentração desse composto, porém as reservas são maiores na musculatura 

esquelética. A carne pode ser considerada como um “músculo”, ou como todos os 

tecidos comestíveis dos animais de açougue. As carnes são compostas de 4 tipos 

básicos de tecido: muscular, epitelial, nervoso e conjuntivo, sendo o músculo o 

principal componente da mesma. Pode ser considerada como um alimento nobre para 

o homem, pois serve para produção de energia, novos tecidos orgânicos e para 

regulação dos processos fisiológicos. Com a morte e falência sanguínea, o aporte de 

oxigênio e controle nervoso deixa de chegar à musculatura, assim o músculo passa a 

utilizar a via anaeróbica para obter energia, transformando glicogênio em glicose. O 

processo contrátil forma um complexo irreversível chamado acto-miosina. Assim, a 

musculatura atinge o “rigor mortis”, onde músculos se transformam em carne. Neste 

trabalho, verificaremos se a carne adquirida comercialmente contém glicogênio, e 

dosar o mesmo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A) Glicogênio 

Os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes na natureza. Sua estrutura, 

construída ao redor de átomos de carbono, é variada, podendo conter átomos como 

N, S e P, além do esqueleto carbônico principal. Exercem importantes funções, como 

por exemplo, serem fonte de energia para os seres vivos de um modo geral, 



comporem a estrutura dos exoesqueletos de animais como os crustáceos e insetos 

(quitina), comporem o glicocálix, presente nas células animais o qual participa de 

múltiplos eventos como reconhecimento celular, proteção, diferenciação celular entre 

outros. Ainda dentro do contexto estrutural, podemos citar a celulose que compõe a 

parede celular dos vegetais, onde aparece combinada com lignina, pectina e 

hemicelulose. Além da função estrutural, os carboidratos podem ser armazenados 

tanto nos vegetais (amido) como nos animais (glicogênio), constituindo assim uma 

reserva de glicoses para o metabolismo destes seres vivos.  

O glicogênio, polissacarídeo de reserva animal, é um polímero ramificado de glicoses 

onde a maior parte das moléculas de glicose encontra-se ligada por meio de ligação 

glicosídica alfa 1-4. A estrutura básica do glicogênio lembra a amilopectina do amido, 

porém o glicogênio é muito mais ramificado (VOET & VOET, 1995), sendo também 

mais compacto que esta (COX & NELSON, 2011).  As ramificações são constituídas 

por ligações alfa 1-6 entre as glicoses e ocorrem a cada 10 resíduos de glicose, 

aproximadamente. Estas ramificações servem para aumentar a solubilidade do 

glicogênio e tornar as unidades deste açúcar acessíveis (STRAYER, L., 1995). Está 

presente em todas as células sendo mais prevalente nas células do músculo 

esquelético e fígado. No fígado, o glicogênio é especialmente abundante, onde pode 

constituir até 7% do peso líquido do órgão. Nos hepatócitos, é encontrado em grandes 

grânulos citoplasmáticos (VOET & VOET, 1995),  os quais são agrupamentos de 

grânulos menores compostos por moléculas únicas de glicogênio com peso molecular 

médio de alguns milhões. Estes grânulos também contêm firmemente ligadas, as 

enzimas que fazem sua síntese e degradação (COX & NELSON, 2011). 

Embora encontremos no fígado uma maior concentração desse composto (até 6%, 

100g), as reservas são maiores, em termos absolutos, na musculatura esquelética 

(300g) (MARZZOCO & TORRES, 2011). 

  

B) Carne 

O conceito é variável podendo ser considerada simplesmente como “músculo” ou 

ainda como “todos os tecidos comestíveis dos animais de açougue, englobando 

músculos, com ou sem base óssea, gorduras e vísceras, podendo os mesmos ser in 

natura ou processados”, segundo define a Embrapa em 

http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/doc/doc77/02carnealimento.html 



 As carnes são compostas de 4 tipos básicos de tecidos: muscular, epitelial, nervoso 

e conjuntivo. O principal componente da carne é o músculo, o qual é dividido em 

esquelético, liso e cardíaco. 

As fibras do músculo esquelético são longas, afiladas e multinucleadas, sendo 

responsável pela forma estriada característica deste tipo de músculo. Em peso, 

constituem a parte maior da carcaça animal. Este músculo tem contração voluntária. 

A unidade fundamental do músculo é a fibra muscular, sendo que estas são 

constituídas de uma membrana externa (sarcolema) e de um citoplasma diferenciado 

(sarcoplasma) tomado por fibrilas (miofibrilas). Deste modo, podemos dividir as 

proteínas musculares em três classes: 

a) sarcoplasmáticas 

b) miofibrilares 

c) estromáticas 

  

As sarcoplasmáticas são proteínas solúveis em soluções de força iônica igual ou 

menor que 0,1, em pH neutro, sendo que esta fração constitui cerca de 30-35% da 

proteína total da musculatura esquelética, contendo cerca de 100 a 200 tipos de 

proteínas diferentes. 

A fração miofibrilar é constituída por proteínas que normalmente são extraídas em 

solução de força iônica entre 0,5 e 1. Embora seja necessária elevada força iônica 

para esta extração, muitas proteínas são solúveis em água depois de extraídas. Esta 

fração de proteínas representa cerca de 52-56% de todas as proteínas musculares. 

As proteínas classificadas como estromáticas são insolúveis em solventes aquosos e 

representam cerca de 10-15% de toda a proteína dos músculos. Esta fração engloba 

mucoproteínas e lipoproteínas das membranas celulares e superfícies, assim como 

proteínas do tecido conjuntivo, sendo o colágeno o maior constituinte (40-60%), 

seguido da elastina (10-20%). 

E é no sarcoplasma também, onde se encontram os grânulos citoplasmáticos que 

armazenam glicogênio (SGARBIERI, V.C., 1996). 

A carne pode ser considerada como um alimento nobre para o homem, pois serve 

para a produção de energia, para a produção de novos tecidos orgânicos e para a 

regulação dos processos fisiológicos, respectivamente, a partir das gorduras, 

proteínas e vitaminas constituintes dos cortes cárneos. O grande mérito nutricional da 

carne é a quantidade e a qualidade dos aminoácidos constituintes dos músculos, dos 



ácidos graxos essenciais e das vitaminas do complexo B presentes, tendo também 

importância o teor de ferro 

(http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/doc/doc77/03nocoescarne.html).  

 

C) Rigor mortis 

Com a morte e, por consequência, com a falência sanguínea, o aporte de oxigênio e 

o controle nervoso deixam de chegar à musculatura. O músculo passa a utilizar a via 

anaeróbica, para obter energia para um processo contrátil desorganizado; nesse 

processo há transformação de glicogênio em glicose, e como a glicólise é anaeróbica, 

gera lactato e verifica-se a queda do pH. Com o gasto dos depósitos energéticos, o 

processo contrátil tende a cessar formando um complexo irreversível denominado de 

acto-miosina. Nesse estado, a musculatura atinge o rigor mortis, ou seja, os músculos 

transformam-se em carne. Um dos aspectos mais marcantes da transformação do 

músculo em carne é a queda do pH, inclusive, a ponto de determinar a futura 

qualidade da carne 

(http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/doc/doc77/03nocoescarne.html).  

 

 

OBJETIVO 

Verificar se a carne adquirida comercialmente contém glicogênio e realizar a dosagem 

deste glicogênio. 

 

METODOLOGIA 

Pesar um tubo de ensaio de 15 mL. Colocar neste tubo, uma amostra de carne. Pesar 

o tubo contendo a amostra. A seguir, adicionar KOH 30%, aproximadamente 2mL por 

grama de tecido muscular; submergir a amostra na solução, tampar e pesar 

novamente. Manter nesta solução por 10-20 minutos. Remover a tampa, mergulhar o 

tubo em banho-maria de água fervente, e quando o tecido estiver dissolvido em 

solução, precipitar com 1.1-1.2 volumes de de álcool 95%. Aquecer novamente até a 

mistura começar a ferver, esperar atingir temperatura ambiente, e centrifugar. 

Decantar a parte líquida e deixar escorrer. O álcool, ainda presente, pode ser 



rapidamente evaporado por aquecimento do tubo, durante alguns minutos, em banho-

maria. Para hidrólise do glicogênio, aquecer durante 2 à 2,5 horas com 0,6 N HCl, 

usando ácido em quantidades proporcionais à quantidade de glicogênio, o que 

também deve definir o volume final da solução em que o açúcar será determinado. 

Para a determinação de açúcar, reagentes de cobre são preferíveis, uma vez que 

oxida ferricianeto de forma sensível a algumas substâncias não fermentáveis 

presentes, que com soluções de cobre mostram-se insignificantes, quase sem 

qualquer redução.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Foram realizados os experimentos, utilizando como amostra de carne o músculo. 

Inicialmente, utilizamos 2,62g de carne, porém não obtivemos uma quantidade 

suficiente de amostra para um resultado conclusivo. Depois, utilizamos 6,54g de 

carne. 

No tubo de ensaio contendo a amostra, foi acrescentado 1mL de KOH 30% por grama 

de carne e aguardamos cerca de 20 minutos. Depois, a amostra foi levada em banho-

maria de água fervente até a carne dissolver. Homogeneizamos a solução e 

acrescentamos álcool no mesmo volume da amostra, e levamos novamente em 

banho-maria. Após a amostra ter atingido temperatura ambiente, centrifugamos a 

amostra por aproximadamente 20 minutos e retiramos toda a parte líquida da amostra. 

No precipitado, pesando 0,35g, foi acrescentado ácido clorídrico 0,6m na mesma 

proporção do precipitado. Deixamos em banho-maria por 2 horas, acrescentamos o 

reagente Benedict e por fim, esquentamos a amostra com o reagente, para assim, 

observar qualitativamente uma possível alteração na cor da amostra. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Com base nos experimentos qualitativos realizados, há indícios de que existe 

glicogênio na carne, porém em pouca quantidade. 
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