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RESUMO 
 
O aumento da demanda de carne suína faz com que as indústrias do mundo todo 
invistam em tecnologias capazes de agregar valor aos produtos visando assim, um 
maior sortimento nas linhas de produção animal sob a forma de produtos 
industrializados e/ou derivados cárneos. Diversos estudos têm comprovado significativa 
redução no teor calórico da carne destes animais, porém o suíno ainda é pouco 
consumido sob a forma in natura. Visando a redução do teor calórico na alimentação 
humana e um aumento do consumo deste tipo de proteína animal, a presente pesquisa 
teve por objetivo desenvolver diferentes formulações de apresuntado elaborado com 
pernil suíno da raça JSR, elaborados com diferentes tipos de hidrocolóides, sendo 
estes: fécula de mandioca (1,5%), carragena (0,5%) e maltodextrina (1,0%). Os 
hidrocolóides além de melhorarem as características sensoriais do produto, substituem 
parte da gordura animal. As amostras de pernil suíno e de apresuntados foram 
submetidas às análises físico-quimicas, sendo as amostras de apresuntado ainda 
submetidas a testes sensoriais. O pernil obteve como resultado: 75,26% de umidade, 
1,11% de cinzas, 19,85% de proteínas e 3,77% de lipídios, pH (5,86) e aw (0,989).  
Dentre os testes sensoriais foram realizados: teste triangular (para treinamento dos 
julgadores), preferência por ordenação, perfil de característica e por fim a aceitabilidade 
do produto. O Perfil de Características aplicado às amostras revelou diferença 
estatística ao nível de 5% de significância, para os atributos: odor, textura e sabor. O 
apresuntado formulado com carragena foi o que obteve a maior redução de gordura 
atingindo um percentual de 2,10%, porém foi a formulação contendo maltodextrina que 
obteve a maior aceitabilidade entre os julgadores (88,8%). Esta formulação apresentou 
como resultados físico-quimicos para o apresuntado: umidade (75,25%), cinzas 
(4,00%), proteína (15,26%), lipídios (3,31%) e carboidratos (2,18%), pH (6,36) e aw 
(0,994). Portanto, concluiu-se que o apresuntado elaborado com amido modificado 
(maltodextrina) atendeu às características sensoriais desejadas pelos julgadores, 
proporcionando ainda uma certa redução do teor calórico quando comparado a um de 
marca comercial. 
 
Palavras – chave: Pernil Suíno, Hidrocolóides, Apresuntado, Análises Sensoriais. 
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ABSTRACT 
 
The demand increase in the consumption of pork meat in the whole world made 
industries to invest in technology capable to aggregate values to products aiming, a 
bigger assortment in the lines of animal production in means of industrialized or meat 
derivates. Many studies have confirmed significant reduction in the caloric tenor of meat, 
although pork is still little consumed in natura form. Intending the reduction in the caloric 
tenor on human feeding, and the increase in this type of meat consumption, this 
research had the objective to develop different formulations of JSR specie pork ham, 
elaborated with different kinds of hydrocolloids. These were: cassava starch (1,5%), 
carrageenan (0,5%) and malt dextrin (1,0%). The hydrocolloids besides improving 
sensorial characteristics substitute part of animal fat. The samples of pork thighbone and 
ham were submitted to physical-chemical analysis; the hams samples were submitted to 
sensorial analysis also. The thighbone obtained as result: 75,26% humidity, 1,11% of 
ashes, 19,85% of proteins and 3,77% of lipids, pH (5,86) and aw (0,989). Among the 
sensorial tests were made: Triangle Test (for training of judgers), Preference Test, 
Profile Attribute Analysis and Acceptance. The Profile Attribute Analysis applied to 
samples revealed statistic difference on 5%, for the attributes smell, texture and flavor. 
The carrageenan ham obtained the biggest reduction in fat, reaching 2%; although the 
formula presented as physical-chemical results to ham: humidity (75,25%), ashes 
(4,00%), proteins (15,25%), lipids (3,31%) and carbohydrates (2,18%), pH (6,36%) and 
aw (0,994). It was concluded when that the ham made of modified carbohydrate malt 
dextrin attended to sensorial characteristics wished by judgers, providing a certain 
reduction on caloric tenor when compared to a commercial type. 
 
 
 
Key-words: Pork thighbone, Hydrocolloids, Ham, Sensorial Analysis.  
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  1

1 INTRODUÇÃO 
 
 

O aumento da demanda de carne suína faz com que as indústrias do mundo 

inteiro invistam, cada vez mais, em tecnologias capazes de agregar valor aos 

produtos e aproveitar o máximo de matéria-prima possível. Visando assim o menor 

desperdício e tendo um maior sortimento nas linhas de produção animal sob a forma 

de produtos industrializados e/ou derivados cárneos, e não se detendo apenas à 

comercialização de cortes tradicionais.   

A carne suína é a forma de proteína animal mais consumida no mundo. Isso 

se deve aos vários aspectos que facilitam sua transformação, além de oferecer 

inúmeras opções de venda no mercado (JUNIOR, 2004). No ano de 1979, a carne 

suína ultrapassou a preferência dos consumidores em relação à carne bovina 

(PELOSO, 2000). Contudo, devido ao preconceito ainda existente com relação ao 

consumo de carne suína, no Brasil são consumidas apenas 30% da carne suína in 

natura sendo que os 70% restantes da produção são consumidos sob a forma de 

derivados cárneos (SILVEIRA, 2000).   

Na economia global, este tipo de carne tem significativa importância em todos 

os segmentos da industria especializada (CASSENS, 2002). A industrialização torna-

se, então, uma alternativa para o escoamento desta matéria-prima, além de 

proporcionar um aumento na vida útil de produtos, como no caso dos processados 

cárneos.  

Em tempos atuais, o consumidor tem à sua disposição uma enorme gama de 

derivados cárneos, que lhes são oferecidos pelo mercado de indústrias frigoríficas, 

dentre eles, presuntos, apresuntados, lingüiças, salsichas, entre outros. PARDI et al. 

(1996) citam que produtos cárneos curados de suínos, nas condições brasileiras, 

como no caso de apresuntados, têm cada vez maior difusão, o que significa um 

estímulo à diversificação de especialidades. 

O emprego de hidrocolóides, amidos e também amidos modificados em 

embutidos de pasta fina têm sido bastante utilizado, com intuito de melhorar a 

emulsão da massa e a textura do produto final, além de proporcionarem uma 
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redução do nível de gordura de misturas cárneas. Hidrocolóides como carragena, 

amidos de fécula de mandioca e também dextrinas são rotineiramente empregados 

pela indústria de embutidos cárneos, principalmente por sua capacidade de 

formarem géis aquosos, conferindo consistência ao produto final. 

Aliado à diversificação de produtos na área alimentícia e também à 

diversificação de aditivos alimentares, tem-se a aplicação de técnicas de avaliação 

de um padrão de qualidade para todo o tipo de alimento. Estas técnicas podem ser 

avaliadas de maneira subjetiva como no caso da análise sensorial. Quando se 

pretende desenvolver um produto, detectar diferenças entre produtos similares ou 

até mesmo otimizar custos de produção, na substituição de um determinado 

ingrediente por outro, podem ser utilizados métodos sensoriais para um melhor 

acompanhamento do processo.  

A avaliação das características sensoriais de um produto pode estabelecer a 

sua relação com o consumidor. As qualidades ou os defeitos que o consumidor 

memoriza determinam, pelo menos em parte, a sua atitude em relação ao produto 

(BENARD, 1985). 

A carne suína, por ser amplamente utilizada sob forma de embutidos e por ser 

também de fácil transformação, justifica sua utilização em diversas linhas. Desta 

forma o presente estudo desenvolveu apresuntados formulados com suínos da raça 

JSR, apresentando três diferentes formulações, variando o tipo de hidrocolóide 

existente na emulsão. Os hidrocolóides utilizados foram: carragena, maltodextrina e 

fécula de mandioca, nas proporções de 0,5, 1,0 e 1,5%, respectivamente. Desta 

forma foram realizadas análises sensoriais nas formulações de apresuntado. 

Participaram dos testes equipes de julgadores previamente treinados para a 

identificação dos atributos a serem avaliados tais como: aparência, cor, odor, sabor 

e textura. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a adição de hidrocolóides do tipo: carragena, maltodextrina e fécula de 

mandioca, nas diferentes formulações de apresuntado a serem elaborados com o 

pernil da raça JSR.  

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar a composição físico-quimica do pernil suíno da raça JSR; 

 

 Determinar a composição físico-química das formulações de 

apresuntado; 

 

 Avaliar sensorialmente as formulações de apresuntado suíno. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

2.1. SUÍNOS 

 

2.1.1 Histórico e Produção 

 

A história da criação de suínos teve início há 40 milhões de anos sobre a face 

da terra. Passou por diversas transformações até chegar ao suíno atual, obtido de 

linhagens melhoradas geneticamente e criado em condições higiênicas impecáveis, 

com alimentação balanceada e acompanhamento técnico em todas as fases da 

criação (FAUCITANO, 2000). 

O melhoramento genético de suínos, segundo NASCIMENTO (2000), teve o 

seu início a partir da década de 60. Nesta década, a taxa de crescimento dos 

animais e a economia de ração eram os objetivos perseguidos nos programas de 

seleção, isto porque, tanto a carne quanto à gordura, tinham valor comercial. 

Entretanto, a partir da década de 70, com o crescimento da indústria do óleo vegetal 

e a conseqüente campanha contra o colesterol, bem como as mudanças nos hábitos 

alimentares das pessoas, houve um decréscimo substancial no valor da gordura 

animal (BELLAVER, 2000).  

No inicio da década de 80 com a expansão de grandes redes de 

supermercados e a consolidação do auto - serviço nos setores de açougue dessas 

redes, os hábitos de compra de carnes sofreram consideráveis mudanças. Dentro 

desse conceito de grandes volumes e diversificação de sortimento de carnes, 

grandes esforços foram realizados para o aumento do consumo de carne suína 

(MARCHI, 2001). 

Nos países em desenvolvimento a produção animal vem sendo submetida a 

uma grande pressão para satisfazer a demanda de proteína animal necessária à 

população. E também para se ter uma margem de produção para a comercialização 

com paises desenvolvidos. A produção de suínos está deixando de ser uma 

atividade de suinocultores familiares e passando a grandes operações, geralmente 
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controladas por corporações Agroindústrias. Criadores de animais, conscientes 

deste interesse, têm tentado por meio de modificações de dietas fornecidas aos 

animais e melhoramento genético oferecer à população carnes que proporcionem 

dietas mais saudáveis.   

Tanto a produção quanto o mercado de carnes e derivados nos países em 

desenvolvimento vêm crescendo significativamente. A Tabela 01 relaciona a 

produção de produtos primários em toneladas em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. 

 
TABELA 01 - PRODUÇÃO DE PRODUTOS CÁRNEOS PRIMÁRIOS EM MILHÕES DE 

TONELADA 1990/1999 
 

ANO 1990 1990 1999 1999 1999/1990 1999/1990 
Classe de países  

1 
 

2 
 
1 

 
2 

% mudança em 1 % mudança em 2 

Carne bovina e 
vitela 

34,8 17,9 30,5 25,4 -12,4 41,9 

Carne suína 38,4 31,3 37,9 50,6 -1,3 61,7 
Carne de peru 3,5 0,17 4,5 0,22 28,6 29,4 

Carne de frango 25,7 15,2 31,1 32,1 21,0 111,2 
Total de carne 104,5 74,1 104,3 121,6 -0,2 64,1 

FONTE: FAO, citado em BELLAVER, 2000. 
NOTA: (1) – Países desenvolvidos; (2) – Países em desenvolvimento. 
 
 

O crescimento estimado para a produção e consumo mundial de suínos é de 

2,21% ao ano até 2005 e espera-se que a maior parte deste crescimento ocorra em 

países em desenvolvimento (RAJ, 2000).  

No entanto, tem sido afirmado que uma desconcertante realidade nos países 

em desenvolvimento é a falta de estrutura, sistemas deficientes de transporte de 

animais e o abate geralmente realizado por atordoamento prévio.  

KÖHLER (2001) cita Irgang que relata que nos últimos 50 anos e até o ano de 

2001, a suinocultura brasileira passou do sistema misto, semi-extensivo de 

produção, para o sistema intensivo, totalmente confinado de produção, onde os 

animais de abate passaram a atingir, aproximadamente, 100 kg de peso vivo aos 

seis meses de idade. Com essa mudança, criadores, indústrias e técnicos 
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objetivaram melhoria e eficiência da produção. A Tabela 02 revela os principais 

produtores de carne suína no mundo. 

 
TABELA 02 - PRINCIPAIS PRODUTORES DE CARNE SUÍNA NO MUNDO NO ANO DE 

2003 
 

PAÍSES 1000 TON 
CHINA 44,70 

CE 20,80 
USA 8,76 

BRASIL 2,79 
CANADÁ 1,87 
OUROS 14,58 
TOTAL 93,50 

FONTE: USDA, citado em ABCS 2003.  
NOTA: CE – Comunidade Européia. 
 
 

A suinocultura vem crescendo de forma significativa no Brasil e paralelamente 

ganhando espaço no mercado externo. Segundo os dados visualizados na Tabela 

02, o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking mundial dos maiores produtores de 

carne suína, perdendo apenas para países como a China considerado o maior 

produtor mundial deste tipo de carne, seguido da Comunidade Européia e dos 

Estados Unidos. A China é o maior produtor de carne suína do mundo com mais de 

50% do mercado e países como Dinamarca e Espanha podem ser considerados os 

maiores consumidores com 66,8 kg por habitante ao ano (ABCS, 2003). 

Irgang, referenciado por KÖHLER (2001), afirmou ainda que outros fatores 

associados como a abundância de terras agriculturáveis e de clima favorável, tanto 

para a produção de grãos usados na alimentação como para a criação dos animais, 

credenciam o país como um grande produtor de carne suína. Porém, devendo ainda 

preocupar-se em produzir carne de qualidade, tanto para consumo in natura quanto 

para a produção de embutidos. Na região sul do Brasil, a produção pode ser 

considerada como a mais tecnificada da América do Sul, atingindo bons índices de 

produtividade.  

No Gráfico 01 tem-se a representação do consumo de carne suína no Brasil 

em 13 anos de evolução compreendida entre os anos de 1990 e 2003. 
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GRÁFICO 01 - EVOLUÇÃO DO CONSUMO PER CAPITA DE CARNE SUÍNA NO BRASIL – 

1990/2003 
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Da carne suína produzida no Brasil 82,39% são consumidos internam

17,61% são exportados. ROPPA (2003) afirmou que o consumo percap

habitante/ano encontra-se em torno de 13,0 kg, quando a média de co

mundial é de 15,0 kg. Nos países mais adiantados, principalmente país

Europa, o consumo aproxima-se dos 70 kg por habitante/ano. 

Pesquisa realizada pela ABCS (2003) mostrou que a distribuição do re

suíno nas regiões brasileiras está mais concentrada na região sul do país.  (G

02). 
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GRÁFICO 02- REBANHO SUÍNO POR REGIÃO BRASILEIRA, 2003 

 
FONTE: IBGE, citado em ABCS, 2003. 

 

 

O rebanho suíno brasileiro tem a sua maior representação numérica, 

econômica e tecnológica na região Sul. Seguem pela ordem as regiões Sudeste, 

Centro Oeste, Nordeste e Norte. 

Tendo em vista o tamanho continental brasileiro e a influência européia de 

criação de suínos, na região Sul se concentra a maior parte das indústrias e por 

conseqüência uma tecnologia de ponta. 

Até o ano de 2003, o rebanho brasileiro de suínos encontrava-se distribuído 

por regiões conforme mostra a Tabela 03. 
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TABELA 03 – REBANHO SUÍNO POR REGIÃO GEOGRÁFICA DO BRASIL - 2003 

              

REGIÃO Nº 
CABEÇAS 

(MILHÕES) 

%  ESTADOS 

Sul 

Sudeste 

Nordeste 

Centro Oeste 

Norte  

13,00 

7,20 

8,75 

6,15 

2,90  

34,21 

18,95 

23,03 

16,18 

7,63  

RS, SC, PR. 

MG, ES, RJ, SP. 

MA, PI, CE, RN, PB, AL, SE, BA, PE. 

 

MT, MS, GO, DF. 

RO, AC, AM, RR, PA, AP, TO.  

TOTAL  38,00  100,00   

 FONTE: IBGE, citado por ABCS, 2003. 

 
Países produtores de carne, tais como Itália, Alemanha e França, passaram a 

se preocupar também com a produção de carne suína para industrialização (TERRA 

e FRIES, 2000). Apesar de ser uma das formas de proteína animal mais consumida 

no mundo, a carne suína ainda é menos comercializada em nível mundial quando 

comparada às carnes bovina e de frango (PELOSO, 2000). 

 

 

2.1.2 Características da Carne Suína 

 

Nos últimos anos, tem aumentado a consciência da importância da carne na 

alimentação para a saúde humana. A carne é uma rica fonte de nutrientes 

essenciais e traz uma importante contribuição para a obtenção de uma alimentação 

balanceada (WEBER e ANTIPATIS, 2001).  

A relação entre dieta e saúde está cada vez mais evidente nos trabalhos 

realizados sobre o assunto. Com isso, os consumidores têm se mostrado cada vez 

mais preocupados e interessados em saber o que realmente estão consumindo 

(BRAGAGNOLO, 2001).  



  10

As carnes são alimentos preferidos pela maioria dos consumidores, no 

entanto são apontadas como alimentos com alto teor de colesterol, gordura, ácidos 

graxos saturados e baixo nível de ácidos graxos insaturados. São constituídas, em 

geral, por 60% a 80% de água e 15% a 25% de proteína, sendo o restante formado 

principalmente por gorduras, sais, pigmentos e vitaminas (BRAGAGNOLO, 2001). 

A carne suína, em especial, de acordo com dados da FAO, possui em sua 

composição 72% de água, 20% de proteína, 7% de gordura e 1% de carboidrato 

(BRAGAGNOLO e AMAYA, 2002). Quando comparada a outros alimentos, a carne 

suína é um alimento rico em proteína e pobre em carboidratos, contendo um baixo 

valor energético (em torno de 140 kcal/100 g). Além de ser uma das fontes mais 

importantes de vitamina B1, contendo também como principais as vitaminas B2, B6, 

B12, A e C (ROPPA, 2001).  

A vitamina B1 ou tiamina é de extrema importância no metabolismo das 

gorduras, carboidratos e proteínas. Já a vitamina B2 ou riboflavina, por sua vez, é 

importante para a liberação de energia dos alimentos e é encontrada em grandes 

quantidades apenas na carne suína e no leite (ROPPA, 2001).  

Uma pessoa ao consumir 85 gramas de carne suína atende aos seguintes 

percentuais de suas necessidades diárias de nutrientes: 53% da tiamina (vitamina 

B1), 33% de cianocobalamina (vitamina B12), 22% do fósforo, 20% da niacina, 19% 

da riboflavina (vitamina B2), 18% da vitamina B6, 15% do zinco, 11% do potássio, 

7% do ferro e 6% do magnésio. A carne suína apresenta elevado valor nutricional e 

é constituída por tecido muscular, o qual é formado por elementos miofibrilares 

contrácteis e por proteínas sarcoplasmáticas solúveis (Bressan et al., citados em 

KÖHLER, 2001).   

ROPPA (2001) afirmou que a carne suína moderna possui um adequado teor 

de proteína (19% a 20% na carne magra), com uma boa combinação de todos os 

aminoácidos essenciais, apresentados numa forma biologicamente disponível.  

A crescente preocupação com consumo de alimentos saudáveis aumentou a 

procura por carcaças com alto teor de músculo e um menor teor de gordura. Uma 

quarta parte de seu peso é formado por tecido conectivo e dependendo do músculo 



  11

em particular uma terceira parte pode ser gordura. Segundo ROPPA (2001), o suíno 

moderno possui pouca gordura e baixo teor calórico. Vários estudos científicos 

atestam esta afirmação. Um dos mais conceituados é o do Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos (USDA), que mostra que de 1963 a 1990 a 

quantidade de gordura de um lombo cozido suíno diminuiu em 77% e a quantidade 

de calorias foi reduzida em 53%. 

ELLIS et al (2001) referenciaram Asis e Ball, que descreveram que a 

composição do músculo muda com o aumento da idade/peso dos suínos. Quando o 

suíno nasce, a porção de músculo representa mais da metade do peso corporal. A 

gordura representa apenas 5% a 10% do total (Gráfico 03). Contudo, no animal 

adulto o tecido adiposo passa a representar quase metade do peso corporal 

(HACKENHAAR, 2000).  

 
GRÁFICO 03 - VARIAÇÃO DO TEOR DE GORDURA SUÍNA EM FUNÇÃO DA IDADE DE 

ABATE  
 

 
FONTE: HACKENHAAR, 1995. 

 

Segundo ELLIS e BERTOL (2001), os teores de lipídios e de matéria seca 

são os componentes mais afetados e geralmente são altamente correlacionados um 

com o outro. O teor de lipídio do músculo sem gordura intramuscular e subcutânea 

geralmente é determinado quimicamente e inclui a gordura depositada dentro do 

músculo, mais conhecida como marmoreio, e os fosfofolipídios associados com as 

membranas celulares (LANNA et al., 2001). 
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TERRA e FRIES (2000) citaram Antón, o qual esclareceu que durante as 

duas últimas décadas tem sido dado grande ênfase, quando da seleção das 

carcaças suínas, no critério de qualidade representado pela quantidade de carne 

magra enfatizando ainda que o suíno tem recebido adequadas medidas de manejo e 

mudanças genéticas capazes de proporcionar, cada vez mais, um conteúdo de 

carne magra em carcaças de boa qualidade. Da mesma forma HACKENHAAR 

(2000) afirmou que a proporção entre carne e gordura pode ser alterada quando 

adotadas algumas medidas adequadas de manejo. 

Paralelamente aos baixos teores de gordura, o suíno moderno tem teor de 

colesterol comparável ao das carnes bovina e de frango (sem pele), atendendo às 

exigências da American Heart Association, que estabelece um máximo de ingestão 

diária de 300 mg de colesterol (ROPPA, 2001).  

Para que se tenha uma carne de boa qualidade, programas de seguridade 

desde o nascimento do animal têm sido enfatizados. O Quadro 01 especifica 

algumas das características de qualidade da carne suína. 

 
QUADRO 01 – AS QUATRO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA CARNE SUÍNA 
 

SENSORIAIS TECNOLÓGICAS 
Cor Conteúdo de água 

Perda por exsudação Capacidade de retenção de água 
Marmoreio Conteúdo de tecido conjuntivo 

Odor pH  
Sabor Capacidade de tecido conjuntivo 

Suculência Conteúdo de ácidos graxos insaturados 
Maciez  
Textura  

NUTRICIONAIS HIGIÊNICAS 
Conteúdo de proteínas Carga bacteriológica 

Valor calórico Germes patogênicos 
Conteúdo vitamínico Valor do pH 

Conteúdo mineral Atividade de água 
Conteúdo de lipídios Potencial de redução 

Conteúdo de ácidos graxos saturados Nitrato 
Conteúdo de colesterol Salmoura 

Digestibilidade Resíduo de drogas 
Valor biológico Resíduos de agentes anabólicos 

 Resíduos de pesticidas e resíduos de metais 
pesados 

FONTE: PELOSO, 2000. 
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A carne suína utilizada na confecção de embutidos provém de duas fontes 

principais. A primeira delas são as peças desossadas, geralmente provenientes de 

machos adultos, e a segunda provêm de recortes da preparação das peças 

primárias para a cura ou da sua comercialização como carne fresca. A carne de 

porco destinada aos embutidos tem 50%-80% recortes magros, paletas desossadas, 

pernil, ponta de agulha, carne de papada suína, coração, entre outros 

(SCHWEIGERT e PRICE 1994). 

 

 

2.2 APRESUNTADOS 

 

Segundo legislação brasileira (BRASIL, 1998), o Padrão de Identidade e 

Qualidade de Apresuntado é definido como: “o produto cárneo industrializado, obtido 

a partir de recortes e/ou cortes de massas musculares dos membros anteriores e/ou 

posteriores de suínos, adicionado de ingredientes e submetidos ao processo de 

cozimento adequado. O apresuntado é classificado como um produto cozido”.  

PARDI et al. (1996) afirmaram que produtos cárneos processados ou 

preparados são aqueles em que as propriedades originais da carne fresca foram 

modificadas através de tratamento físico, químico ou biológico, ou ainda através da 

combinação destes métodos.  

Do abate de suínos e de outros animais, em geral, resultam carne limpa, 

gordura e subprodutos. A carne e a gordura adicionadas a outros ingredientes e 

submetidas ao processo de cocção ou cura dão origem aos produtos processados. 

Já os subprodutos comestíveis, via de regra, são utilizados para a produção de 

ração animal, adubo ou para fabricação de produtos industriais.  

A Figura 01 representa um modelo esquemático dos principais cortes suíno. 
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FIGURA 01 - PRINCIPAIS CORTES DE CARNE SUÍNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FONTE: PARDI et al., 1993. 
 
 

A Tabela 04 refere-se às características físico-quimicas pré-estabelecidas por 

BRASIL (1998), para apresuntados. 

 
TABELA 04 – CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARA APRESUNTADOS 
 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICO-QUÍMICAS 

QUANTIDADE PERMITIDA VALOR (%) 

Amido Máximo* 2,0 
Carboidratos totais Máximo* 5,0 
Umidade Máximo 75,0 
Gordura Máximo 12 
Proteína Máximo 13 
FONTE: BRASIL, 1998. 
NOTA:* Somatório de amido máx. e açúcares totais (carboidratos totais) não deverá ultrapassar 5%. 
  
 
 

O apresuntado difere do presunto pelo fato da carne ser moída, enquanto que  

o outro se caracteriza por ter pedaços de carne inteiros, em blocos ou 

reestruturados. 

Conforme descrito por FORREST et al. (1979), a maioria dos produtos 

cárneos processados devem ser dado molde em um determinado ponto do processo 

para que este apresente aspecto e forma uniforme e característica. Partindo do 
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princípio de que os embutidos são produtos cominuidos, estes devem ser colocados 

em molde característico, mantendo a massa unida durante outras fases do processo 

e de certa forma mantendo a massa protegida. De modo geral, os produtos cárneos 

são elaborados em moldes ou tripas.    

A apresentação de um embutido acabado, cujos componentes se encontram 

distribuídos de forma homogênea, é fundamental do ponto de vista de sua 

aceitabilidade pelo o consumidor. Um produto ligado e de alto valor alimentício, odor 

e aroma agradável, com um corte macio limpo e brilhante, terá melhor aceitação. A 

Figura 02 representa um apresuntado comercial. 

 
FIGURA 02 - ILUSTRAÇÃO DE APRESUNTADO COMERCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
                                              Fonte: Dicarne Industrial. 
 

 

 

 

 

 
FONTE: Dicarne Industrial. 

 

São considerados como ingredientes obrigatórios do apresuntado: paleta ou 

pernil suíno, sal, nitrito e/ou nitrato de sódio e/ou potássio em forma de salmoura. 

Como ingredientes opcionais, têm-se proteínas de origem animal e/ou vegetal, 

açúcares, maltodextrina, condimentos, aromas e especiarias e aditivos intencionais. 

É permitida a quantidade máxima de 2,5% de proteína não cárnea na forma 

agregada (BRASIL, 1998).  
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Embutidos cárneos do tipo apresuntado são uma boa alternativa para o 

aumento do consumo de carne de porco e/ou de outros animais, bem como avaliado 

em estudo realizado por BESERRA et al. (2003) sobre desenvolvimento de 

apresuntado contendo 75% de carne suína e 25% de carne caprina. Proporcionando 

um maior incentivo ao escoamento de carne suína e principalmente caprina, esta 

última, bastante abundante no nordeste brasileiro.  

A Figura 03 revela o processo de elaboração de apresuntados rotineiramente 

utilizados nas indústrias de alimentos. 
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FIGURA 03 – DIAGRAMA DE FLUXO DA ELABORAÇÃO DE APRESUNTADOS NA 
INDÚSTRIA CÁRNEA  
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FONTE: Dicarne Industrial 
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2.2.1 Nitratos e Nitritos 

 

Do ponto de vista histórico, as carnes denominadas curadas eram definidas 

como o processo de adição de cloreto de sódio (NaCl), com propósito de conservá-la 

(SCHWEIGERT, 1994). Mas, segundo CAMPBELL e URBAIN (1994), as carnes ou 

produtos cárneos curados são elaborados especialmente para satisfazer a demanda 

do consumidor por produtos com características sensoriais específicas, e a 

conservação, quando necessária, pode ser obtida por outros métodos.  

O nitrato de sódio (NaNO3) e o nitrito de sódio (NaNO2) são empregados em 

soluções de cura para carnes, uma vez que, são agentes estabilizadores da cor 

vermelha, inibidores de alguns microrganismos deteriorantes e produtores de 

toxinfecção alimentar. O nitrito tem efeito sobre o Clostridium botullinum pela inibição 

do crescimento da célula vegetativa, durante o armazenamento e prevenção da 

germinação dos esporos que sobreviveram ao processamento térmico. Para 

desenvolvimento de cor e de aroma os níveis necessários de NaNO2 estão situados 

entre 20 a 40 mg/kg, e 80 a 150 mg/kg, respectivamente (MÜLLER, 1991). O nitrato 

desaparece tanto durante o aquecimento quanto durante o armazenamento. Apesar 

de o C. botulinum ser o microrganismo de maior preocupação, o nitrito é eficiente 

contra Staphilococcus aureus, sendo essa eficiência maior com a diminuição do pH, 

entretanto é ineficaz contra Enterobaceriaceae, Salmonella spp, e bactérias lácticas. 

CAMPBELL e URBAIN (1994) afirmaram que durante o processo de cura, os sais 

curantes inibem a maioria da flora psicrotrófila, convertendo as carnes em produtos 

muito mais estáveis em condições de armazenamento para venda e exposição.  

A transformação do nitrato em nitrito é realizada através da enzima nitrato 

redutase e a redução de nitrito em óxido nítrico é feita pela ação da enzima nitrito 

redutase, sendo de ação rápida em pH baixo (<5,6) e lenta em pH alto (>6,2), 

podendo desta forma fazer com que o nitrito migre para o centro do produto (ARNAU 

et al., 1998). Porém o emprego de nitrito como agente conservador, segundo 

FRANCO e LANDGRAF (2003), apresenta alguns inconvenientes, como a reação 

com aminas secundárias formando nitrosaminas, que são na sua maioria 

carcinogênicas. De um modo geral, tem-se a seguinte reação: 
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OHNONRHONONHR 222 +−→+  

 No Brasil, o nitrato de sódio ou potássio associado ou não a nitrito de sódio ou 

potássio (PVII) pode ser adicionado em produtos cárneos curados (exceto charque) 

e em queijos (exceto frescal), no limite máximo de 0,05 g / 100g para carne. Já os 

nitritos podem ser adicionados em produtos cárneos curados (exceto charque e 

alimentos infantis) no limite máximo de 0,02 g /100g, isoladamente ou combinados 

no produto a ser consumido, expressos em íons nitritos (FRANCO e LANDGRAF, 

2003). 

 

2.2.2 Cloreto de Sódio (NaCl) 

O cloreto de sódio (NaCl) além de ser um condimento é usado em carnes 

preparadas por razões importantes de liga da massa, aromatização e conservação. 

Uma das funções do NaCl é extrair as proteínas miofibrilares e aumentar a 

capacidade de retenção de água. Desta forma, melhora as perdas por cozimento e 

também a textura dos produtos cárneos. Quando o produto cru é cozido, a gordura, 

a água e os outros constituintes são atraídos dentro da matriz protéica cárnea 

coagulada para formar produtos aceitáveis em relação ao rendimento, maciez, 

umidade, textura e qualidade global (PARDI et al., 1993). GUERRERO et al. (2000) 

afirmaram ainda que em presuntos curados, o desenvolvimento do sabor e muito 

provavelmente do aroma deve-se às características pró-oxidantes do sal. 

Os níveis de NaCl dependem do pH do produto, da origem da carne e do tipo 

de produto. Numa concentração de 1,2% a 1,8 % fornecem uma liga adequada 

preferencialmente quando o pH da carne for superior a 6,0. Níveis reduzidos de 

NaCl têm também resultado na diminuição da aceitabilidade do produto, devido à 

maior consistência e ao decréscimo de pontos na avaliação do sabor (PARDI et al., 

1993).  

Sua ação sobre as gorduras também possui efeito benéfico, pois apesar de 

não atuar como agente solubilizante, neste caso, devido às diferenças de polaridade 

de suas moléculas, interfere sobre a trama protéica que rodeia as células 
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gordurosas, possuindo aqui um papel bacteriostático. Porém, quando atua sobre a 

gordura apresenta efeito negativo, pois favorece a oxidação e a rancificação. 

O nível de sal aceitável em presuntos fica em torno de 3%, e um pouco mais 

de 12% na elaboração do bacon (SCHWEIGERT, 1994). Não se pode atribuir o 

efeito inibitório do cloreto de sódio frente aos microrganismos somente devido à 

diminuição da atividade de água (aw). Isto porque o sal apresenta efeito inibitório 

também devido aos íons Na+
 , desta forma os dois processos estão inter 

relacionados. Com algumas exceções, os microrganismos que são sensíveis em 

níveis reduzidos de aw também são sensíveis à inibição por íons Na+ (VARNAM e 

SUTHERLAND, 1998). 

 

2.2.3 Polifosfatos 

Os polifosfatos são exemplos de estabilizantes na indústria de alimentos. São 

adicionados à emulsão cárnea com o objetivo de aumentar a capacidade de 

retenção de água (CRA) e reduzi-la por cocção em produtos enlatados e cozidos. O 

mecanismo da ação dos polifosfatos sobre a CRA é duplo, primeiramente serve para 

aumentar o pH da carne e posteriormente auxiliam na solubilização das proteínas 

musculares. Os polifosfatos contribuem, sinergisticamente, com outros ligadores 

para a coagulação produzida pelo calor nas proteínas da carne, o que confere ao 

produto acabado maior homogeneidade. São principalmente indicados em 

preparações de massas finas. A ação gelatinizante dos fosfatos após a cocção é de 

suma importância em preparações em que esteja compreendida a capacidade de 

mistura, em virtude de seus componentes (SCHWEIGERT e PRICE, 1994; PARDI et 

al.,1996). 

 

2.2.4 Açúcares 

 Freqüentemente são adicionados açúcares e sais para potencializar o sabor 

na preparação de produtos cárneos curados e processados, como o bacon, presunto 

curado, apresuntados, fiambres de porcos e certos tipos de embutidos 

(SCHWEIGERT e PRICE, 1994). Além de potencializar o sabor dos alimentos, os 
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açúcares auxiliam no desenvolvimento da cor em alimentos cozidos, devido à reação 

de Maillard que ocorre durante o processo de cocção. Este tipo de reação torna-se 

útil no desenvolvimento de cor e sabor desejáveis (BOBBIO e BOBBIO, 2001).  

A elevada solubilidade dos açúcares que são freqüentemente adicionados ou 

encontrados em alimentos, entre eles, sacarose, frutose, glucose, maltose e lactose 

constitui-se em propriedades importantes pelos seus efeitos sobre a textura e 

conservação, devido à capacidade da molécula dos açúcares de ligar moléculas de 

água; o teor desta pode ser elevado, alterando-se a textura, sem um aumento 

considerável da atividade de água (BOBBIO e BOBBIO, 2001). 

 

 

2.3 pH 

 

O crescimento microbiano em carnes, embora seja possível em uma ampla 

faixa de pH, se desenvolve principalmente em pH 7,0 ou próximo da neutralidade, 

dependendo de cuidados no período que antecedem ao sacrifício: descanso, jejum e 

estresse (PARDI et al., 1996).  

 CHEVILLON (2000), em concordância com PARDI et al. (1996), verificando o 

bem-estar dos suínos no período pré-abate, concluiu que o mesmo está diretamente 

correlacionado com a medida de acidez do músculo dos 25 a 30 minutos após o 

atordoamento e afirma, ainda, que uma queda brusca no pH da carne também é 

indesejável, pois, gera uma desnaturação das proteínas dos músculos, provocando 

o aparecimento de carne PSE (pale, soft and exsudative), ou seja, pálida, mole e 

exsudativa. Logo, o pH ácido é desfavorável ao crescimento de microrganismos 

proteolíticos. 
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2.4 ATIVIDADE DE ÁGUA (aw) 

 

O conteúdo de água de um alimento é expresso pelo valor obtido na 

determinação da água total contida no alimento. Entretanto, esse valor não fornece 

indicações de como está distribuída a água no alimento. Com isso, pode-se concluir 

que existem dois tipos de água presentes em um alimento, a água livre – a qual está 

fracamente ligada ao substrato e que funciona como solvente, permitindo o 

crescimento de microrganismos e reações químicas e a água combinada ou ligada – 

fortemente ligada ao substrato, mais difícil de ser eliminada a qual não é utilizada 

como solvente e, portanto, não permite o desenvolvimento de microrganismos 

retardando as reações químicas (BOBBIO e BOBBIO, 2001). 

 Para CHIRIFE e BUERA (1996), o conceito de atividade de água de um 

alimento é bastante valioso no estudo da fisiologia dos microrganismos, pois seus 

valores estão correlacionados com o potencial de seu desenvolvimento e com sua 

atividade metabólica. Parâmetros externos, como temperatura, umidade relativa e 

renovação do ar local e de parâmetros internos, como a superfície do tecido magro, 

conformação e capacidade de retenção de água e peso, além de pH e teor de 

gordura intramuscular podem afetar de forma significativa o conteúdo de aw (ARNAU 

et al., 1987). Se houver uma diminuição do teor de umidade da carne, isso pode 

afetar diretamente na aw proporcionando, por tanto, um menor risco de alteração por 

microrganismos (CHIRIFE e BUERA, 1996). 

A maioria dos microrganismos, incluindo bactérias patogênicas, cresce mais 

rapidamente em níveis de aw entre 0,995 a 0,980 (CARRASCOSA e CORNEJO, 

1989b). 

CICHOSKI (2004) referenciou García et al., os quais citaram que produtos 

cárneos com atividade de água 0,86 apresentam como microflora típica bactérias 

lácticas, leveduras, fungos e ausência de Clostridium e microrganismos Gram 

negativos. 

Em estudo de atividade de água de presunto curado maturado e fermentado, 

CICHOSKI (2004) encontrou valores que variaram de 0,991 a 0,861 em superfície e 



  23

valores de 0,991 a 0,901 em profundidade. Apresentando, desta forma, valores 

inferiores àqueles considerados ideais para o desenvolvimento de microrganismos e 

bactérias patogênicas, citados anteriormente por CARRASCOSA e CORNEJO 

(1989).  

Quanto menor o teor de água livre em comparação à água combinada (ou 

água ligada) de um alimento tanto melhor para sua seguridade, evitando o 

crescimento de microrganismos indesejáveis ou daqueles que possam, ainda, 

causar danos à saúde pública. Assim, alimentos que retém água com certa 

estabilidade aumentam as chances de prolongar sua vida útil (KATZ, 1997). 

Segundo BARUFALDI e OLIVEIRA (1998), como a pressão de vapor da água 

pura é 1, a aw dos alimentos é sempre menor do que 1, visto que a relação é a 

seguinte:  

0P
Paw =  

 

Onde:  = atividade de água wa

      pressão de vapor do soluto ( soluto+ solvente) =P

     = pressão de vapor do solvente (água) 0P

 Um alimento com determinada aw está trocando umidade com a atmosfera que 

o circunda de modo que, no momento em que alcança o equilíbrio, ou seja, quando 

a proporção de entre evaporação e condensação é igual, tem-se a relação: 

 

100
URaw =  

Onde: UR  = Umidade Relativa  

 

 

2.5 HIDROCOLÓIDES EM ALIMENTOS EMULSIONADOS 

 

Gomas, colóides hidrofílicos, hidrocolóides, mucilagens, e polímeros solúveis 

em água são algumas das poucas denominações para materiais que tem a 
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habilidade de formar gel. São, portanto, polissacarídeos de alto peso molecular, 

geralmente com traços de proteína e de ocorrência natural, sendo solúveis em água 

e apresentando propriedades espessantes e/ou geleificantes em dadas condições 

específicas (GLICKSMAN, 1983; MUNHOZ, 2001). Estes materiais foram 

encontrados primeiramente em exsudados de árvores ou arbustos, extratos de 

plantas ou plantas marinhas (algas), sementes ou grãos de farinhas, proporcionando 

uma viscosidade “pegajosa” de processos fermentativos e, muitos outros, em 

produtos naturais. A palavra goma significa, uma substancia “pegajosa” e é derivada 

do termo egípcio qmai ou kami que se refere a exsudados da planta Acanthus 

(GLICKSMAN, 1982).  

A classificação contemporânea de gomas comestíveis ou hidrocolóides 

baseia-se na sua origem e denominação visualizadas no Quadro 02 (BOBBIO e 

BOBBIO, 2001). 

 

QUADRO 02 – PRINCIPAIS GOMAS EMPREGADAS EM ALIMENTOS, SUAS    
PROPRIEDADES E USOS 
 

GOMA FONTE 
PRINCIPAL 

COMPOSIÇÃO PROPRIEDADE USOS 

Amido Milho, mandioca, 
batata, etc. 

Polímeros de 
glucose:amilose e 
amilopectina 

Solúvel em água 
quente. Geleifica. 
Retrograda 

Géis, espessantes 
em alimentos não 
ácidos 

Carragena Algas marinhas: 
Chondrus crispus 

Polímero de 
galactose 
parcialmente 
esterificado com 
H2SO4

Solúvel em água 
quente. Geleifica 
com K+, géis 
duros com 
proteínas 
Termo-reversível 

Geleificantes para 
laticínios. 
Espesantes para 
molhos e sopas 

Goma arábica Exsudato de 
Acacia. 

Polímero de 
arabinose, ramnose, 
ác. Glucurônico 

Solúvel em água 
fria. Baixa viscosid. 
Não geleifica 

Estabilizantes de 
emulsões. 
Encapsulantes 

Dextrana Leuconostoc 
mesenteroids 

Polímero da α D-
glucose 

Solúvel em água 
fria. Não geleifica 

Diluente de 
plasma sanguíneo 

Pectinas Casca de Citrus, 
maçã 

Polímero do ac. 
poligalacturônico 
parcialmente 
metilado 

Solúvel em água 
fria. Géis termo-
reversíveiscom 
desidratantes ou 
Ca2+, solúveis. 
Viscosa 

Espessante, 
estabilizante de 
produtos dietéticos

FONTE: BOBBIO e BOBBIO, 2001. 
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Segundo MUNHOZ (2001), a utilidade e a importância dos hidrocolóides são 

baseadas acima de tudo em suas propriedades funcionais, dentre elas: 

1) Viscosidade: através do controle de escoamentos em formulações 

relativamente líquidas, 

2) Formação de gel: suspensão de partículas sólidas e término de 

escoamento, 

3) Retenção de água: prevenir migração ou perda de água do produto 

final, 

4) Estabilização de cristal gelo: prevenir a formação e crescimento de 

cristais (produtos congelados). 

Sendo que a propriedade de tornar a água densa é comum em todas as 

gomas e corresponde à razão básica para seu uso (GLICKSMAN, 1982). 

Para HUFFMAN e EGBERT (1990) a gordura em misturas cárneas, contribui 

para uma melhor aceitabilidade do produto, por outro lado MITTAL e BARBUT 

(1993) citam Sofos e Allen, os quais afirmaram que diversas substâncias podem 

reduzir o teor de gordura sem substancialmente afetar a textura do produto, entre 

elas várias gomas como xantana, carragenas, metilcelulose, entre outras. 

Os hidrocolóides ou gomas podem ser utilizados em diversos produtos como 

substituintes da gordura. Em produtos de panificação, por exemplo, o emprego de 

hidrocolóide pode substituir em até 100% o uso de gordura, proporcionando as 

mesmas características sensoriais e funcionais do produto além de ser uma boa 

fonte de fibras solúveis e fornecer pequeno ou nenhum valor calórico quando 

adicionados aos alimentos processados (MUNHOZ, 2001).  

 
 
2.5.1 Carragena  

 

 O termo carragena corresponde a uma família de polissacarídeos lineares 

sulfatados de D- galactose e 3,6- anidro- D- galactose extraído de varias algas 

vermelhas. Foi comercialmente produzida, em primeira instância, a partir de uma 
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alga vermelha, Chondrus crispus, encontrada no nordeste dos EUA e Canadá, por 

volta de 1937 (GLICKSMAN, 1983).  

A carragena é um ingrediente alimentar bem estabelecido, com um amplo 

ramo de aplicações. Os diferentes tipos proporcionam diferentes texturas de géis, 

desde firmes e quebradiços, provenientes da kappa, até suaves e coesivos 

proporcionados pela iota. Por muitas razões existe um grande mercado e uma 

grande demanda de alternativas vegetais da gelatina. A carragena permite uma 

resistência ao corte e à mordida, conferindo firmeza e consistência ao produto final 

(BELLAVITA e GUANANJA, 1999). 

A indústria cárnea utiliza a carragena como agente extensor ou “ligante” 

(embora seja classificado na legislação brasileira como espessante). Na produção 

de hambúrgueres, por exemplo, sua função é de auxiliar na retenção de água, que 

substitui parte da gordura. No caso de processamento de hambúrgueres e também 

de apresuntados, o tipo mais indicado é a iota carragena, devido ao seu alto poder 

geleificante, reagindo com íons cálcio para formar um gel claro, elástico e que não 

sofre sinerese (perda de água). Além de ser solúvel em baixas temperaturas e 

estável ao congelamento, o que facilita a comercialização do produto. SIQUEIRA et 

al. (2001) comprovaram que a adição de ingredientes funcionais como a carragena e 

amidos aumentaram a maciez de hambúrgueres e apresentaram maior eficiência 

quando combinados entre si.  

 

2.5.2 Amido de fécula de mandioca  

 

Botanicamente, a mandioca pertence à família Euphorbiacea e ao gênero 

Manihot, com grande número de espécies, sendo a mais comum a Manihot 

esculenta Crantz. Seu nome comercial varia regionalmente, sendo também 

conhecida no Brasil como aipim ou macacheira; é uma raiz tuberculada comestível 

de forma cônica, cilíndrica ou fusiforme, podendo ter tamanho e peso variáveis (EL 

DASH at al., 1994). 
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 A industrialização da mandioca cresce significativamente, voltada também 

para a produção de amidos e farinhas (EL DASH et al., 1994). 

Por definição fécula é: o produto amiláceo extraído das partes subterrâneas 

comestíveis dos vegetais (tubérculos, raízes e rizomas). No caso da mandioca, em 

específico, este é também conhecido comumente por polvilho (EL DASH et al., 

1994). 

O amido de mandioca existe tanto na forma natural como na forma modificada 

química ou fisicamente. Além de seu valor energético, o amido é utilizado por suas 

propriedades funcionais, dentre elas: 

 agente espessante 

  retentor de água 

  agente ligante  

  melhorador de textura.  

Tais propriedades justificam sua utilização em alimentos como: sopas, 

recheios de torta, alimentos infantis, produtos de panificação (EL DASH, 1987), 

pudins, molhos, caldos, carne enlatada, sorvetes, entre outros (VILELA e 

FERREIRA, 1987). 

Segundo FLINT (1994) os amidos contêm dois tipos de polímeros de glicose: 

a amilose e a amilopectina. A amilose é uma molécula essencialmente linear 

somente com ramificações limitadas e bem maiores que as moléculas de 

amilopectina.  Muitos amidos contêm cerca de 25% de amilose, sendo que a 

mandioca contém apenas 17%. 

Na indústria frigorífica, os amidos, são amplamente utilizados por sua 

capacidade de formar gel em presença de calor. Ao entrar em contato com a água 

quente seus grânulos tornam-se intumescidos, aumentando de tamanho sendo 

posteriormente rompidos, originando a chamada gelatinização (PARDI et al., 1996; 

MARQUES, 2000), desta forma são aplicados na elaboração de presuntos, 

mortadelas, salames, produtos de salsicharia, lingüiças cozidas e apresuntados, 
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proporcionando uma textura estável e aumentando o tempo de durabilidade da cor e 

do sabor (PARDI et al., 1996; PRADO, 1998; MARQUES, 2000).  

SEABRA et al. (2002) obtiveram hambúrgueres crus de carne ovina com um 

teor de gordura de 2,03%, acrescidos de 2% fécula de mandioca, sem adição extra 

de gordura, e consideraram o produto com teor reduzido de gordura já que 

apresentou uma redução de 75,30%, quando comparados aos produtos 

convencionais de carne bovina, que apresentaram cerca de 20% de gordura antes 

do cozimento. 

O uso de fécula de mandioca em produtos cárneos apresenta-se promissor, 

considerando que o amido deste tubérculo começa a gelatinizar na mesma 

temperatura em que a carne começa a cozer (PSZCZOLA, 1999).  

 

 

2.5.3 Amidos modificados 

 

 As necessidades industriais de amidos com propriedades especiais levaram à 

produção de amidos modificados, visando obter produtos em que as cadeias fossem 

menores, ou que tivessem suas ramificações alteradas por transglicosidação, ou 

ainda que estas fossem interligadas ou adquirissem substituintes volumosos. Cada 

amido modificado pode adquirir diversas propriedades, prestando-se assim para 

usos específicos em indústrias de alimentos (BOBBIO e BOBBIO, 2001). 

 Segundo TROUT et al. (1992), a utilização de amidos modificados como 

amidos modificados de mandioca (maltodextrinas), de milho, entre outros, 

proporcionam ao produto cárneo uma melhoria na textura, representando assim uma 

opção de ingrediente às indústrias do ramo frigorífico.  

 MITTAL e BARBUT (1993) adicionaram, em salsichas cozidas, amido 

modificado de celulose - CMC (carboximetilcelulose) - e obtiveram uma redução 

significativa no teor de gordura destes produtos, atingindo 52% a 60% menos de 

gordura. Quando combinados, o uso de CMC e proteínas de soja, a redução do nível 

de gordura no produto foi ainda maior, pois atingiu 70%. 
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 A dextrinização é, portanto, o processo cujo peso molecular do amido sofre 

apenas uma pequena ruptura de ligações α 1,4 e formação de ligações α 1,6 por 

transglicosidação (BOBBIO e BOBBIO, 2001). 

Em suma, são considerados conectores de várias emulsões: hidrocolóides 

como a carragena, diferentes tipos de amidos, proteína texturizada de soja (PTS) e 

produtos hidrolisados (SHIMOKOMAKI et al., 2003). Por estes motivos, é que a 

incorporação ou combinação de algumas substâncias como proteínas texturizadas 

de soja, gordura, polifosfatos e hidrocolóides são adicionados na confecção de 

produtos cárneos para evitar a exsudação de água. 

 
 
2.6 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA – PTS 

 

Na elaboração de pastas finas emulsionadas como salsichas, salsichões, 

mortadelas e apresuntados é necessário que a proteína empregada corresponda a 

algumas especificações, dentre elas: 

a) retenção de umidade; 

b) emulsão da gordura; 

c) suculência; 

d) redução do tempo de cocção; 

e) redução de tempo de envase; 

f) cor atrativa; 

g) estabilidade na cocção; 

h) custo de aplicação inferior ao da carne. 

 

Nos presuntos enlatados (que primeiramente eram cozidos em molde e logo 

pasteurizados em embalagem metálica) começaram a se adicionar lâminas de 



  30

gelatina sobre a peça cozida, ao introduzi-las na lata. Porém estas lâminas eram 

dissolvidas nos sucos perdidos pela carne após aplicação de calor, e que ao resfriar 

formava um gel conferindo um melhor aspecto ao produto final. A única propriedade 

da gelatina é a de geleificar a água exsudada pela carne, sendo assim o gel formado 

não tinha resistência ao corte e por tanto se desprendia durante o fatiamento 

(FERRER, 1999). 

No ano de 1979 foi descoberto o uso do caseínato de sódio que foi 

amplamente utilizado principalmente na década de 80. Era então empregado em 

salmouras de injeção, acompanhada somente por soro de sangue, líquido ou em pó. 

A combinação desta proteína com processos de homogeneização da massa cárnea, 

permitiu rendimentos da ordem de 45% a 60%. Ao tornar rotineira a prática do uso 

de caseínato de sódio, as indústrias pioneiras viram na utilização de amidos e 

féculas poderiam ser uma grande vantagem econômica e de incremento de seus 

rendimentos. 

Assim, razão foi inevitável o uso das proteínas de soja (FERRER 1999). As 

frações obtidas da soja se dividem principalmente em quatro tipos: 

a) farinha de soja integral (moída ou micronizada); 

b) texturizado de soja; 

c) concentrado de soja; 

d) isolado de soja. 

 

Com um teor de 52% de proteínas, as PTS em doses menores de aplicação e 

uso tornaram-se mais econômicas e eficazes que as farinhas de soja até então 

utilizadas (FERRER 1999). 

As PTS são adicionadas às emulsões cárneas com a finalidade de aumentar 

as propriedades conectivas da mistura proporcionado maior rendimento e 

melhorando a estabilidade da emulsão e propriedades ao corte (SHIMOKOMAKI et 

al., 2003). Dentre as aplicações mais habituais desta proteína vegetal em produtos 
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cárneos têm-se: chouriço fresco, medalhões de carne (tipo hambruguês), salsichões, 

salsichas tipo Viena e fiambres de moldes de baixo custo, como no caso de 

apresuntados. As doses variam normalmente entre 0,5% a 2,0%, dependendo do 

balanço protéico da formula e do efeito que se deseja obter (FERRER, 1999). 

A PTS pode ser utilizada diretamente ou pré-hidratada, seja em pó ou em 

grânulos, dependendo do tipo de produto a ser confeccionado. Para a preparação de 

apresuntados, o ideal é que a PTS seja previamente hidratada com água, numa 

proporção de 3:1 (3 partes de água para 1 parte de proteína). 

 Em embutidos cárneos, a combinação da PTS com um hidrocolóide, por 

exemplo, pode acarretar em maior redução de gordura, como citado por MITAL e 

BARBUT (1993). 

 

2.7 EMULSOES CÁRNEAS 

 

FORREST et al. (1979) definiram emulsão como sendo uma mistura de 

líquidos imiscíveis, no qual um deles se dispersa em forma de pequenas gotículas 

ou glóbulos no outro. O líquido que forma gotículas pequenas denomina-se fase 

dispersa e aquele em que estão dispersas as gotículas é denominado fase continua. 

Na emulsão de produtos cárneos, a fase dispersa é constituída por gordura, a fase 

continua pela água, e atuam como elementos emulsionantes: as proteínas 

solubilizadas da carne (PARDI et al., 1996; LEMOS, 2004). 

       Segundo GLICKSMAN (1982), dois tipos de emulsão são usualmente 

considerados: óleo em água (o/w) tipo no qual a fase óleo é dispersa em pequenas 

gotas através da fase aquosa, e emulsão de água em óleo (w/o), no qual a água é 

dispersa em pequenas gotas através da fase óleo (Quadro 03). 
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QUADRO 03 - TIPOS DE EMULSÕES EM ALIMENTOS 

PRODUTO TIPO DE EMULSÃO 

Leite O/W  

Imitação de cremes O/W 

Sorvetes O/W 

Saladas desidratadas O/W 

Maionese O/W 

Manteiga W/O 

Margarina W/O 

Açúcar de confeiteiro O/W 

Emulsões cárneas (salsichas, Frankfurt..) O/W 
FONTE: GLICKSMAN, 1982. 
NOTA: O/W (óleo em água), W/O (água em óleo). 
 
 

  As emulsões de ambos os tipos, tanto de água em óleo como de óleo em 

água, são largamente utilizadas pelas indústrias de alimentos e podem ser 

classificadas dentro de três categorias: emulsões clássicas; emulsões nas quais os 

agentes emulsionantes e hidrocolóides não são os únicos fatores capazes de 

proporcionar estabilidade; e emulsões nos estágios preliminares de manufatura, as 

quais subseqüentemente alteram sua forma (GLICKSMAN, 1982).  

A maioria das partículas de gordura em emulsões cárneas apresenta diâmetro 

superior a 50 micrômetros, não podendo, portanto serem consideradas emulsões 

clássicas (LEMOS, 2004). 

  Para PARDI et al. (1996), cada gotícula de gordura é recoberta por uma fina 

camada de proteína solúvel.  A massa típica de produto emulsionado é formada em 

duas etapas: inicialmente ocorre absorção de água pelas proteínas da carne e 

formação de uma matriz viscosa, a seguir ocorre a solubilização das proteínas 

cárneas com emulsificação dos glóbulos de gordura (LEMOS, 2004).  

  O rompimento das fibras musculares expõe as proteínas à água. As proteínas, 

naturalmente insolúveis (principalmente miosina e actina ou complexo actomiosina), 

formam um gel capaz de reter água, característica bastante importante e que resulta 

da interação de proteína, gordura e estado de gel aquoso (KATZ, 1997), resultante 
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ainda da interação de condições favoráveis da força iônica do meio, do pH e da 

temperatura. A absorção de água pelo gel protéico na presença de sal e tripolifosfato 

provoca inchamento das proteínas com aumento de viscosidade. Naturalmente, 

algumas proteínas permanecem intactas, na fibra muscular ou no tecido conjuntivo, 

enquanto outras se solubilizam e servem como agentes emulsificantes (LEMOS, 

2004).  

Durante a trituração e emulsificação a temperatura da massa aumenta devido 

ao atrito, portanto, a temperatura não deve ser superior a 12º C, para que não ocorra 

“quebra da emulsão”. Dentre as diversas causas as quais têm efeito negativo sobre 

a emulsão podem ser incluídos: a desnaturação das proteínas, a diminuição da 

viscosidade da emulsão e a fusão das partículas de gordura (FORREST et al., 

1979). JIMENEZ - COLMENERO (1996) enfatizou que o processo de fabricação, 

iniciando-se na cominuição que acarreta alterações na estrutura do músculo bem 

como modificações de sua microestrutura influencia na capacidade de liga e 

estabilidade de textura do produto, sendo de suma importância na elaboração de 

produtos de pasta fina. 

Por serem geralmente instáveis, as emulsões necessitam de outros 

compostos como agentes emulsificantes ou estabilizantes (FORREST et al., 1979). 

Os agentes emulsificantes são compostos que contêm moléculas com afinidade 

tanto pela água como pela gordura, ou seja, com grupos hidrofílicos e lipofílicos, 

respectivamente. Este sistema de interação pode ser obtido tanto pelo uso de 

gomas (hidrocolóides solúveis em água) como por amidos e/ou amidos modificados 

ou ainda por proteínas de origem vegetal.  

O papel dos “agentes emulsificantes” é reduzir a tensão interfacial permitindo 

um grande aumento na área interfacial com a máxima redução de energia imposta 

pela agitação mecânica. Além disso, a interação com proteínas e amidos, formando 

complexos durante o processo de emulsificação, está ligada ao estado físico do 

emulsificante (FRIBERG, 1976). 

GLICKSMAN (1982) afirmou que estes agentes também contribuem para a 

estabilidade da emulsão como na formação de um filme rígido ou semi-rígido. Esta 

solubilidade parcial em ambas as fases forma uma conexão dos ligamentos e a 
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distribuição de trocas de uma dupla camada elétrica da interface a qual inibe a 

coalescência (GLICKSMAN, 1982).  

 

2.8 AVALIAÇÃO SENSORIAL 

Segundo o IFT (Institute of Food Technology), a análise sensorial pode ser 

definida como sendo: “uma disciplina científica, usada para evocar, medir, analisar e 

interpretar reações das características dos alimentos e materiais como são 

percebidos pelos sentidos: olfato, gosto, tato e audição” (FOOD TECCHNOLOGY, 

1981; ABNT 1993a).  

A análise sensorial tem se mostrado uma técnica muito eficiente na avaliação 

da qualidade dos alimentos pela habilidade de identificar a presença ou ausência de 

diferenças perceptíveis, detectando particularidades do produto não medidas por 

outras técnicas incluindo-se sua aceitação.  

Os instrumentos da análise sensorial são os sentidos do homem, a palavra 

sensus provém do latim e significa “sentido”. A análise sensorial é uma técnica de 

medição tão importante quanto os métodos físicos, químicos e microbiológicos. 

Sendo fundamental na estatística, filosofia, psicologia e outros ramos da ciência, tem 

rigor científico associado à experimentação. Sendo assim, ela desempenha um 

papel importante em todos os aspectos da Ciência e Tecnologia de Alimentos 

(WASZCZYNSKY, 1997). Também é utilizada para determinação da qualidade de 

um produto (NATALE et al., 1998). 

O sentido químico dos animais é o mais primitivo dos sistemas sensoriais 

especializados, com uma história evolutiva cerca de quinhentos milhões de anos. O 

sentido do gosto controla grande parte da seleção da dieta, não só mediante 

análises de qualidade e concentração dos alimentos em potencial como também 

através da relação com as vísceras. O olfato tem por sua vez a função de identificar 

alimentos. Desta forma, o gosto e o olfato foram os sentidos que mais contribuíram 

ao longo da nossa história evolutiva e são capazes de guiar nossas funções 

biológicas mais primitivas mediante a evocação intensa de emoções placentárias ou 

repulsivas que persistiram durante toda a vida (FISHER e SCOTT, 2000). 
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SIMPSON, PIGGOTT e WILLIAMS (1995) citaram que dentre as aplicações 

mais freqüentes da análise sensorial tem-se: melhoramento e desenvolvimento de 

novos produtos, avaliação de processos, controle de qualidade, avaliação da 

estabilidade no armazenamento, estudos de aceitabilidade ou preferência do 

consumidor e correlação com medidas instrumentais. 

Além de instalações apropriadas, a avaliação sensorial necessita de 

ferramentas tais como os métodos usados para avaliação dos produtos. Existe um 

número grande de métodos já empregados atualmente e novos métodos continuam 

sendo desenvolvidos. 

Os métodos discriminativos são, em geral, de fácil interpretação, requerem 

pouco tempo, são relativamente baratos e estabelecem a diferença qualitativa e/ou 

quantitativa entre as amostras (STONE e SIDEL, 1985; LAWLESS e HEYMANN, 

1999). 

A avaliação da qualidade sensorial de carnes é de caráter subjetivo, tais 

métodos de avaliação da qualidade devem ser embasados em estudos estatísticos, 

contando com uma equipe de julgadores que normalmente é constituída parte dela 

por pessoas especializadas e a outra por consumidores em potencial (PARDI at al., 

1996).  

 Em pesquisa realizada por Ford e Park foram encontrados relatos de que na 

Divisão de Investigação sobre os Alimentos – Laboratórios sobre Investigação da 

Carne do CSIRO, em Cannon Hill, Queensland, Austrália, as avaliações sensoriais a 

respeito do conjunto de aromas da carne são tão importantes quanto à adoção de 

técnicas analíticas. Mesmo que técnicas analíticas mais elaboradas como a 

cromatografia de líquidos de alta pressão, a cromatografia de gás-líquido acoplada à 

espectrometria de massas, tenham tornado possível a identificação de compostos 

químicos responsáveis pela formação de aromas da carne (PARDI et al. 1996). 

A carne tanto para consumo in natura como para consumo após seu 

processamento está sujeita a alguns testes realizados pelo consumidor, e é do 

resultado geral desta avaliação do qual depende a aprovação ou não do produto no 

mercado. Algumas características como atratividade, cor, firmeza, palatabilidade, 
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textura, suculência, sabor e aroma são avaliadas sensorialmente pelos julgadores 

(STRAPAZZAM, 2004).  

No caso de produtos cárneos, como por exemplo, os apresuntados, a maciez 

e a suculência constituem as características sensoriais mais relevantes na sua 

avaliação.  

WEBER e ANTIPATIS (2001) referenciaram Liu et al., os quais afirmaram 

que, além do seu valor nutritivo, a carne tem outros atributos importantes, incluindo 

suas propriedades sensoriais. As três propriedades sensoriais pelas quais os 

consumidores julgam a qualidade da carne e de produtos derivados mais 

prontamente são: aparência, textura e gosto. O último sendo composto de dois 

fatores distintos: sabor e odor. 

 MEILGAARD, CIVILLE e CARR (1991) definiram que a tendência do homem é 

apreciar os atributos de um alimento na seguinte ordem: aparência, 

odor/aroma/fragância, consistência, textura e sabor. 

Segundo estes autores, a visão torna-se importante no momento da compra 

do produto, permitindo apreciar o aspecto e a cor; a união do gosto e odor durante a 

mastigação propiciam o sabor; e o tato relaciona-se a “cinestesia”, percepção que 

permite avaliar a textura dos alimentos na cavidade bucal, em especial a maciez e 

suculência. 

 A aparência é o atributo que permite aceitar ou rejeitar um produto. Segundo 

OSÓRIO e OSÓRIO (2000), a cor da carne é o fator de qualidade mais importante 

que o consumidor pode apreciar no momento da compra. A cor é uma característica 

tridimensional dos objetos, que consta de um atributo de claridade e dois atributos 

de cromáticos chamados de tono e saturação. É um fenômeno puramente cerebral e 

portanto subjetiva, resultante da excitação de certos centros do córtex pelos influxos 

nervosos procedentes das células fotossensíveis da retina. A cor da carne é devida, 

sobretudo à mioglobina e, em menor grau, à hemoglobina que contribui com um 

percentual de 80% a 90% do pigmento total (PARDI et al., 1993). Em produtos, 

curados, a cor forma-se em presença de sais de cura.  
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 A homogeneidade do produto é um fator importante na hora da apresentação. 

Esta característica também faz parte da aparência do produto, contribuindo para a 

aceitação ou rejeição do mesmo por parte do consumidor. 

 Aroma/odor de um produto é detectado quando compostos voláteis são 

percebidos na cavidade nasal e pelo sistema olfativo externo (MEILGAARD, CIVILLE 

e CAAR, 1991).  O gosto é uma sensação complexa que envolve uma combinação 

de odor, sabor, textura, temperatura e mesmo pH, sendo o odor a característica mais 

importante. Na ausência de odor, predomina uma das sensações gustativas 

primárias: amargo, doce, ácido ou salgado.  

O sabor e o odor são as características mais difíceis de serem definidas de 

forma objetiva, dada sua interação (PARDI et al., 1993). As alterações nos teores de 

lipídio e da matéria seca muscular podem ter importantes efeitos sobre a 

palatabilidade da carne. Segundo ELLIS e BERTOL (2001), a suculência da carne 

está associada à umidade e ao teor de gordura intramuscular. No caso de bovinos, 

ovinos e suínos, os lipídios contêm principalmente ácido graxo saturado que não são 

rapidamente degradados como os ácidos graxos insaturados. São os ácidos graxos 

insaturados que desenvolvem o sabor de ranço, e isto ocorre mais comumente em 

pescados e aves (FISHER e SCOTT, 2000). 

Textura segundo AMERINE (1975) pode ser definida como sendo uma 

propriedade composta, relacionada à viscosidade, elasticidade e outras 

propriedades físicas dos alimentos, sendo portanto, uma relação complexa.  

A ABNT (1993) definiu textura como “todas as propriedades reológicas e 

estruturais de um alimento perceptíveis pelos receptores mecânicos, táteis e 

eventualmente pelos receptores visuais e auditivos”.  

MEILGAARD, CIVILLE e CAAR (1991) classificaram textura como: a 

viscosidade específica para líquidos homogêneos Newtonianos; a consistência para 

líquidos e semi-sólidos não Newtonianos e heterogêneos, e textura para sólidos e 

semi-sólidos não Newtonianos e heterogêneos.  

KUBOTA (2000) considerou que a textura da carne e de produtos cárneos 

pode ser afetada por dois fatores, ou seja, pela estrutura miofibrilar e pela estrutura 
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do tecido conjuntivo. O colágeno é a principal proteína do tecido conjuntivo do 

músculo e devido à sua distribuição e características é um dos fatores que afetam a 

textura de carnes. O colágeno também está envolvido no processo de encolhimento 

e perda de suco durante a cocção e no fornecimento de um melhor direcionamento 

para a fratura de carne durante a mastigação. 

Para PARDI et al. (1993), a textura da carne que implica maior e/ou menor 

resistência à mastigação, é definida pelo tamanho aparente dos feixes musculares 

tomando uma forma peculiar conhecida como “grão de carne”. FORREST et al. 

(1979) definiram, ainda, com clareza a sensação de maciez da carne durante a 

mastigação, podendo ser transcrita como: 

a) abrandamento à língua e às bochechas – é a sensação tátil que se aprecia 

ao contactar a carne com a língua e as bochechas; 

b) resistência à pressão dental – refere-se à força necessária para cravar os 

dentes na carne; 

c) facilidade de fragmentação – é uma expressão da capacidade dos dentes 

para cortar transversalmente as fibras; 

d) farinosidade -  é um tipo de fragmentação exagerado em que as partículas 

pequenas aderem à língua, à gengiva e às bochechas, transmitindo a 

sensação de secura; 

e) adesão – designa a força com que as fibras se mantêm unidas;  

f) resíduos  ou restos de mastigação – são os restos do tecido conjuntivo 

que permanecem no final da mastigação. 

A maciez ou a dureza pode ser medida por métodos instrumentais, sensoriais 

e indiretos. Para isso é necessário que os julgadores participantes dos testes 

discriminativos tenham acuidade sensorial suficiente para perceber e distinguir 

diferenças entre as amostras, considerando o atributo a ser avaliado sendo 

necessário um aprendizado técnico-prático e treinamento com a metodologia a ser 

empregada no próprio produto (PERALTA et al., 1999). 
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2.8.1 Métodos Sensoriais 

2.8.1.1Teste triangular 

É o método mais comumente utilizado em testes discriminatórios. Neste teste 

são apresentadas aos julgadores três amostras, sendo duas idênticas e uma 

diferente, assim é considerado um teste de escolha forçada e cabe ao julgador 

identificar qual das amostras é a diferente. Os dois estímulos ou tratamentos são 

apresentados e analisados em seis diferentes arranjos, e a probabilidade de se 

selecionar a amostra diferente, ao acaso, é de 1/3 em cada teste. O número de 

respostas corretas indica que o julgador identificou a amostra diferente. Em um 

determinado número de julgamentos independentes segue a distribuição binomial 

com p=1/3. Desta forma, em uma série de julgamentos independentes, a 

probabilidade de ocorrer um determinado número de respostas corretas ao acaso 

pode ser calculada (CHAVES e SPROESSER, 1996). 

CROSS et al. (1978) em concordância com Bengtsson e Heln e Amerine et al. 

afirmaram que o critério de seleção de candidatos deve ser feito pela habilidade 

sensorial e não pela a idade. Desta forma, CROSS et al. (1978) realizaram testes 

triangulares utilizando cortes convencionais de carne, com intuito de verificar a 

textura do produto, selecionando candidatos com idades que variavam entre 20 e 60 

anos, onde somente indivíduos sem experiência foram considerados julgadores 

potenciais. Para isso, os autores desenvolveram algumas técnicas para melhorar a 

avaliação sensorial dos julgadores, tais como: 

a) os indivíduos foram familiarizados com os procedimentos dos testes; 

b) houve um melhoramento da habilidade de reconhecimento e identificação dos 

atributos  sensoriais; 

c) e por fim houve um melhoramento da sensibilidade e/ou acuidade de cada 

julgador, com objetivo de desenvolver um padrão memória para os atributos 

avaliados.   
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Por meio do teste triangular o julgador pode ser aceito, rejeitado ou ainda 

convidado a participar de um treinamento para prosseguir às etapas posteriores. 

Desta forma, este método não indica nem a magnitude nem a razão da diferença 

entre as amostras, somente se existe ou não diferença detectável (CROSS et al., 

1978).  

 

2.8.1.2 Métodos Afetivos 

O método afetivo também denominado “ensaio hedônico” é utilizado quando 

se deseja saber o comportamento do consumidor frente a determinado produto e 

suas variedades, avaliando a resposta sensorial de cada indivíduo pela preferência 

ou aceitação dos consumidores reais ou em potenciais. Tais métodos podem ser 

classificados de duas formas: teste de preferência ou teste de aceitação 

(GATCHALIAN, 1981; FISHER e SCOTT, 2000).  

Os métodos afetivos não requerem treinamento dos julgadores e são 

importantes por expressar a opinião por parte do consumidor. Para uma maior 

validade dos resultados se faz necessário um número grande de provadores, 

capazes de representar a população dos consumidores atuais ou potenciais do 

produto (STONE e SIDEL, 1985). 

Segundo SHEPHERD (1990), são inúmeros os fatores que podem determinar 

a escolha de um produto podendo estar correlacionados ao alimento, à pessoa e ao 

ambiente. Cada alimento possui uma composição química e física que origina 

características sensoriais percebidas pelo indivíduo, como aparência, gosto, aroma e 

textura. O aspecto nutricional apresenta efeitos fisiológicos após a ingestão, e 

influencia o processo de seleção de um alimento, como a intolerância a um 

constituinte específico. As diferenças individuais, tais como a personalidade 

relacionada ao estilo de vida do indivíduo, o nível de conhecimento, experiências 

anteriores efeitos fisiológicos ou psicológicos após ingestão, sonolência, entre 

outros, também podem influenciar na escolha do produto. Os fatores externos 

englobam o contexto social e cultural, dentre os quais a religião pode se sobrepor às 

preferências pessoais. A disponibilidade, o preço, embalagem, informações e 
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propaganda do produto, e ainda, diferenças de idade, sexo, classe social, região e 

grau de urbanização, são responsáveis pelas diferenças no consumo de alimentos. 

 

2.8.1.3 Teste de Preferência 

 

Se o objetivo da prova é a escolha de um produto frente a outro, então esta 

prova é denominada preferência. Neste caso, segundo GATCHIALIAN (1981), não 

existe indicação alguma se o indivíduo gostou ou desgostou do produto, indica 

apenas qual o produto foi preferido pelo julgador. Por outro lado, DUTCOSKI (1996) 

define o teste de preferência como sendo a expressão do grau de gostar, escolha de 

uma amostra em relação à outra (e/ou), contínuo psicológico do afetivo (percepção 

do agradável até o desagradável) através dos quais se baseiam as escolhas. Por 

fim, este teste pode ser considerado uma das mais importantes etapas da análise 

sensorial, pois representa o somatório de todas as percepções sensoriais e expressa 

o julgamento, por parte do consumidor, sobre a qualidade do produto. Mede a 

preferência para predizer a aceitabilidade, pois este último é o critério finalizador na 

ciência e tecnologia de alimentos. Os testes empregados para a determinação da 

preferência podem ser o teste pareado, teste de ordenação e a escala hedônica. Na 

presente pesquisa foi aplicado o teste de preferência por ordenação. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 MATERIAL 

 

3.1.1 A origem da matéria-prima  

Os suínos utilizados na elaboração dos apresuntados foram oriundos do 

abatedouro Castrolar, localizado na cidade de Castro (PR). O frigorífico conta com 

um plantel de 11.200 matrizes sendo os animais criados em baias sob um sistema 

de confinamento. A alimentação foi feita com ração do tipo PREMIX balanceada e 

fortificada com alguns minerais.  
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Os suínos utilizados foram da raça JSR, sendo abatidos com 153 dias, sob 

condições inspecionadas pelo SIF (Serviço de Inspeção Federal) e atendendo às 

exigências do DIPOA (Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal).  

O corte suíno destinado à confecção do apresuntado foi o pernil, o qual 

corresponde à parte traseira ou perna do animal. O pernil desossado foi adquirido 

por intermédio do Frigorífico Cerne situado na região metropolitana de Curitiba (PR), 

distrito de Campo Magro.  

O pernil suíno desossado foi transportado à Usina Piloto, Bloco A, do Setor de 

Tecnologia da UFPR, 48 horas após o abate. A carne apresentava-se sob forma 

refrigerada a uma temperatura de 5º C ± 1º C. 

 

 

3.1.2 Vidrarias e Equipamentos 

 

 Foram utilizados materiais comuns de laboratório, tais como: 

 Vidrarias em Pyrex; 

 Agitador mecânico;  

 Macro Kjeldahl; 

 Extrator de Soxhlet; 

 Condensador;  

 Destilador;  

 Estufa; 

 Mufla;  

 Aparelho Aqua-lab; 

 E demais equipamentos e materiais necessários para o 

desenvolvimento do produto. 
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3.1.3 Reagentes 

Foram utilizados reagentes de padrão analítico (P.A.) específicos para cada 

análise, entre eles: 

 H2SO4; 

 NaOH; 

 Éter de petróleo; 

 E demais reagentes necessários para a realização das análises. 

 
 
3.2 MÉTODOS  

 

3.2.1 Análises Físico-Quimicas 

 

As características físico-quimicas foram avaliadas tanto na matéria-prima 

(pernil suíno) quanto nas diferentes formulações de apresuntado, sendo as análises 

realizadas em triplicata, conforme metodologia recomendada pela A.O.A.C. (2000).  

Os suínos utilizados apresentaram boas características quanto aos parâmetros 

físico-químicos e de qualidade da carne. 

 

 

3.2.1.1 Determinação de pH 

 

 A determinação do pH foi realizada por potenciometria conforme método n. 
981.12 da A.O.A.C. (2000), utilizando-se aparelho medidor de pH analógico modelo: 

PM-604, da marca ANALION (Figura 04). 
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FIGURA 04 - PREPARO DAS AMOSTRAS DE CARNE PARA LEITURA DO pH 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
FIGURA 05 - ANÁLISE DE pH  
 

 
 

 

3.2.1.2 Determinação da atividade de água (aw) 

 

 A atividade de água foi determinada a uma temperatura média de 20º C (± 

0,1), utilizando-se aparelho Aqua-lab (Figura 06). 
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FIGURA 06 - APARELHO MEDIDOR DE ATIVIDADE DE ÁGUA DA MARCA AQUA-LAB 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3 Determinação de Umidade 

 

 A determinação de umidade foi baseada no método de gravimetria indireta a 

105º C, n. 925.10 conforme especificado pela a A.O.A.C. (2000).  

 

3.2.1.4 Determinação do Extrato Etéreo 

 

 A determinação do extrato etéreo (lipídios) foi realizada pelo método de 

Soxleht, n. 920.39C, conforme especificado pela A.O.A.C. (2000), utilizando éter de 

petróleo.  

 

3.2.1.5 Determinação de Proteína (Método de Kjeldahl) 

 

 A determinação de proteína foi realizada pelo método de Kjeldahl n. 955.04C 

conforme especificado pela a A.O.A.C. (2000).  

 

 

3.2.1.6 Determinação de Cinzas 

 

 A determinação de cinza foi realizada, pelo procedimento de incineração em 

mufla à 550ºC, conforme metodologia n. 900.02A descrita na A.O.A.C. (2000).  
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3.2.1.7 Determinação de Carboidratos 

 

A determinação de carboidratos foi realizada por diferença, ou seja, após 

somar as demais análises centesimais, fez-se a subtração de 100, pois o conjunto 

destas análises deve fechar 100%. 

 
 

3.3. PADRONIZAÇÃO DO PERNIL SUÍNO 

 

 Para realizar a padronização da matéria-prima foi aplicado um padrão de 

qualidade rotineiramente utilizado em indústrias cárneas (Quadro 04), a fim de que 

se pudesse garantir uma melhor homogeneidade e controle da qualidade na 

obtenção do produto final. 

 
QUADRO 04 - PADRÃO DE QUALIDADE ELABORADO PARA O PERNIL SUÍNO 

 FONTE: SANTOS et al., 2003. 

PARÂMETROS PADRÃO 
Fragmento ósseo Isento 

Cartilagem Isento 
Garrão Isento 

Gânglios Isento 
Ponta de nervo Isento 

Gordura queimada pelo frio Isento 
Gordura  > 2 cm de espessura Isento 

 
A Figura 07 demonstra o diagrama de fluxo do desenvolvimento de apresuntado. 
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FIGURA 07 - DIAGRAMA DE FLUXO DE DESENVOLVIMENTO DOS APRESUNTADOS 
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3.4 PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO DO APRESUNTADO 

 

O pernil suíno resfriado (2 a 5ºC), após retirado o excesso de tecido 

conjuntivo, gordura e coágulos, foi cortado em cubos de aproximadamente 2 cm em 

cada aresta. Fez-se o preparo da salmoura, correspondente a 27,5% (de um total de 

100% da formulação incluindo todos os ingredientes), com água gelada, 

adicionando-se todos os ingredientes devidamente pesados entre eles: 

açúcar/polifosfato, sal, sal de cura, eritorbato/corante, realçador de sabor, alho, 

fumaça em pó, pernil suíno com exceção do hidrocolóide (fécula de mandioca, 

carragena ou maltodextrina utilizados em três diferentes formulações de 

apresuntado) e também da proteína texturizada de soja. Separadamente, a proteína 

texturizada de soja (PTS) foi dissolvida em três partes de água (3:1) e após 

adicionada à salmoura e posteriormente à massa cárnea, para uma melhor 

homogeneização, conforme sugerido por FERRER (1999).  A salmoura foi 

incorporada à carne por um processo de imersão. Os pedaços de carne, após o 

recebimento da salmoura, passaram por um processo de massageamento por 

aproximadamente 10 minutos, para facilitar a solubilização das proteínas 

miofibrilares, e foi posteriormente triturada em um Mixer da marca WALITA, por um 

tempo de aproximadamente 10 minutos, no botão automático. 

A massa foi retirada do Mixer e acondicionada sob uma temperatura de 

refrigeração (inferior a 5 ºC) pelo tempo de 24 horas. Após o tempo de cura da 

massa, esta foi transferida novamente para o Mixer juntamente com o hidrocolóide 

correspondente à cada formulação, durante 10 minutos. Ao término da mistura a 

massa foi devidamente embutida, em embutideira manual da marca BRITTÂNIA, em 

uma embalagem plástica cook-in (polietileno) de 32 mm de diâmetro (embalagens 

para patês) e 10 cm de comprimento. 

Após o embutimento, o produto passou para a etapa de cocção, totalmente 

submerso em água com temperatura de aproximadamente 80ºC, para que pudesse 

atingir a temperatura interna de 72ºC (temperatura de pasteurização) por um tempo 



  49

de aproximadamente 45 minutos. A temperatura no centro da peça foi medida com 

auxilio de termômetro agulha (termopar). 

 Por fim, as peças foram transferidas para um recipiente inox contendo água 

fria e gelo, com a finalidade de proporcionar o choque-térmico ao produto e só então 

foram levadas para refrigeração, onde permaneceram em descanso por um tempo 

de 24 horas. As Figuras 08, 09, 10, 11, 12 e 13 ilustram as etapas do 

processamento dos apresuntados. 

 

 

FIGURA 08 – PERNIL SUÍNO RESFRIADO A 5º C 
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FIGURA 09 - PERNIL SUÍNO CORTADO EM CUBOS 

 
 

 

 

 
FIGURA 10 - CONDIMENTOS UTILIZADOS NO PREPARO DA SALMOURA 

 
NOTA: De cima para baixo (por colunas): alho, corante/eritorbato, sal, fumaça em pó, prtoteína texturizada de soja, realçador 

de sabor, sais de cura, açúcar/polifosfato, hidrocolóide. 
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FIGURA 11 – MIXER WALITA PLUS 

 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 12 - EMULSÃO CÁRNEA 
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FIGURA 13 - APRESUNTADO  

 
 
 

 

3.5 FORMULAÇÕES DE APRESUNTADO 

  

Primeiramente foram feitos ensaios preliminares para determinar qual a 

melhor concentração de condimentos e de hidrocolóides a serem adicionados no 

apresuntado. Os hidrocolóides fécula de mandioca, carragena e maltodextrina 

variaram nas proporções de 0,5%, 1,0% e 1,5%, até que se obtivesse a melhor 

concentração de cada um destes hidrocolóides no produto final. 

 O apresuntado apresentou uma formulação base, composta por condimentos 

opcionais e com teores pré-estabelecidos de salmoura a 27,5% do total da 

formulação, fechando os 100%. As formulações de apresuntado foram elaboradas 

conforme descrito no item 3.4. 

 As formulações preliminares bem como a formulação base passou por testes 

sensoriais quanto ao perfil de características avaliando atributos do tipo: sabor, odor, 

aparência, cor e textura destes produtos. As formulações foram codificadas da 

seguinte forma: 
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• (369) apresuntados elaborados com 1,5% de fécula de mandioca; 

• (475) apresuntados elaborado com 1,0% de maltodextrina; 

• (296) apresuntados elaborado com 0,5% de carragena. 

  
TABELA 05 - FORMULAÇÃO BASE PARA ELABORAÇÃO DE APRESUNTADO DE PERNIL 

SUÍNO DA RAÇA JSR 
 

COMPONENTES (%) 
Pernil suíno X 
Sal 1,88 
Água / gelo 27,5 
Eritorbato / corante* * 
PTS 2,5 
Realçador de sabor 0,7 
Alho** ** 
Sais de cura 0,18 
Fumaça em pó 0,5 
Hidrocolóide Y 
Açúcar / polifosfato 1,05 
TOTAL 100 
NOTAS: X - % de carne variou conforme cada formulação fechando 100%. 
               * - (369) contém 1,5% de corante; (475) contém 1,3% de corante; (296) contém 1,0% de corante. 
               ** - (369) contém 1,15% de alho; (475) contém 0,8% de alho; (296) contém 1,0% de alho. 
               Y - (369) contém 1,5% de fécula de mandioca; (475) contém 1,0% de maltodextrina; (296) contém 0,5% de carragena; 
 
 

 

3.6. ANÁLISE SENSORIAL 

 
3.6.1 Teste Triangular 

 

 Foram distribuídas três amostras de apresuntado de marca comercial, sendo 

duas idênticas e uma diferente. As amostras foram devidamente codificadas e 

servidas aos julgadores aleatoriamente. As amostras foram apresentadas em nove 

séries formando seis diferentes combinações, variando sua ordem de apresentação. 

Os julgadores por sua vez deveriam provar todas as amostras da esquerda para a 

direita, treinando assim sua memória sensorial, marcando àquela que fora 

identificada como diferente das demais. A metodologia utilizada seguiu os padrões 
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estabelecidos pela ABNT – NBR 12995 (1993b), para a aplicação deste tipo de 

teste.  

Os resultados foram analisados baseando-se no teste do Qui-Quadrado. 

Participaram deste teste 45 julgadores. 

 O modelo de ficha utilizado para realização do teste pode ser visualizado na 

Figura 14. 

FIGURA 14 – MODELO DE FICHA SENSORIAL UTILIZADA NO TESTE TRIANGULAR 
 

 
 

TESTE TRIANGULAR 
 

Nome:                                                                 Data: 

 

 Duas das três amostras de apresuntado são idênticas. Por favor, prove as amostras da 

esquerda para a direita e circule o código daquela que lhe parecer diferente em cada série. Enxágüe 

a boca com água após cada degustação e coma biscoito de água e sal entre uma amostra e outra, 

espere trinta segundos até a próxima degustação. Obrigada pela sua participação! 

 

718       132       511 

924       657       422 

236       302       844 

 

Comentários:______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

001       404       523 

211       328       679 

877       721       949 

 

Comentários:______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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3.6.2 Perfil de Características 

 

 Neste teste os 30 julgadores utilizados avaliaram atributos gerais como 

aparência, cor, odor, sabor e textura. As amostras de apresuntado foram codificadas 

pelos números 369, 475 e 296, correspondendo às formulações contendo fécula de 

mandioca, maltodextrina e carragena, respectivamente. Para avaliar tais atributos os 

julgadores utilizaram uma escala de qualidade (teste classificatório) 5 pontos, 

conforme modelo de ficha apresentada na Figura 15. As notas variaram de: 1 – 

péssimo a 5 – excelente, conforme ABNT – NBR 14141 (1998).  
 
FIGURA 15 – MODELO DE FICHA SENSORIAL UTILIZADA NO TESTE DE PERFIL DE 

CARACTERÍSTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PERFIL DE CARACTERÍSTICAS  
 

 
Nome:                                                                                                                             Data: 

 

Prove as amostras, lavando as papilas entre uma amostra e outra, coma biscoito de água e 

sal e espere um tempo de trinta segundos até a próxima avaliação. Atribua notas de 1 a 5 para cada 

característica avaliada, conforme escala abaixo: 

 

1=péssimo 

2=regular 

3=bom 

4=muito bom 

5=excelente 
 

Amostra Aparência Cor Odor Sabor Textura 
369      
475      
296      

 

 

 

Comentários:______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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A figura 16 mostra a mesa de análise sensorial. 
 
 
 
 
FIGURA 16 – MESA DE ANÁLISE SENSORIAL  
 

 
 
 
 
 
 
3.6.3 Teste de Preferência por Ordenação 

 

 As amostras de apresuntado elaboradas com fécula de mandioca, 

maltodextrina e carragena foram codificadas como: 369, 475 e 296, 

respectivamente. Estas foram apresentadas aos julgadores, juntamente com as 

fichas de avaliação sensorial, conforme Figura 17. Participaram deste teste 30 

julgadores, os quais, ordenaram as amostras em ordem crescente de sua 

preferência com relação à textura e sabor destes produtos, seguindo uma escala de 

valores que variou de 1 a 3, sendo: 1- para a melhor formulação, 2 – indiferente e 3 

– pior formulação. 

Esta análise foi realizada com base no teste de Friedman, utilizando-se a 

tabela de Newel e MacFarlane, a qual indica a diferença crítica entre os totais de 

ordenação, ao nível de singnificância de 5%, de acordo com o número de 
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tratamentos testados e o número de julgamentos obtidos, conforme ABNT - NBR 
13170 (1994). 

 

FIGURA 17 – FICHA SENSORIAL UTILIZADA NO TESTE DE PREFERÊNCIA POR 
ORDENAÇÃO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TESTE DE ORDENAÇÃO 

 
 Nome:                              Data: 
 
  

 

Ordene as amostras conforme sua preferência quanto ao sabor e textura das mesmas, 

atribuindo valores de 1 a 3, sendo 1 a mais preferida e 3 a menos preferida. 

 

 

 

AMOSTRA SABOR TEXTURA 

369   

475   

296   

 

 

 

 

 

Comentários:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________ 
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3.6.4 Teste de Aceitabilidade 

 
 As amostras de apresuntado contendo fécula de mandioca, maltodextrina e 

carragena, foram codificadas pelos números 369, 475 e 296, respectivamente. As 

mesmas foram servidas aos julgadores, para que estes pudessem avaliar o produto, 

segundo uma escala hedônica (Figura 18) cujas notas variavam de 1 a 9, sendo: 1 – 

desgostei muitíssimo até 9 – gostei muitíssimo. Participaram do teste 30 julgadores e 

a análise dos dados seguiu os padrões exigidos pela ABNT – NBR 14141 (1998), 

para avaliação sensorial de alimentos e bebidas com utilização de escala hedônica. 
FIGURA 18 – FICHA SENSORIAL UTILIZADA NO TESTE DE ACEITABILIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TESTE DE ACEITAÇÃO 

 
 
Nome:         Data: 
 
 

Conforme escala abaixo, avalie as amostras e atribua notas para as mesmas, segundo a 

sua aceitação com relação ao produto: 

 

1 = Desgostei muitíssimo 
2 = Desgostei muito 
3 = Desgostei regularmente 
4 = Desgostei ligeiramente 
5 = Indiferente 
6 = Gostei ligeiramente 
7= Gostei regularmente 
8 = Gostei muito 
9 = Gostei muitíssimo 
 
Amostra 369 – Nota:_______ 

Comentário:_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Amostra 475 – Nota:_______ 

Comentário:_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Amostra 296 – Nota:_______ 

Comentário:_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Os resultados das análises físico-quimicas foram submetidos ao programa 

EXCEL para avaliação de desvio padrão, média e coeficiente de variação, segundo 

CAMPOS (1983) e também fez-se uso do programa MSTATC (1989), segundo 

KOEHLER (1999). 

Os resultados de análises sensoriais foram submetidos ao método 

quantitativo, sendo assim fez-se uso do programa MSTATC (1989), igualmente 

descrito por KOEHLER (1999), utilizando-se ANOVA 1, ANOVA 2  e Teste de 

Tuckey  (a um nível de significância de 95% ou 5%) quando necessário. p
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Estudos têm demonstrado bons resultados no balanço da alimentação de 

suínos, mas, por ser o suíno ainda pouco consumido sob a forma in natura, novas 

pesquisas têm surgido com intuito de inovar ou mesmo aprofundar o estudo de 

derivados cárneos. Desta forma, pode-se contribuir para o aumento do consumo 

desta carne bem como para o suprimento das necessidades básicas de alguns 

aminoácidos essenciais, os quais estão presentes na carne. 

 

 

4.1 Resultados Físico-Químicos do Pernil Suíno da Raça JSR 

 

 Os resultados físico-químicos do pernil suíno da raça JSR podem ser 

visualizados na Tabela 06 e no Gráfico 04. 

 
TABELA 06 – RESULTADOS FÍSICO-QUÍMICOS DO PERNIL SUÍNO DA RAÇA JSR 

ANÁLISE * MÉDIA (%) C.V.(%) 
(10-3) 

D.P.(%) 
(10-3) 

Umidade 75,260 11,600 0,011 
Cinza 1,110 0,033 5,770 

Proteína 19,860 56,300 6,370 
Lipídios 3,770 0,040 0,024 

pH 5,860 3,000 57,000 
aw 0,989 0,010 3,210 

         NOTAS: * 3 repetições; CV – Coeficiente de Variação; DP – Desvio Padrão; aw – atividade de água. 
 

Os dados da Tabela 06 são validados pelo coeficiente de variação, os quais 

corroboraram com estudos estatísticos de GOMES (1998), cujos valores 

mantiveram-se abaixo de 20% (GOMES, 1988). 

ROPPA (2001) citou dados da USDA nos quais os valores da composição 

centesimal diferem bastante daqueles encontrados na presente pesquisa. Segundo 

dados do referido autor, o pernil suíno apresentou um teor de gordura em torno de 

9,44%, proteína 29,41%, umidade 60,66% e cinzas 0,49%, e valor calórico de 211 

kcal, sendo este valor calórico superior ao encontrado no suíno da raça JSR (113 

kcal), uma vez que ocorre diferença entre as raças. 
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Fazendo-se uma comparação pode-se observar que no que diz respeito ao 

teor de proteína encontrado na Tabela 06 há uma elevada diferença, que se 

transformada em percentual resulta em uma diferença de 9,55% do valor protéico.  

Nos conteúdos de lipídios e cinzas, principalmente, há uma grande diferença. 

Porém, este fato pode ser justificado também pela raça e pelo tipo de alimentação a 

que estes animais foram submetidos, visto que os suínos utilizados na presente 

pesquisa foram criados em sistema de confinamento em baias e alimentados com 

ração tipo PREMIX fortificada com minerais. Isso justifica principalmente a diferença 

nos conteúdos de cinza, quando comparados aos valores encontrados por ROPPA 

(2001). 

CICHOSKI (2004) encontrou como valor médio para lipídio da paleta suína 

1,87g/100g, ou seja, 1,87%. A paleta suína localiza-se na parte dianteira e 

corresponde ao “braço” suíno apresentando estrutura bastante semelhante ao pernil 

que localiza-se na parte traseira do suíno. 

O valor de pH do pernil suíno da raça JSR teve como média 5,86 

encontrando-se satisfatório conforme preconizado por PARDI et al. (1996) que 

afirmaram que um pH próximo da neutralidade (7,0) é ideal para desenvolvimento de 

microrganismos e ARNAU (1998) que recomendou como critério de qualidade a 

verificação do pH da matéria-prima, desta forma, pernis com pH > 6,2 não devem 

ser utilizados na produção de presuntos e/ou apresuntados curados por razões de 

aptidão microbiológica.  

 . Os valores do desvio padrão 57.10 -3, e no coeficiente de variação 3.10 –3 na 

determinação do pH indica que houve precisão na determinação da análise e uma 

correta homogeneização das amostras.  

 As carnes por serem alimentos altamente perecíveis possuem uma alta 

atividade de água, correndo sérios riscos de contaminação microbiológica.  

O valor médio de aw do pernil suíno foi de 0,989 a uma temperatura de 

20,2ºC, apresentando um baixo coeficiente de variação 0,01.10-3, entre as amostras 

e baixo desvio padrão caracterizado pelo valor 3,21.10-3. O valor de  aw está 

diretamente relacionado ao valor da temperatura.  As amostras de pernil suíno 
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encontravam-se sob refrigeração até o momento da análise de atividade de água, 

porém a temperatura ambiente encontrava-se bastante elevada neste dia, e as 

amostras foram retiradas do refrigerador durante o período de calibração do 

aparelho AQUA-LAB, por tanto ficaram expostas à temperatura ambiente, o que 

provavelmente provocou um elevado valor no teor de aw destas amostras. 

 Segundo BARUFALDI e OLIVEIRA (1998), a faixa de aw onde crescem os 

microrganismos está compreendida entre 1 e 0,65, sendo que entre 0,75 e 0,65, 

apenas microrganismos especializados, como mofos ou bolores osmofílicos, podem 

crescer. Em aw iguais a 0,8 são necessárias de quatro a cinco semanas para ocorrer 

deterioração, enquanto que em aw menor ou igual a 0,7, meses. Os autores 

afirmaram ainda que valores de aw = 0,6 são considerados como o limite mínimo 

capaz de permitir o desenvolvimento de microrganismos, daí o fato de os alimentos 

desidratados como frutas secas, cebola, alho e leites em pó serem 

microbiologicamente estáveis. 

Para BOBBIO e BOBBIO (2001), o valor máximo de aw é 1, na água pura, 

sendo assim, em alimentos ricos em água com valores de aw acima de 0,90 podem 

se formar soluções diluídas com componentes dos alimentos que poderão servir de 

substrato para o crescimento de microrganismos. O Clostridium botulinum, 

microrganismo patogênico, requer para seu desenvolvimento valores de atividade de 

água mínima referentes a 0,94, porém o Staphylococcus aureus em condições 

anaeróbicas 0,91 e aeróbicas 0,86 de aw (CHIRIFE e BUERA, 1996). Logo, o valor 

de atividade de água encontrado no pernil suíno da raça JSR encontra-se acima dos 

valores requeridos para o desenvolvimento de Clostridium botulinum e 

Staphylococcus aureus, estando propício ao seu desenvolvimento. 

O Gráfico 04 apresenta os percentuais de composição centesimal do pernil 

suíno. 
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GRÁFICO 04 – COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DO PERNIL SUÍNO 
 

75,26

19,86
3,77

1,11

UMIDADE CINZA PROTEÍNA LIPÍDIO
 

 

 

4.2 Análises físico-quimicas dos apresuntados  

 

As diferentes composições centesimais referentes às diferentes formulações 

de apresuntados, das análises realizadas em triplicata, estão reunidas na Tabela 07 

sendo assim o resultado mostrado representa a média de cada formulação. 

 
TABELA 07 - COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DAS TRÊS FORMULAÇÕES DE  
                      APRESUNTADO 
 
 369 296 475 
ANÁLISE 

χ 5%) 
CV (%) DP (%) 

χ (%) 
CV(%) DP(%) 

χ (%) 
CV(%) DP(%) 

Umidade 75,61 6,3.10-2 2,5.10-1 76,75 8,0.10-1 8,9.10-1 75,25 4,5.10-2 2,1.10-1

Cinza 4,41 4,6.10-5 6,7.10-3 4,11 4,3.10-3 6,6.10-2 4,00 7,5.10-5 8,6.10-3

Proteína 14,28 3,6.10-2 1,9.10-1 15,75 1,2.10-2 1,1.10-1 15,26 3,8.10-2 1,9.10-1

Lipídio 3,23 5,1.10-3 7,0.10-2 2,10 1,0.10-2 1,2.10-1 3,31 5,8.10-2 2,4.10-1

 
Carboidrato 

2,47 1,0.10-2 1,3.10-1 1,78 3,2.10-1

 
2,5.10-2 2,18 2,6.10-2 4,3.10-1

NOTAS: 369 - contém fécula de mandioca; 296 – contém carragena; 475 - contém maltodextrina; χ  - Média (3 repetições); 
CV – Coeficiente de Variação; DP – Desvio Padrão. 
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Os resultados das análises centesimais foram ainda submetidos à Análise de 

Variância dos dados. Os resultados obtidos por ANOVA podem ser visualizados na 

Tabela 08. A ANOVA realizada entre as amostras em triplicata demonstrou haver 

diferença significativa ao nível de 5%, em algumas das análises realizadas como 

cinzas e lipídios. 

 
TABELA 08 – RESULTADOS DE ANOVA DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DAS 

TRÊS FORMULAÇÕES DE APRESUNTADO 
 
 369 296 475 DMS 
Umidade 75,61a 76,75a  75,25a  2,21 
Cinza 4,41a  4.11b 4,00b 0,1554 
Proteína 14,28a  15,75a  15,26a  2,9545 
Lipídio 3,23a  2,10b  3,31a  0,5534 
NOTA: 369 – formulação contendo fécula de mandioca; 296 – formulação contendo carragena; 475 – formulação contendo 

maltodextrina; DMS – Diferença mínima significativa (valor tabelado); <0,05, a e b são analisados na horizontal e 
letras diferentes indicam diferença ao nível de 5%. 

p

 
 

Os valores médios de umidade (Tabela 07) foram: 75,61%, 76,75% e 

75,25%, nas formulações contendo fécula de mandioca, carragena e maltodextrina, 

respectivamente. Ressalta-se o fato de que os conteúdos destes polissacarídeos 

empregados nas formulações variaram entre os valores 1,5%, 0,5% e 1,0%, sendo a 

carragena o hidrocolóide de menor quantidade presente nas formulações. Contudo, 

foi justamente esta formulação que apresentou o maior teor de umidade entre as 

amostras. O resultado encontrado para o teor de umidade do apresuntado formulado 

com carragena vem ao encontro do que foi afirmado por GLICKSMAN (1982), pois 

segundo o autor as gomas possuem propriedades de tornar a água espessa, 

prevenindo a perda por exsudação no alimento. Por outro lado, SÁ (2004) afirmou 

que o teor de umidade e conseqüentemente a capacidade de retenção de água 

(CRA) estão intimamente ligados às proteínas miofibrilares do músculo do animal. 

BESERRA et al. (2003) encontraram valores de umidade em apresuntado de 

carne suína e caprina (acrescidos de 2% fécula de mandioca) de 74,19%, enquanto 

que na presente pesquisa, quando adicionado do mesmo amido, o resultado obtido 

foi de 75,61. O menor valor encontrão deve-se ao fato de ter sido adicionado uma 

menor quantidade de fécula de mandioca (1,5%) e também devido ao fato de que a 

umidade inicial dos suínos da raça JSR era de 75,26%. 
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 Os resultados de umidade para apresuntados de fécula de mandioca 

(75,61%) e de maltodextrina (amido modificado de mandioca) se apresentaram 

bastante semelhante, isto pode ser explicado pelo fato de que o processo de 

dextrinização de amido segundo BOBBIO e BOBBIO (2001), causa apenas uma 

pequena alteração no peso molecular destes componentes. 

De acordo com a ANOVA (Tabela 08) para os dados de umidade, não houve 

diferença significativa entre a umidade das diferentes amostras. 

O decréscimo no valor protéico dos apresuntados, quando comparados ao 

pernil in natura, deve-se provavelmente a dois fatores. O primeiro fator é de que na 

elaboração dos apresuntados foram adicionados outros ingredientes fazendo com 

que houvesse uma diluição de alguns componentes num universo de 100%.  Outro 

fator é a amostragem; a preparação da amostra para a análise pode não ter ocorrido 

de maneira tão representativa, visto que a PTS quando adicionada não se distribui 

de maneira homogênea no produto.  

Sendo assim, os valores de proteína encontrados nas formulações de 

apresuntado foram respectivamente: 14,28%, 15,75% e 15,26%, nas formulações 

contendo fécula de mandioca, carragena e maltodextrina. 

Deve-se atentar também para o fato de que pode ter ocorrido uma breve 

desnaturação protéica, devido à temperatura de cocção, principalmente da 

formulação 369, que alcançou 84º C. Para PARDI et al. (1996) temperaturas de 

cocção na faixa de 70 a 80º C por um tempo de 15 minutos aproximadamente 

podem acarretar uma desnaturação protéica. Da mesma forma, pode ter ocorrido 

desnaturação das proteínas miofibrilares do tecido muscular da carne, as quais são 

responsáveis por 50% da retenção de água na carne, nas outras duas formulações 

as quais apresentaram valores inferiores àqueles encontrados na carne in natura. 

Porém, a temperatura de cocção tanto para apresuntados formulados com 

carragena como para aqueles formulados com maltodextrina ainda foi inferior àquela 

obtida nos produtos formulados com fécula de mandioca, ficando na faixa de 76ºC. 
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Os resultados de ANOVA para proteína revelaram não haver diferença 

estatística ao nível de 5% de significância, entre as amostras de apresuntado 

analisadas. 

Os valores médios de cinza encontrado nos apresuntados foram: 4,41%, 

4,11% e 4,00%, respectivamente para as formulações de fécula de mandioca, 

carragena e maltodextrina. A diferença entre os valores encontrados nas 

formulações deve-se às diferentes quantidades de condimentos e corantes 

empregados em cada uma delas. Visto que as cinzas representam o resíduo mineral 

em um alimento, é compreensível que tenha havido um relativo aumento nos valores 

deste componente quando comparados ao teor de cinza da carne in natura. 

BESERRA et al. (2003) encontraram em seus apresuntados um teor médio de 

cinzas de 2,28%, porém, os suínos da raça JSR foram alimentados com ração 

especial fortificada com minerais, para um melhor balanço nutricional, o que poderia 

justificar o aumento no teor de cinzas obtido. 

O valor de cinzas (4,41%) da amostra 369 revelou que houve diferença 

estatística ao nível de 5% quando comparadas às demais amostras de apresuntado, 

que obtiveram valores 4,11% e 4%, para os apresuntados elaborados com 

carragena e maltodextrina respectivamente. 

Os valores de lipídios do apresuntado adicionado de carragena (296) 

demonstraram-se ainda inferiores àqueles acrescidos de fécula de mandioca (369) e 

de maltodextrina (475). Tendo em vista o tamanho e forma de suas partículas, a iota-

carragena assemelha-se à gordura, contribuindo para as características sensoriais 

do produto final (GIESE, 1992). Sua interação com as proteínas tende a melhorar a 

funcionalidade e a textura do produto (GLICKSMAN, 1982; SIQUEIRA et al., 2001). 

Neste caso, a formulação 296 apresentou uma maior redução no teor de gordura do 

apresuntado. 

 Valores médios de gordura em torno de 1,68% foram encontrados por 

BESERRA et al. (2003) para apresuntados formulados com 25% de carne suína e 

75% de carne caprina.  
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A análise de variância para lipídios realizada entre as amostras de 

apresuntado revelou que a amostra 296 (carragena), apresentou significativa 

redução no teor de gordura (2,10%) quando comparada às outras duas amostras de 

apresuntado, tendo como valores médios 3,23% e 3,31% para as formulações 

codificadas como 369 e 475, respectivamente. A carragena foi o hidrocolóide mais 

eficiente na redução de gordura do apresuntado. 

O baixo percentual de gordura nas três formulações permitiu, de acordo com 

o preconizado por SCHMELZER-NAGER (1994), classificar principalmente o 

apresuntado codificado como 296, contendo 2,10% de gordura, como embutido de 

“reduzido teor de gordura” ou ainda na categoria de “produtos lights”. 

Segundo TROUT et al. (1992); BERRY (1997); DESMOND et al. (1997); 

TROY et al. (1999); ANDERSON e BERRY (2000), pesquisas verificaram que 

ingredientes provenientes dos carboidratos como amidos, provenientes de gomas e 

também de fibras melhoram as propriedades sensoriais de produtos cárneos com 

significativa redução do teor de gordura quando utilizados em concentrações de até 

3%, em produtos como hambúrguer. 

O teor de carboidratos total encontrado nas três formulações 369, 296 e 475 

correspondeu, respectivamente a 2,47%, 1,78% e 2,18%, estando de acordo com os 

valores preconizados por BRASIL (1998), o qual permite uma quantidade máxima de 

carboidratos totais de 5%.  

De acordo com GOMES (1998), o desvio padrão e o coeficiente de variação 

em todas as análises demonstraram homogeneidade nos resultados obtidos.  

Os resultados obtidos na Tabela 07 podem ser visualizados pelos Gráficos 

05, 06 e 07, os quais ilustram as percentagens da composição centesimal referentes 

à cada formulação de apresuntado. 
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GRÁFICO 05 - COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DOS APRESUNTADOS CONTENDO 
FÉCULA DE MANDIOCA 

75,61

4,41

14,28
3,23 2,47

UMIDADE CINZA PROTEÍNA LIPÍDIO CARBOIDRATO
 

           NOTA: 369 – corresponde à formulação contendo fécula de mandioca. 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 06 - COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DOS APRESUNTADOS CONTENDO 

CARRAGENA 

76,75

4,11

15,75
2,1 1,78

UMIDADE CINZA PROTEÍNA LIPÍDIO CARBOIDRATO
  

                        NOTA: 296 – corresponde à formulação de apresuntado contendo carragena. 
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GRÁFICO 07 - COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DOS APRESUNTADOS CONTENDO 
MALTODEXTRINA 

75,25

4

15,26
3,31 2,18

UMIDADE CINZA PROTEÍNA LIPÍDIO CARBOIDRATO
 

                           NOTA: 475 – corresponde à formulação de apresuntado contendo maltodextrina. 
 

 

4.2.1 Determinação de pH das amostras de apresuntado  

 

 Na Tabela 09 estão dispostos os valores médios de pH das formulações de 

apresuntado das análises realizadas em triplicata.  

 
TABELA 09 - VALORES DE pH OBSERVADOS NAS FORMULAÇÕES DE APRESUNTADO 
 
AMOSTRA * pH C.V.  

(10-3) 
D.P.  
(10-3) 

369 6,33 3,00 57,00 
475 6,36 3,00 57,00 
296 6,50 0,00 0,00 

NOTAS: 369 –contém fécula de mandioca; 475 –contém maltodextrina; 296 –contém carragena. 
* média dos valores em triplicata. 
C.V.- coeficiente de variação.     

                D.P. - desvio padrão. 
 
 

Os valores médios de pH para os diferentes tipos de apresuntado variaram 

entre 6,33 e 6,50, tendo para a fécula de mandioca e para a maltodextrina um valor 

médio de 6,33 e 6,36, respectivamente, com iguais valores de desvio padrão 

57,00.10 -3 e coeficiente de variação 3.10–3, para as duas amostras. Já, na formulação 

elaborada com carragena, observou-se um valor de pH médio de 6,5, sem que 

houvesse uma variação ou desvio padrão entre as amostras analisadas em triplicata, 
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revelando excepcional igualdade durante a homogeneização e preparo das 

amostras. 

É importante salientar que a análise de pH realizada nos apresuntados é 

referente às 48 horas ou equivalente ao segundo dia de armazenamento. SILVA et 

al. (2003) não observaram diferenças nos valores de pH, em função do tempo de 

armazenamento de 30 a 45 dias, analisados em patês de presunto. Os valores de 

pH encontrados pelos mesmos autores para patês de presunto foram em sua 

maioria superiores àqueles encontrados nas três formulações de apresuntados da 

presente pesquisa. CICHOSKI (2004) ao determinar o pH de presunto curado 

maturado e fermentado, igualmente no segundo dia de armazenamento, encontrou 

valores de pH 6,42 e 6,72 (em superfície) e 6,27 e 6,72 (em profundidade). 

Os valores de pH das três formulações de apresuntado mostraram-se 

superiores àqueles encontrados na matéria-prima (pernil suíno). Isto se deve 

principalmente à presença dos polifosfatos que, ao serem adicionados à massa, 

conferem um aumento no valor do pH da carne além de contribuírem para a 

solubilização das proteínas musculares. 

Portanto, os valores de pH encontrados nas diferentes formulações de 

apresuntados estão de acordo com o esperado para produção de embutidos 

cárneos.  

 

4.2.2 Atividade de Água  

 
A Tabela 10 apresenta ainda os valores de atividade de água, das análises 

realizadas em triplicata, referente às três formulações de apresuntados. 

 
TABELA 10 - VALORES DE ATIVIDADE DE ÁGUA OBSERVADOS NAS FORMULAÇÕES 

DE APRESUNTADO 
 
AMOSTRA *aw T (º C) C.V. 

 (10-3) 
D.P. 

 (10-3) 
369 0,994 21 0,001  1,000 
475 0,994 20,3 0,001 1,000 
296 0,995 21,2 0,001 1,000 

NOTA: 198 – pernil suíno; 369 – contém fécula de mandioca, 475 – contem maltodextrina, 296 – contém carragena; 
            *aw – valor médio de atividade de água; C.V.- coeficiente de variação; D.P. – desvio padrão. 
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Para as formulações 475 e 369, contendo maltodextrina e fécula de mandioca, 

respectivamente, o valor médio de atividade de água foi o mesmo (0,994) com iguais 

coeficientes de variação e desvio padrão. A formulação 296, contendo fécula de 

mandioca, foi a que apresentou o maior valor de aw ficando em torno de 0,995, isto 

pode ser justificado também pelo seu alto teor de umidade. A média de aw, para as 

formulações de apresuntado, demonstrou-se superior àquelas obtidas para o pernil 

suíno, isto pode ser explicado pelo tempo de armazenamento desta carne, pois a 

determinação de atividade de água da carne in natura foi realizada 72 horas após o 

abate, enquanto que nas formulações de apresuntado esta análise foi realizada com 

48 horas de armazenamento do produto, porém, com um tempo de 96 horas após o 

recebimento deste pernil. De acordo com BARUFALDI e OLIVEIRA (1998) no caso 

de deterioração por microrganismos deve-se levar em consideração o fator tempo 

desde que, após uma iniciação de três a quatro dias, o crescimento pode ser 

observado em alimentos com alta aw, como é o caso de carnes ou de embutidos 

cárneos do tipo apresuntado.  Por outro, lado a inclusão de gomas e/ou amidos e 

proteína texturizada de soja retêm a umidade do produto, podendo proporcionar 

maior quantidade de água no produto (PARDI et al., 1996; SHOMOKOMAKI et al. 

1998).  

É importante salientar, ainda, que são as proteínas musculares da carne, 

mais especificamente as miofibrilares, que se valem de mecanismos capazes de 

reter a água nos alimentos através de interações dipolo, já que a molécula de água é 

formada por um pólo positivo e outro negativo (SÁ, 2004). Dependendo do valor, a 

quantidade de água disponível no alimento tem forte influência sobre a deterioração 

dos alimentos, e conseqüentemente sobre a vida útil destes produtos (BARUFALDI e 

OLIVEIRA, 1998). 

 
4.3 ANÁLISE SENSORIAL 
 
4.3.1 Teste Triangular  
 
 Durante o treinamento sensorial com o teste triangular participaram 45 

indivíduos, com seis seções de testes para cada um dos participantes. Os dados 

gerados foram submetidos à Análise Seqüencial de Wald, através da qual pode-se 

verificar a condição de treinamento individual conforme descrito por MEILGAARD, 



  72

CIVILLE e CAAR (1991), onde se pôde concluir que 34 candidatos encontraram-se 

situados na área de aceitação e 4 candidatos próximos desta, estando aptos a 

seguirem o treinamento, sendo que apenas 2 candidatos permaneceram na área de 

rejeição, sendo estes representados pelos candidatos 36 e 37. A Tabela 11 

apresenta, portanto, os resultados do teste triangular realizado com apresuntados 

obtidos no comércio local. 
 

TABELA 11 – RESULTADOS DO TESTE TRIANGULAR 

JULGADORES ACERTOS ERROS 

J1 a J10 6 0 

J11 e J12 3 3 

J13 5 1 

J14 a J18 6 0 

J19 2 4 

J20 4 2 

J21 a J24 6 0 

J25 3 3 

J26 6 0 

J27 5 1 

J28 a J31 6 0 

J32 4 2 

J33 a J35 6 0 

J36 e J37 0 6 

J38 6 0 

J39 4 2 

J40 6 0 

J41 2 4 

J42 a J44  6 0 

J45 5 1 

TOTAL Σ 229 Σ 41 
NOTA: J = julgador 
 
 

Para definir o número de julgamentos corretos, devido ao grande número de 

julgamentos realizados que extrapolaram o total encontrado na tabela Qui-Quadrado 

,foi utilizada a fórmula (MEILGAARD, CIVILLE e CAAR, 1991): 
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6
)32(4714,0 +

+⋅=
nnzJC  

 

Onde: 

=JC número mínimo de julgamentos corretos 

=n número de julgamentos 

64,1=z  (teste unilateral) para %5=p  

 O total de julgamentos realizados foi de 270 e o número total de julgamentos 

corretos foi 229. Pela tabela de Qui-Quadrado (ABNT, 1993b) constatou-se que o 

mínimo de julgamentos corretos deveria ser 103, portanto pode-se afirmar que a 

maioria dos candidatos identificou a amostra diferente. 

 A escolha final do número de candidatos foi de acordo com a disponibilidade 

de tempo, de cada um deles, para participarem dos testes sensoriais seguintes, 

ficando ao final 26 candidatos como potenciais julgadores.  

 

4.3.2 Perfil de Características das Diferentes Formulações de Apresuntado 

 

Os resultados foram analisados com as respostas sensoriais de 30 julgadores 

e três amostras. Primeiramente, fez-se o Teste de Bartlett’s, seguindo os passos de 

ANOVA 1, ao nível se significância de 5%, para verificação da homogeneidade das 

variâncias. Comprovou-se, desta forma, que as variâncias avaliadas no Perfil de 

Característica, para todos os 5 atributos, foram homogêneas, significando dizer que 

houve aceitação de H0 (hipótese nula) onde σ1
2 = σ2

2 = σ3
2 e conseqüentemente 

rejeição de H1 (hipótese alternativa) de que pelo menos uma das variâncias fosse 

diferente. Após a confirmação da homogeneidade das variâncias, os dados foram 

analisados por ANOVA 2. Os resultados obtidos no Teste de Qui-Quadrado 

comprovaram a homogeneidade entre as médias, aceitando H0 , onde: µ1 = µ2 =  µ3 

e rejeitando H1, o qual garantia que pelo menos uma das médias fosse diferente. A 

Figura 19 representa a ilustração das três formulações de apresuntados. 
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FIGURA 19: AS TRÊS FORMULAÇÕES DE APRESUNTADO 

 
 
 
 
4.3.2.1 Aparência 

 

 A Tabela 12 apresenta os resultados de ANOVA 2 para a característica de 

aparência das formulações de apresuntado. 

 
TABELA 12 – RESULTADOS DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA PARA O ATRIBUTO 

APARÊNCIA 
FONTE DE 
VARIAÇÃO  

GRAUS DE 
LIBERDADE  

SOMA DOS 
QUADRADOS 

QUADRADO 
MÉDIO 

PROBABILIDADE

Julgadores 25 36,68 1,467  
Amostra 2 1,46 0,731 0,5203 ns

Erro experimental 50 55,21 1,104  
Total 77 93,35   
NOTA: Resultados avaliados com base em <0,05; ns – não existe diferença significativa p
 
 

 Pelos resultados obtidos concluiu-se que a análise de aparência realizada 

nas amostras de apresuntados não obteve diferença estatística ao nível de 5% de 

significância, pois a probabilidade das amostras  52,03 % >  5%. p p

 O fato de o apresuntado ter sido acondicionado em embalagem própria para 

patês e, portanto, apresentar forma e tamanho diferente daqueles comercialmente já 

existentes, pode ter influenciado nas repostas dos julgadores. O padrão-memória do 

julgador é uma característica bastante importante na escolha de um produto, pois 

naturalmente o julgador irá associar o produto oferecido (se este não for um produto 

novo) àquele padrão já existente. O padrão-memória do consumidor pode revelar o 

aceite ou rejeição frente a um produto no momento da compra.  

Alguns julgadores descreveram ainda que a aparência dos apresuntados 

revelava, principalmente na amostra codificada como 296, o aparecimento de 
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“partículas amarelas” em sua superfície, que nada mais eram do que a proteína 

texturizada de soja (PTS) que foi adicionada à massa com intuito de proporcionar 

uma melhor “liga” à emulsão e aumento do valor nutricional. A visualização destas 

“partículas amarelas” pode ser explicada pelo fato de que a PTS, ao ser previamente 

hidratada com três partes de água fria para uma parte de proteína antes de sua 

incorporação à massa, torna seus grãos intumescidos pela absorção de água. 

Contudo, os resultados revelados foram enquadrados entre bons e muito 

bons, pois a média de aparência foi de modo geral superior a 3, nas três amostras 

de apresuntado, tendo em vista que a nota máxima a ser atribuída na escala de 

qualidade utilizada no  perfil de características ou teste classificatório é 5. 

 

4.3.2.2 Cor 
 
 Os resultados de ANOVA 2 para o atributo cor dos apresuntados encontram-

se explicitados na Tabela 13. 

 
TABELA 13 – RESULTADOS DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA PARA O ATRIBUTO COR 
 

FONTE DE 
VARIAÇÃO 

GRAUS DE 
LIBERDADE 

SOMA DOS 
QUADRADOS 

QUADRADO 
MÉDIO 

PROBABILIDADE 

Julgadores 25 30,37 1,215  
Amostra 2 1,23 0,615 0,3828 ns

Erro experimental 50 31,44 0,629  
Total 77 63,04   
NOTA: Resultados avaliados com base em <0,05; ns- não existe diferença significativa. p
 
 

Conforme resultados explicitados na Tabela 13 concluiu-se que não houve 

diferença significativa entre as amostras para avaliação da característica cor, visto 

que 38,28% > 5%, sendo assim, para os julgadores os quais participaram da 

análise sensorial, o atributo cor não apresentou diferença estatística ao nível de 5% 

de significância. 

p p

A cor é um importante atributo sensorial contribuindo de maneira significativa 

na atratividade do produto.  
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PARDI et al. (1996) afirmaram que a variação das tonalidades, a qual pode 

surgir em carnes curadas, pode resultar também das diferenças na concentração de 

mioglobina dos músculos dos animais que varia conforme a espécie, sexo, animal, 

idade, da relação carne/gordura, do volume das peças e do pH do músculo.  

Por outro lado, a adição de sais de cura acelera o processo de coloração da 

carne além de contribuir para prevenção de microrganismos indesejáveis, como 

Clostridium botullinum e Staphylococcus aureos (FRANCO e LANDGRAF, 2003).  

Segundo SHIMOKOMAKI et al. (2003), os sais de cura além de transformar a 

carne em produto cárneo de qualidade auxiliam também na estabilidade da cor de 

produtos processados sendo, este, o procedimento mais empregado por indústrias 

do ramo frigorífico, com objetivo de tornar o produto o mais atrativo possível.  

 

4.3.2.3 Odor 

 

 Os resultados de ANOVA 2 referentes ao atributo odor dos apresuntados 

encontram-se explicitados na Tabela 14. 

 
TABELA 14 – RESULTADOS DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA PARA O ATRIBUTO ODOR 
 

FONTE DE 
VARIAÇÃO 

GRAUS DE 
LIBERDADE 

SOMA DOS 
QUADRADOS  

QUADRADO 
MÉDIO 

PROBABILIDADE 

Julgadores 25 29,29 1,172  
Amostra 2 13,00 6,50 0,0024 ds

Erro experimental 50 47,67 0,953  
Total 77 89,96   
NOTA: Resultados avaliados com base em <0,05; ds –diferença significativa. p
 

O valor de  das amostras (0,24%) comprovou a desigualdade estatística 

entre as médias de apresuntado na avaliação do atributo odor, visto que a 

probabilidade encontrada foi inferior a 5% de significância.  

p

Segundo FISCHER e SCOTT (2000), durante o tempo de cocção da carne, 

tanto por método seco (assado) como por método úmido (cozimento em água), a 

temperatura atingida pode alterar os compostos formados e mudar drasticamente os 
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odores da carne. Partindo do princípio de que os métodos de cocção dão lugar às 

reações de diferentes odores, cada animal contém uma reação singular de 

aminoácidos, ácidos graxos e açúcares de um modo em geral. No caso de bovinos, 

ovinos e suínos os ácidos graxos predominantes são os saturados, os quais não se 

degradam tão facilmente quanto os ácidos graxos insaturados, responsáveis pelo 

odor de ranço, presentes em sua maioria em aves e pescados. No caso dos 

apresuntados os odores da carne foram certamente “disfarçados” pela incorporação 

de condimento à massa emulsionada.  

 

4.3.2.4 Textura 

 

 Os resultados de ANOVA 2 referentes ao atributo textura dos apresuntados 

encontram-se explicitados na Tabela 15. 

 
TABELA 15 – RESULTADOS DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA PARA O ATRIBUTO TEXTURA 
 

FONTE DE 
VARIAÇÃO 

GRAUS DE 
LIBERDADE 

SOMA DOS 
QUADRADOS  

QUADRADO 
MÉDIO  

PROBABILIDADE 

Julgadores 25 36,51 1,461  
Amostra 2 8,79 4,397 0,0148ds

Erro experimental 50 47,87 0,957  
Total 77 93,18   
NOTA: Resultados avaliados com base em <0,05; ds – existe diferença significativa. p
 
 Na avaliação do atributo textura os julgadores identificaram diferença entre as 

amostras. Logo, ao nível de 5% de probabilidade houve diferença estatística entre 

as médias de textura dos diferentes tipos de apresuntados, pois 1,48% <  5%. 

Para os julgadores em questão a amostra 475 (contendo maltodextrina) foi a que 

apresentou as melhores características de textura do produto. 

p p

As pesquisas sobre textura, de um modo geral, estão relacionadas com as 

propriedades mecânicas do alimento durante a mastigabilidade. Entretanto, é 

necessário que haja integridade entre as propriedades de texturas visuais e as 

propriedades geométricas e térmicas do alimento (KILCAST, 2002). 



  78

Os açúcares contribuem de modo positivo nas características de textura do 

produto cárneo, por terem uma elevada solubilidade e conseqüentemente por 

proporcionarem um aumento da capacidade de ligação entre as moléculas de água 

e de açúcar (BOBBIO e BOBBIO, 2001). 

Para MOSKOWITZ (2002), os julgadores devem ser treinados para perceber 

e avaliar alimentos e bebidas de acordo com as escalas específicas, visto que a 

textura não está relacionada com gostar ou não de um alimento, somente está 

relacionada com a aceitação ou rejeição do mesmo. 

 

4.3.2.5 Sabor 

 

 A Tabela 16 apresenta os resultados da ANOVA 2 para o atributo sabor das 

formulações de apresuntados. 

 
TABELA 16 – RESULTADOS DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA PARA O ATRIBUTO SABOR 
 

FONTE DE 
VARIAÇÃO 

GRAUS DE 
LIBERDADE 

SOMA DOS 
QUARADOS 

QUADRADO 
MÉDIO 

PROBABILIDADE 

Julgadores 25 56,62 2,265  
Amostra 2 11,38 5,692 0,0185ds

Erro experimental 50 56.62 1,132  
Total 77 124,62   
NOTA: Resultados avaliados com base em <0,05; ds – diferença significativa. p
 
 
 Na avaliação do atributo sabor, a probabilidade encontrada para as amostras 

foi de 1,85% superior a 5% de significância, logo, neste caso, ocorreu diferença 

estatística entre as médias de sabor avaliadas nas diferentes formulações de 

apresuntado.  

Houve descrição de termos como: “picante”, “sabor de alho” e “forte de 

tempero”, na avaliação da amostra 369, principalmente, pois esta continha mais alho 

desidratado que as demais amostras de apresuntado. Além de condimentos 

tradicionalmente utilizados, foi acrescentado fumaça em pó em todas as amostras. A 

fumaça foi adicionada juntamente com a salmoura, além da adição de realçador de 

sabor ou glutamato monossódico. Todos os condimentos utilizados na elaboração 
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dos apresuntados foram cedidos pela empresa de aromas e aditivos: Duas Rodas 

Industriais.  

O Perfil de Características é um método prático e de fácil aplicação, pois 

como afirmou MOSKOWITZ (1998) este é um método objetivo que avalia 

numericamente a completa experiência sensorial, incluindo a aparência, textura, 

aroma, sabor e gosto residual (podendo também ser incluídas outras características 

sensoriais, como tato e audição). Pela limitação de atributos sensoriais medidos por 

cada julgador, é possível avaliar, por exemplo, até cinco amostras diferentes em 

tempo hábil, enquanto que no Perfil de Sabor demanda um tempo elevado para 

avaliar um atributo de cada vez, por se tratar de um método descritivo. Por este 

motivo, o Perfil de Características tornou-se um método rápido e de fácil aplicação. A 

Figura 20 ilustra, de maneira comparativa, as três formulações de apresuntado 

desenvolvidas. 

 
 
A FIGURA 20 - COMPARAÇÃO DAS TRÊS FORMULAÇÕES DE APRESUNTADOS 

 

 
NOTA: Da esquerda para a direita: maltodextrina, fécula de mandioca e carragena. 

 
 

 A Tabela 17 apresenta a comparação das médias de todos os atributos 

avaliados no Perfil de Característica dos apresuntados, com relação ao Teste de 

Tuckey. 
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TABELA 17 - MÉDIA DAS NOTAS DOS ATRIBUTOS AVALIADOS NO PERFIL DE  
CARACTERÍSTICA DOS APRESUNTADOS (TESTE DE TUCKEY) 

 
 369 475 296 DMS (5%) 
Odor 2,57 ab 3,46 a 2,62 ab 0,5636 
Textura 2,53 b 3,23 a 2,80 ab  0,5648 
Sabor 2,26 a 3,15 b 2,53 ab 0,6529 
NOTAS: 369 – contém fécula de mandioca; 475 – contém maltodextrina e 296 – contém carragena; <0,05. p
 

As amostras continham diferentes quantidades de condimento e foi a 

formulação contendo maltodextrina a que mais agradou aos julgadores de um modo 

geral. 

 O odor é de suma importância também na aceitação de um produto. No caso 

da amostra 369, alguns julgadores, revelaram o aparecimento de um odor intenso de 

alho, por este motivo esta amostra obteve menores notas para o atributo odor.  

Termos como: “elástico” e “muito úmido” foram citados pelos julgadores na 

análise de textura dos apresuntados, referindo-se respectivamente às amostras 369 

e 296. A forma “elástica” que os julgadores perceberam nos apresuntados, que 

continha fécula de mandioca, pode ser devido ao fato de que a temperatura de 

cocção destes embutidos ultrapassou 72º C, no centro do produto, atingindo uma 

temperatura média de 84º C, podendo ter ocorrido uma certa retrogradação deste 

amido; visto que o amido de mandioca gelatiniza à mesma temperatura que a carne 

começa a cozer. Com relação à umidade excessiva que os julgadores perceberam 

durante a mastigação, explica-se pelo fato de que os apresuntados elaborados com 

carragena apresentaram realmente um maior teor de umidade em relação às outras 

duas formulações.   

 Para o atributo sabor também foi encontrada diferença estatística, entre as 

amostras ao nível de 5% de significância, este fato decorre também das diferentes 

quantidades de condimento aplicadas em cada formulação de apresuntado.  
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GRÁFICO 08 - PERFIL DE CARACTERÍSTICAS DAS FORMULAÇÕES DE APRESUNTADO 
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NOTA: 369 – apresuntado formulado com fécula de mandioca; 475 – apresuntado formulado com maltodextrina; 
296 – apresuntado formulado com carragena. 

 
As melhores notas de modo geral foram destinadas ao apresuntado 

formulado com maltodextrina, cuja codificação corresponde o número 475. 

Considerando que a escala de avaliação sensorial tinha como valor mínimo 1 e valor 

máximo 5; as notas atribuídas a este embutido encontraram-se entre 3 e 4 

caracterizando o produto entre bom e muito bom. 

 

 
 
4.3.3 Preferência por ordenação 
 
 
 Uma subtração entre as médias das notas de preferência dos apresuntados 

permitiu saber qual foi a formulação preferida pelos julgadores. A Tabela 18 

apresenta o somatório das notas de cada formulação e o valor da Diferença Mínima 

Significativa (DMS) tabelado, correspondente ao número de graus de liberdade 2 e 

de 30 julgadores. 
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TABELA 18 – DADOS DO TESTE DE PREFERÊNCIA POR ORDENAÇÃO DOS 
APRESUNTADOS 

 
AMOSTRA ∑ NOTAS 

TEXTURA 
∑ NOTAS 
SABOR 

DMS 
 ( 01,0<p ) 

DMS 
( 05,0<p ) 

369 65 60 23 19 

475 56 54 23 19 

296 59 66 23 19 

FONTE: O autor, 2004. 
NOTAS: 369 – contém fécula de mandioca; 475 – contém maltodextrina; 296 – contém carragena; ∑ - somatório; DMS – 

diferença mínima significativa; 05,0<p - 5% de significância; 01,0<p -1% de significância. 

  
Neste teste as notas variaram de 1 a 3, sendo 1 para a melhor formulação, 2 

indiferente e 3 para a pior formulação, logo o menor somatório de notas define a 

formulação preferida pelos julgadores. No caso das notas de textura foi a formulação 

475 a preferida dos julgadores e para o atributo sabor também. Foi calculada a 

diferença entre as médias, tanto para sabor quanto para textura.  

Para a textura a maior diferença entre as médias de notas apresentadas 

obteve o valor 9, estando este valor abaixo do DMS tabelado tanto ao nível de 5% 

quanto ao nível de 1%, logo, indicou que não houve diferença estatística entre as 

amostras. O mesmo ocorreu na diferença das médias de sabor, visto que a maior 

diferença obtida foi 12 e por tanto também abaixo dos valores de DMS, indicando 

que também não houve diferença estatística entre as amostras para avaliação desta 

característica. 

 

4.3.4 Avaliação da Aceitabilidade das Formulações de Apresuntado 

 

O Teste de Bartlett’s, ANOVA 1, revelou homogeneidade entre as variâncias 

das amostras analisadas, este fato levou à aceitação de H0 onde: σ1
2 = σ2

2 = σ3
2    

aceitando por tanto a hipótese nula e rejeitando H1, hipótese que afirma que pelo 

menos uma das variâncias é diferente. A partir destes resultados partiu-se para a 

ANOVA 2. A Tabela 19 apresenta os resultados obtidos na ANOVA 2. 
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TABELA 19 – RESULTADOS DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA DA ACEITABILIDADE DOS 
APRESUNTADOS     

 
FONTE DE 
VARIAÇÃO 

GRAUS DE 
LIBERDADE 

SOMA DOS 
QUADRADOS 

QUADRADO 
MÉDIO 

PROBABILIDADE.

Julgadores 29 160,72 5,542  
Amostras 2 9,16 4,578 0,1216 
Erro experimental 58 121,51 2,095  
Total 89 291,39   
FONTE: O autor, 2004. 
NOTA: Resultados avaliados com base em 05,0<p . 
 

 Nesta análise os resultados apresentaram homogeneidade entre as médias 

das amostras, sendo µ1= µ2 = µ3, aceitando H0 e rejeitando H1 que afirma que pelo 

menos uma das médias deve ser diferente. Através da probabilidade das amostras 

verificou-se que 12,16% é superior ao valor de 5% de significância, logo, não houve 

diferença significativa entre as formulações de apresuntado. A probabilidade para os 

julgadores revelou um valor de 0,08%, sendo este inferior à 5%, neste caso houve 

diferença significativa entre os julgadores deste teste sensorial. 

 O teste de Tuckey foi aplicado para explicitar o valor das médias das amostras 

encontradas. Na Tabela 20 estão os resultados do teste de Tuckey. 

 
TABELA 20 - MÉDIA DAS NOTAS DE ACEITABILIDADE DAS FORMULAÇÕES DE 

APRESUNTADO.  
 

AMOSTRA MÉDIA 
369 7,767 ns

475 8,000 ns

296 7,367 ns

NOTA: 369 – contém fécula de mandioca; 475 – contém maltodextrina; 296 –contém carragena; ns- não existe diferença 
significativa. Resultados avaliados com base em 05,0<p . 

 
 

 Verificou-se que não houve diferença significativa entre os valores das médias 

dos apresuntados. O apresuntado de maior aceitação foi aquele formulado com 

maltodextrina, correspondendo à codificação 475. Levando em consideração que a 

escala utilizada pelos julgadores variou de 1 (desgostei muitíssimo) à 9 (gostei 

muitíssimo), os resultados revelaram uma boa aceitação por parte dos julgadores, 

pois os valores ficaram entre 7 (gostei regularmente) e 8 (gostei muito). 
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 O teste de aceitabilidade veio ao encontro das respostas obtidas no teste de 

preferência realizado pelos mesmos julgadores cuja formulação preferida pelos 

julgadores foi a de número 475 também, tanto para sabor quanto para a textura do 

produto. 

 O Gráfico 09 ilustra as percentagens referentes ao teste de aceitabilidade dos 

apresuntados. 

 

 

GRÁFICO 09 – PERCENTUAL DE ACEITABILIDADE DOS APRESUNTADOS 
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NOTA: (1) formulação 296; (2) formulação 475; (3) formulação 369. 
 
 

 É possível observar que o apresuntado de maior aceitabilidade é aquele cuja 

formulação corresponde ao número 475 (maltodextrina), representado no Gráfico 

pelo número 2, obtendo um total de 88,8% da aceitação dos julgadores. 

 Amidos modificados são derivados de amidos comuns. A maltodextrina 

utilizada na elaboração do apresuntado é um polissacarídeo derivado da mandioca e 

apresentou bom desempenho no processo de fabricação de apresuntados. 
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4.4 VALOR NUTRICIONAL E CALÓRICO DO APRESUNTADO FORMULADO COM 
MALTODEXTRINA 

 
 O apresuntado formulado com maltodextrina cuja codificação corresponde ao 

número 475 foi o que obteve o maior valor de aceitabilidade e foi o preferido entre os 

julgadores. Abaixo a Tabela 21 apresenta uma comparação nutricional e calórica 

desta formulação em relação a um apresuntado de marca comercial. 

 
 
TABELA 21 – VALOR NUTRICIONAL E CALÓRICO DO APRESUNTADO 475 E DE 

APRESUNTADO DE MARCA COMERCIAL X 
 

Porção de 30g 
 475  X  % V.D 
Proteínas  4,57 g 4 g 8 
Gorduras Totais  0,99 g 1,5 g 2 
Carboidratos  0,65 g 1 g 1 
Valor Calórico  29,79 kcal 35 kcal 1 
NOTAS: X- marca comercial, 475 – contém maltodextrina, V.D. – valor de ingesta diária. 
 

Comparando-se os valores nutricionais e calóricos do apresuntado, contendo 

maltodextrina, com um outro de marca comercial X, pode-se observar na Tabela, 

que o apresuntado formulado na presente pesquisa apresentou um maior teor 

protéico e menor teor de gorduras totais, baixo valor de carboidratos e 

conseqüentemente uma redução do valor calórico, quando comparado com o de 

marca comercial X. Revelando ser este um produto de boa qualidade nutricional e 

calórica, podendo ainda ser enquadrado na categoria de produtos com reduzido teor 

de gordura e reduzido teor de carboidratos. 
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5 CONCLUSÃO 
 
 
• O pernil suíno da raça JSR apresentou adequados valores de proteína 

(19,86%), cinzas (1,11%), umidade (75,26%) e baixo percentual de gordura 

(3,77%); 

 

• Na análise centesimal das três formulações de apresuntado, os 

parâmetros umidade e proteína encontraram-se acima daqueles previstos pela 

legislação, a qual preconiza como valores máximos de umidade (75%) e de 

proteínas (13%); 

 

• O teste triangular foi eficaz no treinamento dos julgadores, os quais 

tornaram-se aptos a detectar diferenças posteriores entre os atributos sensoriais 

avaliados; 

 

• O teste do Perfil de Características demonstrou diferenças estatísticas 

ao nível de 5% de significância em alguns dos atributos avaliados entre eles: 

odor, textura e sabor; 

 

• O apresuntado elaborado com maltodextrina revelou a preferência dos 

julgadores no teste de ordenação; 

 

• Na avaliação da aceitabilidade dos apresuntados a formulação 

elaborada com maltodextrina foi a que obteve o melhor resultado, em torno de 

88,8% ; 

 

• Com relação ao seu valor nutricional, o apresuntado elaborado com 

amido modificado (maltodextrina) apresentou teores satisfatórios de proteína, 

carboidrato e reduzido teor de gordura, quando comparado com um apresuntado 

de marca comercial; podendo desta forma ser considerado um produto de 

“reduzido teor de gordura”, ou mesmo na categoria de embutidos “lights”, com 

relação ao teor de lipídios e de carboidratos; 
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• O hidrocolóide mais eficiente na redução de lipídios dos apresuntados 

foi a carragena; apesar de não ter sido a formulação de maior aceitabilidade por 

parte dos julgadores; 

 

• A maltodextrina foi o hidrocolóide que mais satisfez as características 

sensoriais esperadas do produto, segundo os julgadores; 

 

• Comprovou-se que os suínos, da raça JSR, atualmente possuem uma 

adequada medida de manejo, genética e alimentação, gerando uma carne de 

boa qualidade e de baixo teor calórico; 

 

• O estudo concluiu o objetivo de avaliar físico-químico e sensorialmente 

as características do apresuntado suíno, da raça JSR, além de comprovar a 

aceitabilidade do produto, incentivando a tecnologia agregada às indústrias 

frigoríficas, como forma de escoamento deste tipo de carne pouco consumida na 

forma in natura. 
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