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Resumo 
 
Este estudo avaliou a percepção sensorial de consumidores com relação 
aos apresuntados elaborados a partir da carne de ovinos de uma raça 
nativa, sendo os animais de três diferentes categorias: cordeiro, capão e 
ovelha de descarte. Os apresuntados foram avaliados por 117 provadores 
não treinados, foi aplicado o teste de aceitação de escala hedônica não 
verbal de 9 pontos  e quanto à intenção de compra  escala de 5 pontos,  
A análise estatística foi realizada por análise de variância e teste de 
Bonferroni utilizando o programa estatístico SPSS versão 13.0 (2005). A 
maioria dos valores obtidos na avaliação ficaram compreendidos entre as 
médias de 6 e 7 “gostei ligeiramente” e á “gostei moderadamente”  e a 
intenção de compra se manteve acima de 3 (Talvez comprasse/talvez não 
comprasse). Não houve diferença significativa para os atributos odor, 
sabor, maciez e apreciação geral nos três tratamentos analisados exceto 
para o parâmetro cor e intenção de compra inferior nos apresuntados de 
ovelhas. O processamento da carne destes animais é uma alternativa 
plausível a diversificação da oferta de produtos cárneos, em especial a 
aceitação e aproveitamento da carne de animais de descarte. Em virtude 
da boa aceitação, os apresuntados da carne de ovinos nativos 
pantaneiros podem constituir um produto diferenciado com certificação de 
indicação geográfica. 
 
Palavras- Chave: embutido de carne ovina, produtos locais, raça nativa. 
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Abstract 
 
This study evaluated the perception of consumers with respect to based 
ham-like prepared from the meat of sheep  of the native bread, where 
the animals was in three different categories (not castrated lambs, 
discarded ewes and wethers). The based hams were evaluated by 117 
untrained, the acceptance of non verbal 9 points hedonic scale test was 
applied and the intention to purchase 5 points scale , Statistical analysis 
was performed by analysis of variance and Bonferroni test using SPSS 
version 13.0 (2005 ). Most of the values obtained in the evaluation were 
included in the mean 6 and 7 "liked slightly" and will "like moderately" 
and purchase intent remained above 3 (maybe buy / might not buy ). 
There was no significant difference for the attributes odor, flavor, 
tenderness and overall enjoyment in the three treatments except 
analyzed for color and lower intention to purchase the discarded ewes 
based hams parameter. The processing of meat of these animals is a 
plausible alternative to diversification of meat products, in particular the 
acceptance and utilization of meat animal discarded. Due to the good 
acceptance hams may be a differentiated product with certification of 
geographical indication. 
 
Keywords:  sausage sheep meat, local products, native breed. 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
A carne é o principal produto da criação de ovinos no país. A 

produção mundial de carne ovina alcançou cerca de 13,7 milhões de 
toneladas em 2010, devendo chegar aos 23 milhões em 2020. Parte 
desta produção é exportada e, em conjunto com os demais produtos da 
ovinocultura, esta atividade movimenta cerca de US$ 11 bilhões todos os 
anos (Sorio, 2012). O país é o oitavo maior produtor de ovinos e caprinos 
do mundo com um rebanho estimado de 16,05 milhões de cabeças (FAO, 
2012). 

 
O sistema de produção da ovinocultura de corte brasileiro oferta em 

maior escala basicamente três categorias, cordeiros (inteiros ou 
castrados), borregos (inteiros ou castrados) e ovelhas de descarte 
(Raineri, 2012).  

 
Para a produção de cordeiros há necessidade de um rebanho de 

ovelhas, as quais normalmente em rebanhos comerciais são utilizadas até 
6 ou 7 anos. Sendo assim o descarte de ovelhas com idade avançada 
ocorre nos sistemas de produção e a carne produzida não oferece as 
características sensoriais ideais que são desejáveis assim como na carne 
de cordeiro (Silva Sobrinho, 2001).  
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Em relação às características sensoriais da carne de ovelhas e de 
carneiros, verifica-se menor maciez, uma gordura amarelada e o sabor é 
mais acentuado. Já a categoria cordeiro, oferece carne de maior 
aceitabilidade no mercado consumidor, caracterizada por ser mais macia 
e rosada, textura lisa, consistência firme e quantidade de gordura 
adequada (Osório et al., 2009). 

 
A carne do borrego ainda é macia, mas a cor já é mais 

avermelhada. A prática da castração  já foi contestadas por vários 
autores, que determinaram que esta não é necessária se o animal for 
abatido precocemente, porém dentro da realidade de manejo de cada 
propriedade, muitas vezes esta prática torna-se necessária (Pellegrini et 
al., 2012). 

 
A carne de borregos e ovelhas, apresenta menores atributos 

sensoriais quando comparada a carne de cordeiros, sendo assim, a carne 
destes animais, embora seja uma rica fonte de proteína, é 
subaproveitada, em razão de duas características sensoriais destacadas, 
como odor e sabor acentuados. O processamento de produtos cárneos 
derivados, a partir de carnes de animais de descarte, constituem-se 
numa alternativa econômica e socialmente positiva às populações 
empreendedoras, seja de grande, média ou pequena dimensão 
empresarial, com a garantia de agregação de valor aos produtos muito 
bem aceitos pelos consumidores em todo o mundo (Dias & Duarte, 2007).  

 
Nesse sentido, vêm sendo realizado no Brasil e no exterior, estudos 

que contemplam a utilização da carne de ovinos em produtos embutidos 
tais como salame (François et al., 2008), linguiça (Santos et al., 2009), 
apresuntados e fiambres (Oliveira, 2011), mortadela, salsichas, dentre 
muitos outros produtos. 

 
Este trabalho foi baseado na necessidade de alternativas para 

estimulo ao consumo da carne ovina e em especial ao melhor 
aproveitamento da carne de animais de descarte bem como disponibilizar 
maiores informações a respeito dos ovinos pantaneiros visto a escassez 
de informações em função de sua condição de novo grupamento genético 
do estado de M.S.  

 
Os ovinos “pantaneiros” são oriundos de cruzamentos entre as 

raças que foram trazidas pelos colonizadores portugueses e espanhóis, 
logo após o descobrimento (Mariante et al., 2006). Este grupamento 
genético pode ser útil para desenvolvimento da cadeia  produtiva local, 
uma vez que estes animais são altamente adaptados para as  condições 
ambientais da região (Crispim et al., 2013). 

 
O processamento da carne destes animais pode gerar produtos 

certificados assim como na Europa, onde a certificação de produtos locais 
de origem animal tem ajudado na manutenção da cultura local, bem 
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como tem gerado dividendos importantes para regiões sem muitas 
oportunidades (Ajmone-Marsan, 2011).  

 
Assim sendo o objetivo dos autores foi avaliar a percepção sensorial 

de consumidores com relação aos apresuntados elaborados a partir da 
carne de ovinos da raça pantaneira de três diferentes categorias: 
cordeiros inteiros, borregos castrados e ovelhas de descarte. 

 
MATERIAL E METODOS 

 
Este trabalho foi desenvolvido no Departamento de Ovinocultura e 

no Laboratório de Análise Sensorial (LANASE) do Departamento de 
Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal da Grande Dourados, 
localizada na cidade de Dourados/MS. Este trabalho foi executado sob 
aprovação do comitê de ética humana e animal da UFGD.  

 
A matéria-prima utilizada para a elaboração dos apresuntados foi a 

carne de ovinos pantaneiros oriundos, do rebanho do departamento de 
ovinocultura da Universidade Federal da Grande Dourados, objetos de 
projeto paralelo de pesquisa, devidamente cadastrado  no Comitê de 
Ética Animal e Humana e abatidos conforme determinação da legislação  
do Regulamento Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal- 
RISPOA. Os animais foram mantidos nas dependências do departamento 
de ovinocultura da universidade apresentando as seguintes características 
descritas na tabela 1. 

 
Tabela 1.  Descrição dos animais experimentais conforme o sistema de 

criação 
Categorias  

Cordeiros não 
castrados 

Borregos castrados Ovelhas de descarte 

Peso 
corporal 
ao abate 
(kg) 

36,0±4,2 
 
41,8±5,1 
 

 
48,3±4,6 
 

Idade ao 
abate 
(meses) 

6,2±1,3 12,3±1,2 46,7±5,0 

Sistema 
de 
Criação  
 

Creep Feeding ad 
libitum do 
nascimento ao 
desmame 60-90 
dias e 
confinamento até 
o abate 

Creep Feeding ad libitum 
do nascimento ao 
desmame em pastagem 
Cynodon spp. Tifton com 
suplementação com 
concentrado nos últimos 
2 meses pré-abate 

Animais com um parto 
e descartados por 
diagnóstico negativo 
de prenhes e mantidas 
em pasto de Brachiaria 
Brizantha 
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Para a elaboração dos apresuntados utilizou-se a carne e gordura 
subcutânea de nove paletas sendo três oriundas de cordeiros, três 
oriundas de capões e três de ovelhas de descarte. Para a dissecação 
foram descongeladas sobre refrigeração durante 24 horas. Separou-se 
manualmente os músculos e gordura sendo o excesso de gordura 
intermuscular e subcutânea descartados. Para o desenvolvimento dos 
embutidos, tipo apresuntado, estabeleceu-se a mesma formulação para 
as três categorias (Tabela 2). 

 
Tabela 2. Formulação base (massa fina e grossa) para elaboração de 

apresuntado de paleta ovina. 
 
Componentes  Massa grossa % Massa fina % 
Carne de paleta de cordeiro * 63 63 
Água gelada(X) 30 35 
Gordura (X)   15 
Carragena ( Y) 3 ________ 
Conamix(Y) 4 4 
Fécula de mandioca(Y) _______ 2 

 X quantidade do ingrediente em %, utilizada com relação a quantidade total de carne  
Y quantidade do ingrediente em %, utilizada com relação a quantidade total dos 
componentes  
*percentual com relação a quantidade total dos componentes da fórmula  

 
Em seguida a carne obtida da desossa manual, foi imediatamente 

triturada em moinho tipo crivo, disco de 12 mm.  A massa cárnea obtida, 
levada para a misturadeira, onde acrescentou-se os ingredientes das 
formulações descritos na Tabela 2. Já homogeneizada com os 
ingredientes, foi embutida em embalagem a vácuo, enformada em formas 
de aço inox e cozida até atingir temperatura interna de 72ºC. A 
temperatura foi monitorada com auxilio de termômetro em intervalos 
regulares. Atingindo a temperatura ideal foram submetidos a 
resfriamento em banho de gelo, para posteriormente serem 
desenformados e armazenados sob refrigeração a 4ºC. 

 
Após o preparo separou-se amostras de 30 gramas para análises 

microbiológicas para verificação de contaminação por salmonela a fim de 
garantir a segurança e higiene absoluta do processo de avaliação 
sensorial. Essas análises foram realizadas em triplicata. 

 
A análise sensorial foi realizada no Laboratório de Análise Sensorial 

do Departamento de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal da 
Grande Dourados. Os apresuntados elaborados foram avaliados por 117 
provadores não treinados, escolhidos em função de gostarem e serem 
consumidores habituais de apresuntado. Participaram da equipe sensorial 
54 homens e 63 mulheres, com idades até 38 anos (99%) e acima de 38 
anos (9%), sendo 88% estudantes, 4% professores e 8% funcionários da 
Universidade Federal da Grande Dourados.  
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O teste de aceitação foi realizado em cabines individuais com luz 

branca.  A amostra foi apresentada de forma monádica aos provadores, 
codificadas ao acaso com números de três dígitos, sendo ofertada na 
forma de fatias, com espessura aproximada de 3 mm.  

 
Para a avaliação sensorial dos atributos odor, sabor, maciez, cor e 

apreciação geral foi aplicado o teste de aceitação de escala hedônica  não 
verbal de 9 pontos utilizando-se para cada atributo, uma escala de 
intensidade não-estruturada de 9 cm, ancorada com termos numéricos de 
intensidade nos extremos (0 a 9), onde 9 gostei muitíssimo e 0 desgostei 
muitíssimo.   Na mesma ficha foi solicitado aos consumidores 
responderem quanto à intenção de compra do embutido tipo 
apresuntado, utilizando escala de 5 pontos, em que 5 = certamente 
compraria, 4 = provavelmente compraria, 3 = talvez comprasse/ talvez 
não comprasse, 2 = provavelmente não compraria e 1 = certamente não 
compraria. 

 
A análise estatística foi realizada por análise de variância e teste de 

Bonferroni para a diferença mínima significativa entre as médias 
utilizando o programa estatístico SPSS versão 13.0 (2005). 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Resultados referentes a análise descritiva  geral dos apresuntados  

demonstram que os apresuntados a partir da carne de ovinos pantaneiros 
de diferentes categorias possuem potencial de aceitação positivo entre os 
consumidores (Tabela 3).   Mesmo a análise sendo composta por dados 
referentes ao produto das três categorias avaliadas, os valores médios 
estão mais próximos dos valores máximos dos que dos valores mínimos 
estabelecidos como referência para avaliação dos apresuntados.  

A maioria dos valores ficou compreendida entre as médias de 6 e  7 
bem próximas ao escore 9 (gostei muitíssimo). A intenção de compra foi 
favorável ao produto avaliado, se manteve acima de 3 (Talvez 
comprasse/talvez não comprasse)    e abaixo de 4 (provavelmente 
compraria). 

 
Os resultados deste trabalho assemelham-se aos de Oliveira (2011) 

que trabalhando com a elaboração de apresuntados a partir da carne de 
ovelhas de descarte obteve médias entre 6,8 e 7,3 correspondentes a 
“gostei ligeiramente” e á “gostei moderadamente” de acordo com a escala 
hedônica. 
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Tabela 3. Dados descritivos gerais da análise estatística dos parâmetros 
avaliados na análise sensorial dos apresuntados. 

 Mínimo Máximo Média±DP Coef. Variação% 
Odor 0,10 9,00 6,03±1,95 32,34 
Sabor 0,00 9,00 6,17±2,00 32,41 
Cor 0,70 9,00 6,91±1,72 24,89 

Maciez 0,00 9,00 7,00±1,82 26,00 
Apreciação geral 1,00 9,00 6,50±1,70 26,15 

Intenção de compra 1,00 5,00 3,51±1,08 30,77 
 

Não houve diferença significativa para os atributos odor, sabor, 
maciez e apreciação geral nos três tratamentos analisados, ou seja a 
diferença na idade dos animais não influenciou no  odor, sabor , maciez e 
apreciação geral dos produtos elaborados (Tabela 4). 

 
Tabela 4.  Dados obtidos  no teste entre as médias  absolutas e 
referentes aos parâmetros avaliados na análise sensorial do 
apresuntados. 

Categoria 
Avaliação Sensorial1 Cordeiro Borreg

o 
Ovelh

a 

Médi
a 

N 117 117 117 117 
Odor 6,17±2,08 6,02±1,82 5,91±1,95 6,03±1,95 
Sabor 6,24±2,11 6,30±1,65 5,98±2,19 6,17±2,01 

Cor 
7,22±1,62
a 7,13±1,54a 6,38±1,84b 6,91±1,71 

Maciez 7,12±1,86 7,20±1,70 6,66±1,86 7,01±1,82 
Apreciação Geral 6,70±1,73 6,65±1,46 6,16±1,87 6,49±1,71 
Intenção de 

Compra 
3,70±1,14
a 3,58±0,90a 3,25±1,14b 3,51±1,08 

1Escala de 0-9 parametizada no espaço. 
a,b Letras diferentes na mesma linha diferem significativamente a nível de 5% de 
probabilidade pelo teste de Bonferroni. 
 

Considerando que os parâmetros, odor, sabor, cor, maciez e 
apreciação geral foram avaliados em uma escala de 0 a 9 pontos, 
verifica-se que a média geral, atribuída  pelos consumidores indica boa 
aceitação dos apresuntados elaborados a partir da carne de ovinos de 
diferentes categorias. Os apresuntados  de ambas as categorias avaliadas 
possuem potencial de aceitação e inserção positivos no mercado de 
produtos embutidos.  

 
Com exceção da cor e intenção de compra, a cor desempenha 

importante papel sobre a qualidade sensorial da carne e destaca-se como 
principal fator de apreciação no momento da compra, o que pode ter 
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influenciados os resultados menos favoráveis para esta categoria com 
relação as demais. 

 
Com vista na igualdade estatística atribuída a maioria dos 

parâmetros avaliados, é possível afirmar que o processamento da carne 
de ovelhas de descarte e borregos castrados é uma boa estratégia de 
aproveitamento e beneficiamento da carne de ovinos de descarte, uma 
vez que os resultados destes produtos assemelharam-se ao produtos 
elaborados com carne de cordeiro, cuja carne possui melhor aceitação. 

 
Com relação a menor aceitação da cor dos apresuntados a partir da 

carne de ovelhas de descarte, o fator idade pode estar relacionado pois as 
ovelhas tinham idade média de 46 meses contra 12 e 6 meses de idade 
para borregos e cordeiros respectivamente. A carne oriunda de ovinos 
adultos é mais vermelha em relação à carne de cordeiros, segundo Lawrie 
(2005), o aumento da concentração de mioglobina ocorre com a 
maturidade do animal. 

 
O processamento da carne de ovinos de descarte contribui para 

oferta de produto com potencial efetivo de aceitação pelo consumidor, 
diferente da carne in natura destes animais, cujas características 
sensoriais como sabor, textura e aroma não são tão atrativas quanto as 
características sensoriais da carne de animais mais jovens. O 
processamento possibilitou minimizar a percepção do consumidor com 
relação a estas características.  A utilização de carne de ovinos, com 
idades avançadas é viável para elaboração de apresuntados bem como 
outros produtos.  Lima, (2009) trabalhando com produção de salame tipo 
Italiano, a partir de carne de ovelhas de descarte verificou que o salame 
da carne desses animais apresentaram melhores características físico-
químicas e sensoriais com relação aos salames elaborados com carne de 
cordeiros. 

 
O que vai de acordo com Guerra et al., (2012) , que trabalhando 

com elaboração de mortadelas a partir da carne de ovinos de descarte 
constatou que  utilização da carne destes animais na elaboração de 
embutidos é uma alternativa promissora para o pequeno produtor 
brasileiro, uma vez que agrega valor à carne de animais com baixo valor 
comercial, estimula o desenvolvimento da agroindústria, além de ampliar 
o leque de opções de produtos processados de carne ovina para os 
consumidores. 

 
A partir da análise da correlação entre os parâmetros avaliados 

(Tabela 5), verifica-se forte correlação entre a apreciação geral e o sabor 
(P<0,05)  e também entre a apreciação geral e a intenção de compra. 
 
 
 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2015 Volumen 16 Nº 2 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020215.html 
 

Análise sensorial de apresuntados elaborados a partir da carne de ovinos pantaneiros de 
diferentes categorias  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020215/021510.pdf 
 

9 

Tabela 5.  Dados obtidos através da Correlação de Spearman's referentes 
aos parâmetros avaliados na análise sensorial do apresuntados. 

Avaliador  
Categ
orias Odo

r 
Sab
or Cor 

Maci
ez 

Apreci
ação 
geral 

Inten
ção 
de 
comp
ra 

Se
xo 

Idad
e 

Escolari
dade 

Categorias 
1,000 

-
0,05

2 

-
0,05

8 

-
0,19
6** 

-
0,10

3 
-0,121* 

-
0,16
9** 

0,0
00 

0,00
0 -0,001 

Odor -0,052 1,00
0 

0,51
6** 

0,46
2** 

0,42
5** 

0,525*
* 

0,48
8** 

0,0
54 

0,02
0 0,051 

Sabor -0,058 0,51
6** 

1,00
0 

0,50
9** 

0,65
2** 

0,760*
* 

0,67
1** 

-
0,0
05 

0,04
0 -0,011 

Cor 
-

0,196*
* 

0,46
2** 

0,50
9** 

1,00
0 

0,56
7** 

0,475*
* 

0,42
7** 

0,0
49 

0,01
4 -0,007 

Maciez -0,103 0,42
5** 

0,65
2** 

0,56
7** 

1,00
0 

0,565*
* 

0,48
1** 

-
0,0
10 

0,00
3 -0,028 

Apreciação 
geral 

-
0,121* 

0,52
5** 

0,75
0** 

0,47
5** 

0,56
5** 1,000 0,80

6** 

-
0,0
35 

0,04
1 -0,010 

Intenção de 
compra 

-
0,169*

* 

0,48
8** 

0,67
1** 

0,42
7** 

0,48
1** 

0,806*
* 

1,00
0 

-
0,0
04 

0,02
5 0,032 

Sexo 0,000 0,05
4 

-
0,00

5 

0,04
9 

-
0,01

0 
-0,035 0,00

4 
1,0
00 

0,08
6 0,003 

Idade 0,000 0,02
0 

0,04
0 

0,01
4 

0,00
3 0,041 0,02

5 
0,0
86 

1,00
0 -0,577** 

Avali
ador 

Escolari
dade -0,001 0,05

1 
0,01

1 

-
0,00

7 

-
0,02

8 
0,010 0,03

2 
0,0
03 

-
0,57
7** 

1,000 

** Correlação de Spearman significativa a nível de 1% de Probabilidade. 
 

Também foi verificada correlação negativa entre a idade e a 
escolaridade dos consumidores que participaram da avaliação sensorial. 

 
    O processamento da carne para oferta de novos produtos 

cárneos vem como uma alternativa interessante ao aumento da 
rentabilidade dos sistemas produtivos pecuários em função da utilização 
de cortes menos nobres e a combinação com ingredientes que alterem 
positivamente o aspecto visual e sensorial destes produtos. Isto indica a 
necessidade da avaliação de novas formulações não só de apresuntados 
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mas também de outros produtos, a fim de popularizar o consumo, 
consequentemente a rentabilidade para os produtores. 

 
O processamento é uma alternativa benéfica em muitos sentidos 

tanto a melhoria da aceitabilidade da carne de animais de descarte bem 
como aumento da rentabilidade do sistema e no caso de animais 
naturalizados, no caso da raça de ovinos Pantaneiros, nativos do estado 
de Mato Grosso do Sul, possibilita ainda mais rentabilidade pela oferta de 
produtos singulares, com  certificação de indicação geográfica. 

 
A certificação possibilita inúmeros benefícios, entre eles está a 

melhoria acentuada do produto e o uso racional dos recursos naturais, 
estabelecendo sua diferenciação em relação a produtos similares. Além 
disso, a certificação agrega valor ao mesmo, facilita a inserção do 
produtor no mercado, protege o produto, fortalece as organizações dos 
produtores e, sobretudo, valoriza a região pela  promoção e preservação 
da cultura e da identidade locais (Guimarães Filho & Silva, 2014) 

 
 
CONCLUSÃO 

 
A avaliação sensorial dos apresuntados elaborados a partir da carne 

de cordeiros, borregos e ovelhas, indica que são produtos com bom 
potencial de inserção no mercado em função da aceitação verificada pelos 
consumidores, independente da categoria. Apresuntados elaborados a 
partir da carne de animais mais velhos (borregos e ovelhas) não diferiram 
estatisticamente, exceto a cor e intenção de compra desfavorável para 
ovelhas, fatores que podem ser trabalhados a fim de potencializar a 
aceitação pelo consumidor. Isto indica que o processamento da carne  
destes animais é uma alternativa plausível a diversificação da oferta de 
produtos cárneos, sendo também uma opção para melhorar a 
rentabilidade e eficiência  da ovinocultura , em especial a aceitação e 
aproveitamento da carne de animais de descarte. Conclui-se também, 
que devido a boa aceitação, os apresuntados elaborados a partir da carne 
de ovinos nativos pantaneiros podem constituir um produto diferenciado e 
singular, com certificação de indicação geográfica 
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