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Com a ajuda de uma balança de cozinha, de muita precisão, podem-se reproduzir 

muitas experiências da história química do caldo. De que precisamos mais ? Água 

(destilada se possível), panelas, carne e...tempo. 

O caldo do cozinheiro 
Para o cozinhar, o caldo é uma preparação essencial que apresenta uma grande 

quantidade de utilizações : bebe-se, congela-se, utiliza-se como líquido de cozedura, 

onde se emergem as carnes e se o cozermos muito tempo para reduzir o seu 

volume, obtém-se uma preparação castanha e saborosa chamada «base» que serve 

para fazer molhos.  

 Pode-se confeccionar a carne de mil maneiras, mas vamos deter-nos na maneira 

da maior cozinheira francesa da história, Marie-Antoine Carême : 

«  No afazer do artesão, o pot-au-feu é o seu alimento mais substancial, apesar 

do que diz o jornal intitulado Le Gatronome (O Gastronomo). É a mulher que trata da 

marmita nutritiva, sem ter a mínima noção de química ; aprendeu simplesmente com 

a sua mãe a maneira de tratar do pot-au-feu. Primeiro, coloca a carne numa 

caçarola de barro, juntando-lhe a água necessária (para três libras de vaca dois 

litros de água); depois coloca ao fogo e, sem ter dúvidas, vai fazer uma acção 

química. A sua caçarola aquece lentamente, o calor de água eleva-se gradualmente, 

e o pot-au-feu espuma devagar. Assim, com a simples acção de ter feito devagar o 

seu pot-au-feu, a dona de casa obteve um caldo saboroso e nutritivo, e um pot-au-

feu tenro e de bom gosto » (A Arte da Cozinha Francesa, 1847) 

O princípio desta receita é simples : coloca-se a carne na água e aquece-se. 

Contudo, os cozinheiros tinham observado que, conforme a maneira de proceder, 

obtinham resultados muito diferentes do ponto de vista gustativo, ao ponto que a 

Academia das Ciências Francesa nomeou, há dois séculos e meio, uma comissão 

dirigida pelo fisiologista François Magendie para estudar o caldo. Até o grande 

químico francês Antoine Laurent de Lavoisier se debruçou sobre a questão, antes do 

seu confrade alemão Justus von Liebig, que por sua vez também se interessou por 

isso, ter elaborado o extracto de carne que tem o seu nome.  

Água quente ou água fria ? 
Químicos e cozinheiros debateram a temperatura da água para cozer o caldo, 

alguns afirmando que esta água devia estar fria. Liebig, sobretudo, indica que se 



mergulharmos a carne na água quente, a sua « albumina » (o que hoje 

chamaríamos « proteínas ») coagula à superfície da carne, impedindo o « suco » de 

sair. Na hipótese colocada por ele, segundo a qual o caldo deve o seu sabor ao suco 

da carne, o caldo não seria tão bom se a carne fosse inicialmente mergulhada na 

água quente, seria melhor se a imergíssemos na água fria. 

Devemos adoptar esta teoria ? É aqui que uma experiência se impõe : 

consiste em cozer dois bocados de carne idênticos, em duas caçarolas idênticas, 

com a mesma quantidade de água, uma fria e outra a ferver. Se tiver dois sistemas 

de aquecimento idênticos, pode encurtar a experiência cozendo os dois bocados em 

simultâneo ; senão estará condenado a cozer primeiro um e depois o outro. 

A balança indicada permitirá, então, saber se um dos bocados de carne 

perdeu mais suco que o outro. 

 
Na prática 
Na prática deve prever uma ou duas horas de experimentação. Este tempo 

não será todo ocupado : terá resultados aceitáveis, medindo aproximadamente de 

dez em dez minutos. 

Para pesar os bocados, deverá escorrê-los e secá-los : verá que o erro devido 

ao líquido que adere à carne não é considerável, mas deve levar a cabo a 

experiência o melhor possível. 

Que carne escolher ? Sobretudo carne de vaca, primeiro porque foi, 

principalmente, com esta carne que os químicos dos séculos XVIII e XIX fizeram os 

seus estudos. Depois, é a mais barata, e é também aquela que é normalmente 

utilizada pelos cozinheiros para os caldos ou pot-au-feus. Utilize por exemplo a parte 

do chambão, da Alcatra ou do cachaço… Se tiver opção faça a experiência com 

uma carne que não se desfaça com a cozedura. 

 

Discutir a experiência 
Quando tal curva é elaborada, a primeira coisa a fazer é avaliar as 

imprecisões das medições : resultados de qualidade desconhecida não têm qualquer 

valor. Sejamos o mais rigoroso possível. Na figura 2, vemos que, sem análise dos 

resultados, podem ser tiradas interpretações contraditórias : sem conhecimento das 

imprecisões de medição, poder-se-ia com efeito concluir, a partir de três pontos de 

medição, que se obtém um crescimento, enquanto que o fenómeno real é uma 

diminuição, mascarada pelo mau método de medida utilizado. 



No caso dos nossos bocados de carne, a precisão sobre a massa depende da 

balança utilizada, e a precisão sobre o tempo é imposta pelo tempo que é preciso 

para tirar a carne da água, secá-la, pesá-la e depois voltar a colocá-la numa 

caçarola. 

Por outro lado, o princípio da experiência deve ser discutido : supusemos que 

o suco saía da carne, sem que o líquido da cozedura penetrasse nela. Esta hipótese 

é exacta ? Impõe-se uma outra experiência : esta consiste em cozer carne em água 

colorida, para verificar se a carne pode absorver o líquido da cozedura. Iremos obter 

a imagem 3 se tivermos um corante chamado « fluoresceína “ e luz ultravioleta, mas 

poderemos utilizar qualquer outro corante, tais como a tintura de iodo ou o azul-de-

metileno. 

abcissa mesura fenómeno real 

2 2 4 

10 3 2.7 

20 4 2 

 

A hipótese segundo a qual a água do caldo não penetra de maneira visível 

nas carnes está confirmada, podemos então agora procurar interpretar os 

fenómenos observados. 

 

A pesquisa dos mecanismos 
Com efeito, nunca diremos vezes suficientes que a ciência não é uma técnica, 

nem que não é uma simples observação, mesmo quantitativa, dos fenómenos : é 

uma exploração do mundo para a qual se impõe a pesquisa de mecanismo. Porque 

é que a massa da carne diminui ao longo da cozedura ? Porque é que a carne perde 

tanto na água fira como na água quente ? Como explicar que o líquido da cozedura 

penetre tão pouco na carne ? Estas são questões que as nossas experiências 

devem esclarecer. 

 

A carne é composta de células alongadas e alinhadas : as fibras musculares. 

Cada fibra contém maioritariamente água e proteínas ; a carne é embainhada de um 

tecido de apoio constituído de proteínas específicas: o colagénio. As fibras 

musculares estão reunidas em feixes por tecido colagénico e estes feixes estão 

agrupados em super feixes, ainda pelo colagénio. A imagem seguinte mostra um 

corte do interior das fibras musculares a amarelo e o colagénio a vermelho:



Uma carne de vaca cozida durante vinte horas absorve muito pouco da fluoresceína 

que foi dissolvida na água do caldo: o corante amarelo, revelado aqui pelos raios 

ultravioletas, não penetra na carne mais que 5mm. Negativo: Hervé This. 

 
Quando a carne está muito cozida na água, o tecido colagénico desorganiza-se, 

depois dissolve-se lentamente, libertando as moléculas que farão coagular o caldo 

quando este arrefece (daqui a « gelatina »). Contudo, antes desta fase, o colagénio 

contrai-se e a carne é « espremida » como uma esponja.  

 Esta esponja estava cheia, nomeadamente de água. Onde poderá ir esta 

água ? Façamos uma outra experiência. Tomemos uma esponja verdadeira, vamos 

embebê-la de água tingida com tinta, depois vamos pressioná-la numa bacia de 

água clara : vemos a água tingida sair da esponja, o que podíamos prever uma vez 

que a água é muito pouco compressível (sem isso os mecânicos não poderiam 

levantar os automóveis através macacos hidráulicos) 

Para a carne em processo de cozedura, a contracção assegurada pelo 

colagénio, devido à temperatura, conduz à expulsão de moléculas variadas (aquilo a 

que os cozinheiros chamam o « suco »), quer a carne tenha sido inicialmente 

colocada na água fria ou na água quente. A contracção é máxima quando a 

temperatura da carne é (precisamente) igual à do caldo (100º C aproximadamente)  : 

a maior parte do suco sai então. O colagénio das duas carnes foi muito contraído, 

uma vez que os dois bocados atingiram finalmente a mesma temperatura, os dois 

bocados perderam então a mesma quantidade de suco. 

 
Para mais precisão 
Como continuar estas experiências ? Por exemplo, deixando arrefecer os 

caldos e pesando as carnes. É assim que veremos as carnes retomar massa 

aquando do seu arrefecimento : a carne torna-se menos rígida (a esponja é menos 

pressionada) e reabsorve o líquido em volta. 

 

Podemos também medir as quantidades de matéria seca nos dois caldos 

realizados, a partir da água fria ou da água quente. Desta vez, é preciso « reduzir » 

os caldos (evaporar a sua água), aquecendo-os lentamente num recipiente de 

massa conhecida com precisão. Note-se que a quantidade de matéria seca é muito 

fraca : a balança de gramas que utilizámos até aqui já não é suficiente, a menos que 

partamos de um volume do caldo considerável, o que pode fazer com que a 



experiência corra o risco de ser excessivamente longa. Propomos então construir 

uma balança mais precisa, com a ajuda de uma varinha de madeira no centro da 

qual plantaremos um alfinete ; em cada extremidade, com a ajuda de linha de 

costura, vamos prender duas pequenas bandejas que vamos equilibrar. Esta 

balança servirá então, não para dar um valor absoluto da massa de matéria seca, 

mas para comparar as massas das matérias secas dos dois caldos. Iremos 

descobrir, então, que estas são iguais, quer tenhamos começado a cozedura dos 

caldos com água fria ou água quente. 

 

O extracto Liebig 
O objectivo desta última medição não era mostrar que Liebig defendia teorias 

agora ultrapassadas sobre a questão do caldo, mas mostrar que tinha razão em 

propor confeccionar o caldo a partir de carne

cortada : o corte, abrindo as fibras musculares, favorece a saída de suco do interior 

das carnes para o caldo. A balança que construímos permitirá comparar a massa da 

matéria seca obtida a partir de um bloco de carne e a massa de matéria seca obtida 

a partir da mesma massa da mesma carne, mas cortada. Deixamo-vos verificar se 

as massas de matéria seca são diferentes. Às vossas balanças!

 


