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Síndrome do Osso Negro 

As empresas avícolas são surpreendidas por este problema muito frequentemente. Ele 

muda a cor da carne próximo ao osso, dando um aspecto pouco atraente ao produto, 

o que provoca repulsa nos consumidores.  

A Síndrome do Osso Negro, SON, é o 
fenómeno responsável pela mudança da cor 
da carne adjacente ao osso das aves e que 
ocorre devido à migração da hemoglobina da 
medula óssea em direção ao tecido 
circundante. O problema não é novo, tendo já 
sido reportado há muito tempo por vários 
pesquisadores - “a descoloração da carne crua ou 
cozida que pode ocorrer pela ruptura celular e 
pela migração do sangue causadas pela lenta 
velocidade de resfriamento” e “a cor da carne 
cozida adjacente ao fémur que foi afetada pela 

combinação de temperatura de resfriamento e outros fatores”, são de 2002; em 2004 
investigadores atribuíram à medula a responsabilidade pelo avermelhamento da carne e que 
“o escurecimento do osso está vinculado ao congelamento dos cortes antes do cozimento”.  
A SON costuma afetar as aves de crescimento rápido, nas quais o aumento das taxas 
metabólicas e a diminuição continua da idade de abate fazem que a formação dos 
ossos seja muito rápida e que a sua mineralização seja insuficiente (1).  
Nas atuais linhas genéticas o conteúdo de cálcio (mg Ca/mg de osso), de osso endosteal e 
de osso periosteal são 31%, 5% y 15% menores, respectivamente, que nas aves das linhas 
genéticas do ano 2000. Em consequência, se observa um aumento na porosidade do 
osso cortical que vem acompanhada de uma maior incidência de distúrbios ósseos (1). 
A SON já observa nos cortes crus com osso, mas sua expressão se intensifica nos cortes 
cozidos. Outro fator a contribuir para sua maior expressão é a temperatura de 
conservação - a descoloração é muito mais intensa nos cortes que foram congelados 
antes de cozinhar que naqueles que foram apenas refrigerados antes do cozimento. 
Isto se deve a que a hemoglobina é normalmente oxidada a meta-hemoglobina após o 
descongelamento, ou desnaturalizada durante o processo de cozimento. A incidência da SON 
é maior nas coxas e nas sobrecoxas, que costuma afetar um 30% ou mais das peças, talvez 
devido a que elas possuam altos níveis de reserva sanguínea (3). Todavia, a prática mostra 
que as asas também podem ser afetadas pelo problema (foto). 
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