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Na Europa, em meados do século XIX, as reservas alimentares são limitadas e as 
inúmeras populações atingidas pela pobreza sofrem de subnutrição. Em vários países, a 
peste bovina provocou abates em série : o preço da carne é consequentemente tão alto 
que uma família de trabalhadores não pode consumir mais do que meio quilo por semana 
e alimenta-se principalmente de batatas e pão, o que leva a graves carências em 
proteínas (naquela época a carne era uma das maiores fontes), responsáveis por várias 
doenças.  

Na Austrália e no continente americano, no entanto, a carne dos bovinos e dos 
carneiros não é praticamente explorada : os animais são abatidos somente pela sua pele, 
lã e gordura dos rins. A exportação desta carne para a Europa permitiria melhorar o 
regime alimentar da população. Mas como fazer ? Naquela época, os métodos que 
permitiam prolongar a duração da conservação, como o congelamento ou a conserva, não 
eram ainda conhecidos. 

  
O extracto de carne  
Ao mesmo tempo, Justus von Liebig, um químico alemão de reputação internacional, 

interessou-se também pela carne. As suas pesquisas sobre o metabolismo das plantas e 
dos animais levaram-no a pensar, por um lado, que cada molécula identificada no 
organismo tem uma função bem definida, e, por outro lado, que algumas delas são 
transportadas pelo músculos, assim como a creatina. Liebig começa, então, a estudar a 
carne que, pela sua estrutura, é um tecido muscular. Procura identificar os nutrimentos 
(moléculas que têm um papel nutricional), que mais tarde se chamarão « proteínas ». 

Comparando a composição da carne à dos alimentos de origem vegetal (do pão, por 
exemplo), Liebig conclui que a carne contém outros produtos (determinadas proteínas, 
como a miosina e a mioglobina, que ainda não estavam identificadas na sua época, assim 
como os compostos azotados, igualmente desconhecidos, como as purinas) que lhe dão 
um valor nutritivo particular. Procura seguidamente diferenciar os seus compostos.   

Lavando pedaços de carne fresca com água fria e água quente, observa que com a 
água fria, os extractos de carne têm todos os mesmo odor, seja qual for a espécie de 
origem, enquanto que aqueles obtidos com água quente têm não só o odor e o gosto de 
um caldo de carne, mas também o odor e o gosto característicos da carne utilizada para a 
experiência.  

Liebig demonstra então por via das suas experiências que os compostos gustativos e 
olfactivos da carne são transferidos para o caldo durante a cozedura e que o resíduo da 
carne é, no fim, duro e sem sabor. A análise aprofundada do caldo de carne indica-lhe 
que a água de cozedura dissolve a gelatina, a creatina, os fosfatos e outros compostos 
importantes, ainda desconhecidos naquela época, enquanto que na própria carne restam 
apenas principalmente fibrina e fosfato de potássio, que são insolúveis. Liebig conclui que 
os elementos nutritivos essenciais se encontram no suco e não na massa muscular da 
carne.  

Convencido do poder nutritivo do suco da carne, descreve o caldo de carne como um 
alimento benéfico para a saúde e procura a melhor forma de o fabricar. Começando a 
cozedura directamente na água a ferver o bocado de carne continua a ser suculento, mas 
o caldo fica sem gosto, enquanto que cortando a carne em fatias e cozendo-a lentamente 
até à ebulição, obtemos um caldo muito saboroso que pode ser, seguidamente, 



concentrado em banho-maria até à obtenção de uma matéria mole e castanha. Esta, 
facilmente solúvel na água fria, permitirá reconstituir o caldo. O extracto de carne Liebig 
está inventado. O químico descreve a receita nas suas Cartas de Química (Chemische 
Briefe, 1844): para obter um bom caldo, a carne cortada em fatias finas deve ser cozida 
durante trinta minutos, em oito a dez volumes de água; a matéria gorda é, de seguida, 
eliminada e o caldo evaporado em banho-maria. As sopas instantâneas ou os extractos 
de carne já existiam, mas estes produtos eram muitas vezes fabricados com carne de má 
qualidade, ossos e cartilagem, que constituídos sobretudo de gelatina, não tinham muito 
valor nutritivo. 

Liebig insiste, então, no facto de, na Austrália e na América, existir carne de vaca e de 
carneiro, disponível a um preço muito baixo, que poderia ser transformada sem grandes 
meios e em grande quantidade em extracto de carne, para alimentar a população na 
Europa. Em 1862, Georg Christian Giebert, um engenheiro ferroviário estabelecido no 
Brasil lê as Cartas de Química, durante as suas férias na Europa. Familiarizado com o 
fabrico do extracto de carne, pensa que o processo poderia ser aplicado à escala 
industrial. Durante um encontro propõe a Liebig comprar uma fábrica de transformação de 
carne em Fray Bentos, no Uruguai, na fronteira com o Brasil. Com outros, criou então a 
sociedade Fray Bentos Giebert & Co para produzir o Extractum Carnis Liebig (o extracto 
de carne de Liebig). No fim de 1864, trocavam-se cerca de vinte e cinco toneladas de 
extracto de carne, no mercado mundial. Um ano depois, foi fundada, com o acordo do 
inventor, a Liebig Extract of Meat Company (sociedade de extracto de carne Liebig) – que 
mudaria, mais tarde, o seu nome para Lemco, a partir das iniciais da sociedade de 
origem, depois foi comprada novamente, em 1968, por Brooke Bond Oxo, ela própria 
adquirida pela Unilever nos anos oitenta. 

O processo de fabrico actual continua semelhante ao processo descrito por Liebig. Foi 
simplesmente adaptado a máquinas modernas, que fabricam maiores quantidades. 
Grosso modo, 100 kg de carne dão 4 kg de extracto de carne. A matéria que resta depois 
da extracção, muito rica em proteínas, é utilizada como alimento para os animais. A 
quantidade de água reduzida no produto final permite assegurar uma longa duração.  
 

O extracto de carne, um alimento completo? 
A carne é um alimento muito importante da nossa alimentação. Ela fornece um tipo de 

nutrimentos essenciais para o organismo : as proteínas. Na época de Liebig, sabia-se já 
que a carne continha algumas das proteínas (conhecidas então com o nome de 
« albumina », « caseína », « colagénio » e « fibrina »), minerais e ferro. E Eugène 
Chevreul, químico francês de reputação, tinha demonstrado que o suco da carne continha 
grandes quantidades de compostos azotados, particularmente gelatina.  

As proteínas tinham sido descobertas em 1838 por um químico sueco, Jöns Jacob 
Berzelius, que também tinha destacado as suas propriedades vitais. A sua estrutura 
molecular não estava ainda definida: tudo o que se sabia, era que todas continham azoto 
e que eram mesmo a única fonte de azoto para as espécies animais, o que faz concluir 
quanto ao seu carácter vital (daqui a denominação escolhida por Berzelius: protos, «o 
mais importante», e proteuo, «eu tomo o primeiro lugar»).  

Estabelecendo mais precisamente a estrutura das proteínas, descobriu-se que o azoto 
não era o componente essencial, mas elas não eram menos essenciais para o organismo. 
Estruturalmente, as proteínas são moléculas formadas por moléculas mais pequenas : 
estes tijolos elementares que compõem as proteínas são os aminoácidos.  

O homem assimila ele-próprio as proteínas necessárias ao seu corpo, a partir dos 
aminoácidos já contidos sob a forma de proteínas na sua alimentação. Durante a 
digestão, estas proteínas alimentares são metabolizadas em aminoácidos. O leite e os 
seus produtos lácteos (iogurtes, manteiga e queijo), assim como, o ovo, são outras fontes 
importantes de proteínas.  



A carne contém igualmente vitaminas, em quantidades mais ou menos importantes. As 
do grupo B são benéficas para o crescimento e para a saúde da pele : uma carência 
grave de riboflavina e de ácido nicotínico provoca erupções cutâneas e uma perturbação 
do metabolismo do ferro ; uma carência de tiamina pode levar a problemas 
cardiovasculares. A vitamina A, que encontramos em menor quantidade, tem implicações 
na vista ; ou seja, uma pessoa com carências de vitamina A desenvolve mais facilmente 
infecções nas vias respiratórias.  

Voltemos agora ao extracto de carne. O potencial nutritivo foi muito discutido. Se, para 
Liebig, uma alimentação composta de batatas e de extracto de carne valia o mesmo que 
uma refeição de batatas e de carne, experiências nutritivas sistemáticas efectuadas por 
outros investigadores mostraram rapidamente que o extracto de carne é apenas um 
estimulante digestivo, que permitia uma utilização melhor dos compostos nutritivos 
ingeridos durante a refeição, e não um alimento completo.  

Mas porque é que o valor nutritivo do extracto de carne difere tanto do da carne ? 
Simplesmente porque, quando fabricamos um extracto de carne com água, só uma 
pequena parte das proteínas se dissolve e para além disso, não são as mais importantes 
no plano nutritivo. 

O extracto de carne, de aves ou de vaca, só é, assim, utilizado pelas suas capacidades 
gustativas e aromáticas, essencialmente como base de molho ou de sopa, condicionado 
em cubos prontos a serem dissolvidos na água. 

Perante o fraco progresso da pesquisa na sua época, as conclusões de Liebig eram no 
entanto lógicas – será até demonstrado um século mais tarde que o suco de carne 
contém quantidades importantes de vitaminas do grupo B (a riboflavina e o ácido 
nicotínico, já mencionados)  : o suco possui então um determinado valor nutritivo. 
 

Uma vida consagrada à química 
O desenvolvimento do extracto de carne e a sua aplicação industrial são hoje 
considerados como o contributo mais importante de Justus von Liebig. Foi mesmo a única 
descoberta que foi lucrativa, no plano económico. Mas o sábio alemão merece ser 
recordado por muitas outras coisas. Deixou-nos uma herança de várias descobertas ainda 
hoje importantes : o espelho prateado, a resistência contra a corrosão das misturas de 
ferro e de níquel, o fermento químico ou o adubo à base de fosfatos. 

Sobretudo, pelas suas actividades, Liebig favoreceu o reconhecimento da química 
enquanto ciência natural exacta, pois, até então, era considerada uma matéria de 
« acompanhamento » da farmácia e da medicina. Num sentido contrário aos 
conhecimentos do seu tempo, as suas pesquisas em química orgânica permitiram-lhe 
assim afirmar que as plantas transformavam as matérias minerais da atmosfera do solo 
em matéria orgânica e que os animais deviam digerir as matérias nutritivas contidas na 
sua alimentação para as transformar em lípidos, glúcidos e proteínas. Mostrou que, 
nestes animais, as transformações fisiológicas e metabólicas eram baseadas em 
reacções puramente químicas, uma conclusão que só seria aceite muito mais tarde. Sem 
o saber, Liebig tinha lançado as fundações da bioquímica e da química fisiológica, duas 
ciências que estudam em detalhe o funcionamento do nosso organismo.  
 
 
 
 


