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RESUMO 

 
Influência da dureza da carne de cordeiros Santa Inês na avaliação de 

consumidores 
 

A maciez é um importante atributo de qualidade para os consumidores 
de carne. No entanto, não há dados específicos do impacto da maciez da carne 
ovina de Santa Inês sobre a percepção dos consumidores brasileiros. Portanto, o 
objetivo foi verificar a avaliação do consumidor de carne ovina apresentando 
diferentes forças de cisalhamento. Foram utilizados oito cordeiros da raça Santa 
Inês, que receberam a mesma dieta de terminação. Estes animais tinham 5 a 6 
meses de idade e pesavam de 30 a 35 kg quando foram abatidos e suas meias 
carcaças foram utilizadas para obtenção de 16 amostras de Longissimus dorsi (LD). 
Estas foram distribuídas aleatoriamente entre quatro diferentes processamentos pós-
abate (PA). Os LD usados para a obtenção da Carne Endurecida (CE) foram 
retirados logo após o abate (0h) e as amostras para os demais tratamentos foram 
retiradas na desossa às 24h PA. O tratamento para CE consistia em embalar o LD e 
mergulhá-lo em água a 0° C por duas horas, e logo após congelá-la. Para a 
obtenção da Carne Fresca (CF), o LD foi retirado na desossa (24h PA), embalado e 
congelado. E alguns dos bifes obtidos às 24 horas foram embalados a vácuo e 
maturados a 1°C durante três ou sete dias, que compõem a condição de Carne 
Maturada (CM) pós-morte, CM3 e CM7, respectivamente. Os principais dados 
obtidos foram de comprimento do sarcômero (CS), força de cisalhamento (FC), 
índice de fragmentação miofibrilar (IFM), bem como a aceitação de maciez, 
suculência e qualidade global por parte de 50 consumidores não treinados, usando 
escala hedônica de nove pontos. O CS foi de 1,44 µm para CE, significativamente 
(p<0,05) mais curto que observado para CF, CM3 e CM7, que não diferiram entre si, 
com valores de 1,84, 1,89, 1,85 µm (SEM=0,09), respectivamente. A CE alcançou 
FC média de 7,2 kgf, significativamente (P<0,05) mais alta que os três valores 
similares de 3,3, 3,1, 2,4 (SEM=0,44) observados para CF, CM3 e CM7, 
respectivamente. Quanto à IFM, os processos pós-abate tiveram diferença entre CE 
e CM7 (p<0,05), com IFM de 76,2 e 130,5, enquanto a CF e CM3 não diferiram entre 
os processos com valores de 97,9; 115,6; (SEM= 11,41), respectivamente. As 
amostras de CE receberam pontuação significativamente mais baixa (P<0,01) para 
todos os quesitos avaliados na análise sensorial, sendo textura 5,43, suculência 6,51 
e qualidade global 5,92, os demais tratamentos tiveram notas acima de 7 para todas 
as características, mas não diferiram entre si (P<0,01). Os consumidores foram 
capazes de perceber e avaliaram negativamente a maciez da carne de cordeiro que 
apresentou alta força de cisalhamento quando comparada com carnes com valores 
que as caracterizariam como macias. As avaliações de suculência e qualidade global 
acompanharam a percepção da maciez. Concluiu-se que os consumidores 
percebem e avaliam negativamente carne de cordeiro com alto valor de força de 
cisalhamento. No entanto, os dados obtidos não foram capazes de elucidar impacto 
de diferenças menores na força de cisalhamento entre amostras duras e macias 
sobre a aceitação do consumidor não treinado. 

 
Palavras-chave: Maciez; Comprimento de sarcômero; Força de cisalhamento; 

Consumidores; Aceitação 
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ABSTRACT 

 
Influence of toughness of Santa Inês lamb meat in consumer evaluation 

 
Tenderness is an important meat quality trait for consumers. However, 

there is no specific data in the impact of Santa Inês lamb meat tenderness on 
Brazilian consumers perception. Therefore, objective was to verify the consumer 
evaluation of lamb meat with different shear force. We used eight Santa Inês lambs 
that were fed the same diet. These animals of 5 to 6 months of age and weighing 30 
to 35 Kgwere slaughtered and their half carcasses were used to obtain 16 samples of 
Longissimus dorsi (LD). These were randomly assigned among four diferent post-
slaughter (PS) managements. The LD used for obtaining Toughened Meat (TM) were 
removed immediately after slaughter (0h ps) and samples for the other managements 
were obtained from boning at 24h PS. The samples from TM consisted in wrapping 
excised LD in plastic bag and dipping it into water bath with ice at 0°C for two hours, 
followed by freezing. Fresh Meat (FM) was obtained from LD removed at boning (24 
hours postmortem), followed by wrapping and freezing. And some of steaks obtained 
at 24 hours were vaccumm packaged and aged at 1 °C for three or seven days, 
which compose the aging (A) postmortem, A3 and A7, respectively. The sarcomere 
length (SL), shear force (SF), myofibrillar fragmentation index (MFI), as well as 
sensory analysis of tenderness, juiciness and overall quality acceptance by 50 not 
trained consumers using hedonic scale of nine points, were obtained. The SL was 
1.44 µm for TM, significantly (P<0.05) shorter than the other treatments. The values 
of 1.84, 1.89, 1.85 (SEM=0,09) µm for FM, A3 and A7, respectively, didn’t differ and 
are values normally reported for post-rigor lamb meat. MT reached an average 7.2 
kgf for SF, significantly (P <0.05) higher than 3.3, 3.1, 2.4 (SEM= 0,44) observed for 
FM, A7 and A3, respectively. As for the MFI, post-slaughter processes had difference 
between TM and A7 (P<0.05), with IFM 76.2 and 130.5, while FM and A3 did not 
differ between cases with values 97.9; 115.6; (SEM = 11.41), respectively. Samples 
from TM received the lowest scores (P<0.01) for all items assessed in sensory 
analysis, and texture 5.43, juiciness 6.51 and overall quality 5.92, the other 
treatments were notes above 7 for all traits, but not significantly different (P<0.01). 
Consumers were able to understand and evaluate negatively the tenderness of lamb 
that showed high shear force compared to meat with values at low levels, which 
characterize as tender. It was concluded that consumers will perceive and evaluate 
negatively lamb meat with high shear force value. However, the results are not 
conclusive whether smaller differences between tough and tender meat would still 
have impact on not trained consumer acceptance. 
 

Keywords: Tenderness; Sarcomere length; Shear force; Consumers; Acceptance 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, tem ocorrido um crescimento progressivo na ovinocultura, 

com dados do período entre 2004 a 2012 apontando para um aumento do rebanho 

de 11,5%. No estado de São Paulo, as atividades relacionadas à ovinocultura 

cresceram cerca de 29% no mesmo período, sendo o estado com o maior número 

de cabeças da região Sudeste (INSTITUTO FNP, 2014). 

O ciclo rápido de criação, com as fêmeas aptas à reprodução próxima 

aos dez meses de idade, e os cordeiros prontos para o abate até os  seis meses, 

tem sido um fator importante neste crescimento da cultura. Levando isso em 

consideração a criação de Santa Inês (SI) torna-se interessante e vem aumentando, 

pois a raça atende bem a essas características, além da sua alta adaptabilidade em 

diversos tipos de ambiente (FREIRE et al., 2010; SOUSA et al., 2003), sendo a única 

raça encontrada em todas a regiões brasileiras (MCMANUS et al., 2014; SOUSA; 

MORAIS; LOBO, 2003) .  

Embora tenha ocorrido o aumento no rebanho nacional, a produção 

ainda não é suficiente para atender o mercado interno (FIRETTI et al., 2010; 

BRASIL, 2015). Além deste desafio, a ovinocultura de corte ainda enfrenta 

problemas ligados principalmente a baixa padronização desse produto no mercado e 

a falta de oferta constante (FERRÃO et al., 2009; FIRETTI et al., 2010; XIMENES et 

al., 2010), bem como o preço elevado (ANDRADE et al., 2016; FIRETTI et al., 2010). 

Em consumidores que nunca haviam consumido carne ovina, a região Sudeste 

apresenta o maior número deles mesmo sendo aquela com maior poder aquisitivo, 

mostrando ser um mercado em potencial, mas também exigente quanto a qualidade 

da carne (ANDRADE et al., 2016).  

Tem sido demonstrado que dentre os atributos de qualidade 

organoléptica (cor, maciez, suculência e sabor), a maciez é a característica sensorial 

de maior destaque quanto à preferência e aceitação pelos consumidores, bem como 

para seu retorno à compra (KOOHMARAIE, 1994; STARKEY et al., 2015). Além 

disto, consumidores podem estar dispostos a pagar mais por uma carne mais macia 

e de alto padrão de qualidade (KOOHMARAIE, 1994; BOLEMAN et al., 1997).  

A maciez percebida pelo consumidor pode ser medida através de 

métodos sensoriais e está relacionada à medidas físicas realizadas por 

instrumentos. Dentro das análises sensoriais existem os métodos afetivos, que 
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demonstram o potencial de um produto através da opinião direta do consumidor 

(preferência e/ou aceitabilidade) sobre características específicas (MEILGAARD; 

CIVILLE; CARR, 1987). A habilidade dos consumidores de discernir a variação na 

maciez é muito importante para estabelecer um padrão para esta característica da 

carne (MILLER et al., 2001). 

Durante o encurtamento do sarcômero observado durante o rigor 

mortis, a maciez é afetada negativamente, isto é ocorre um aumento da força de 

cisalhamento, seguido de amaciamento natural durante a maturação (WHEELER; 

KOOHMARAIE, 1994; KOOHMARAIE; SHACKELFORD; WHEELER, 1998). A 

obtenção de carne macia é possível pelo impedimento do encurtamento de 

sarcômero (KOOHMARAIE; SHACKELFORD; WHEELER, 1998), enquanto o oposto 

ocorre no caso de encurtamento excessivo pelo frio (cold shortening), observado em 

condições de pH maior que 6,0 e temperatura abaixo de  10º C (HONIKEL, 2014). O 

cold shortening ocorre, em maior parte, nos músculos de fibra vermelha, e em 

cordeiros é muito comum em condições comerciais devido ao seu tamanho ao 

abate. No geral, os animais são abatidos entre 35 e 45 kg, com queda rápida da 

temperatura da carcaça durante a refrigeração, agravada na presença de cobertura 

de gordura escassa (MONIN; SANTÉ-LHOUTELLIER, 2014; OCKERMAN; BASU, 

2014).  

Não existem relatos específicos sobre a percepção sensorial de maciez 

da carne ovina no Brasil, nem da sua influencia sobre a escolha do consumidor.  

Deste modo, o objetivo do trabalho foi verificar a percepção pelo 

consumidor e o impacto sobre a avaliação sensorial em carnes obtidas por indução 

de encurtamento de sarcômero e pela maturação, visando diferentes faixas de 

maciez. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 Ovinocultura de corte 

 

No Brasil, estima-se a população de ovinos em cerca de 16,8 milhões 

de animais, cuja taxa de crescimento atingiu 11% entre 2004 e 2012, destacando-se 

a região Nordeste e Sul como detentoras dos maiores rebanhos (INSTITUTO FNP, 

2014).   

O mercado brasileiro de carne ovina encontra-se bastante distribuído, 

principalmente em algumas capitais, destacando-se São Paulo, Brasília, Porto 

Alegre, Salvador e Fortaleza, e nos interiores do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e do Nordeste (SÓRIO, 2009). Apesar do crescimento, 

o consumo ainda é muito baixo em comparação com outras carnes (bovina, suína e 

aves) (FIRETTI et al., 2010), com o consumo per capita anual de carne ovina no país  

abaixo de 1 quilograma (FAO, 2013), frente a um consumo de 33,2 kg de carne 

bovina, 43,9 kg de carne de frango e 13,5 kg de carne suína, perfazendo um 

consumo  total de carnes de 97,7 kg/hab/ano (INSTITUTO FNP, 2015). 

Apesar do baixo consumo, dados recentes apontam que o país ainda 

precisou importar um total de 8 mil toneladas/ano de carne ovina (FAO, 2013), 

oriunda principalmente do Uruguai, responsável por 5 mil toneladas/ano (FAO, 

2013), Chile, Argentina e Nova Zelândia (BRASIL, 2015). Esta importação é 

praticada inclusive por frigoríficos do estado de São Paulo, que apesar de terem 

contrato com produtores do estado ainda tem a necessidade de comprar animais de 

outros estados e países para atender a demanda, em torno de 450 animais abatidos 

por semana (RODRIGUES et al., 2013). A dificuldade em atender à demanda do 

mercado interno brasileiro decorre do fato da ovinocultura ainda figurar como 

atividade secundária em propriedades rurais dentre os estados importantes quanto à 

produção, como os estados Rio Grande Sul (SILVA et al, 2013), detentor do maior 

rebanho do Brasil (4 milhões de cabeças) (INSTITUTO FNP, 2014), São Paulo 

(RODRIGUES et al., 2013)  e Mato Grosso do Sul (SÓRIO, 2009), detentores dos 

maiores rebanhos de suas respectivas regiões. Essa realidade, no caso sul mato-

grossense, é apontada como a causa para falta de investimento adequado na 

produção, bem como a falta de mão de obra qualificada.  
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Outro fator que deve ser levado em consideração é que o consumo de 

carne ovina (cordeiro ou carneiro) não é tradicional no Brasil, com a exceção das 

regiões Nordeste e Sul, sendo esporádico na população das grandes cidades 

(HERMUCHE et al., 2013).   

  

2.1.1 Raças ovinas para corte 
 

No Brasil as principais raças para carne são Suffolk, Hampshire Down, 

Ile de France,Texel, Dorper (específicas para carne), Corriedale, Romney Marsh 

(carne e lã), Santa Inês, Morada Nova (raças nacionais para carne e couro) (BUENO 

et al., 2007; SIQUEIRA, 2012). 

De forma geral as características dos animais especializados para 

carne devem apresentar esqueleto fino, corpo longo e amplo, cabeça leve e 

membros curtos, linha dorsal horizontal e larga, garupa e nádegas volumosas, 

costelas compridas e convexas, com corpo de formato retangular quando visto de 

perfil e uma forma de U invertido quando visto de cima, demonstrando o 

arredondamento da musculatura traseira (ROSANOVA; SILVA SOBRINHO; 

GONZAGA NETO, 2005). 

 

2.1.1.1 Santa Inês 

 

2.1.1.1.1 Origem e Distribuição no Brasil 

 

A Santa Inês é uma raça considerada deslanada, que foi formada no 

Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (A.R.C.O.), a Santa 

Inês é uma raça que foi desenvolvida no Nordeste Brasileiro, resultante do 

cruzamento das raças Bergamácia, Morada Nova, Somalis e alguns ovinos sem raça 

definida. E, atualmente, suas características fixas são um produto da seleção natural 

e dos trabalhos de técnicos em conjunto com criadores através da seleção genética. 

O bom porte dos animais tem estimulado sua comercialização e também tem 

influenciado criadores para obtenção de animais cada vez mais pesados e mais 

exigentes nutricionalmente (MORAIS, 2006). A raça é encontrada em todas as 

regiões do país (MCMANUS et al., 2014; SOUSA et al., 2003), devido a 

características zootécnicas importantes tais como sua alta adaptabilidade em 
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ambientes extremos,  resistência à parasitas, fertilidade (não estacional) e  alta 

prolificidade (SOUSA; MOARAIS; LOBO, 2003). Além destas, existem aspectos de 

crescimento, características da carcaça e qualidade de carne que são atendidos 

pela Santa Inês (XIMENES; MARTINS; MORAIS, 2010). A resistência a parasitas e 

alta adaptabilidade são termos destacados por produtores paulistas em entrevistas 

(SOUZA; LOPES; DEMEU, 2008). Além de ser encontrada em todas as regiões, a 

Santa Inês é a raça que possui o maior número de rebanhos, na ordem de 3397, 

sendo sua maior concentração no Nordeste (MCMANUS et al., 2014). Devido a 

essas características a Santa Inês também é uma raça usada como  base na maioria 

das criações, ou seja é usada para se efetuar cruzas, tanto com raças para corte 

como para leite, devido a sua dupla aptidão. 

 

2.1.1.1.2 Crescimento e Características de Carcaça  

 

A raça Santa Inês é caracterizada, segundo a A.R.C.O., um animal de 

porte grande, onde machos podem chegar 120 kg de peso adulto e fêmeas chegam 

até 90 kg de peso adulto.  

Durante o crescimento de ovinos, ocorre uma diferenciação das 

categorias animais baseada na maturidade, de tal maneira que cordeiro é 

considerado um animal jovem com até 6 meses de idade, podendo ser tanto macho 

(castrado ou não) quanto fêmea, que possuem dentes de leites e sem queda das 

pinças, enquanto carneiro é o macho adulto não castrado, considerado como tal a 

partir da queda das pinças da primeira dentição (ALVES et al., 2014). Em 

contrapartida, Gallo (2006) aponta que o cordeiro é o animal com até um ano de 

idade. Não obstante, assim como outras raças ovinas usadas para corte no Brasil, o 

abate da Santa Inês ocorre quando o animal atinge seis meses de idade, ou seja, 

antes de atingir sua maturidade sexual (cordeiro) ou quando o animal atinge o peso 

entre 30 e 35 kg. O abate ocorre nesta fase devido a produção de carne magra 

proveniente de carcaças de animais jovens (BUENO et al., 2000; PINHEIRO et al., 

2007; SANTOS et al., 2001; SCHÖNFELDT et al., 1993), pois alta deposição de 

gordura desfavorece a aceitação pelos consumidores (MILLER, 2014, ZUNDT et al., 

2006).   

Assim sendo, a Santa Inês é um animal que oferece um bom 

rendimento com pouca idade, pois quando se tem animais com idade variando de 77 
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a 210 dias tiveram rendimentos de carcaça variando de 46% a 52% (SOUSA; 

MORAIS; LOBO, 2003). Avaliando por três anos o desempenho reprodutivo e 

produtivo das raças Somalis Brasileira, Morada Nova e Santa Inês, Rajab et al. 

(1992) observou que a raça Santa Inês apresentou o maior peso de cordeiro ao 

nascer e maior peso do cordeiro desmamado. Quando se compara Santa Inês pura 

e cruzada com Dorper, em diferentes dietas, observa-se que mesmo a cruza com o 

objetivo de se obter um animal mais pesado mais cedo, não houve diferença dos 

pesos finais de abate do animal puro e cruzado abatidos com a mesma idade, 

mesmo a Dorper sendo uma raça precoce que tem potencial para atingir 35 kg com 

120 dias de idade (ASPACO), demonstrando o potencial da Santa Inês, com a 

vantagem que os animais puros apresentaram uma carne mais magra (CARTAXO et 

al., 2011), porém isso implica em pouca cobertura de gordura, daí uma vantagem da 

cruza. 

 

2.2 Qualidade da carne 

 

2.2.1 Textura 
 

2.2.1.1 Rigor mortis 

 

Durante o rigor mortis ocorre um encurtamento da unidade básica de 

contração ou menor unidade contrátil do músculo denominada de sarcômero . Este é 

formado por filamentos protéicos finos (actina) e filamentos grossos (miosina), além 

de outras proteínas filamentosas, filamentos intermediários e proteínas associadas a 

estas, que são delimitados pelo disco Z. O comprimento do sarcômero é a medida 

da distância entre os dois discos Z imediatamente adjacentes. Esses discos são 

estruturas rígidas que compõem o exterior de um sarcômero, são muito fortes, pois 

têm de suportar as forças aplicadas durante a contração (BAILEY, 2006). Um 

conjunto de sarcômeros em sequência forma a miofibrila dentro das células 

musculares, responsáveis pela contração (Figura 1). 
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Figura 1 - Representação de um sarcômero 
 

No processo de contração muscular ocorre o encurtamento dos 

sarcômeros, isso se dá quando o Ca2+ se liga à troponina, que sofre uma alteração e 

empurra a tropomiosina, deixando o sítio ativo da actina exposto para a miosina. 

Após isso a cabeça miosina se liga à actina (complexo actomiosina) e há a quebra 

do ATP liberando energia, produzindo o movimento da cabeça, fazendo com que o 

filamento fino deslize sobre o grosso, ocorrendo a contração. Em seguida outra 

molécula de ATP se liga à miosina e o complexo actomiosina se desfaz 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). Então quando ocorre o abate do animal, com a 

depleção do ATP, não ocorre o desligamento do complexo actomiosina , causando o 

enrijecimento natural do músculo chamado de rigor mortis (LAWRIE, 2005; 

STROMER; GOLL; ROTH, 1967), isso se dá devido ao encurtamento do sarcômero, 

que em condições normais de refrigeração, pode ter seu comprimento diminuído em 

torno de 20%, nas primeiras 24h (KOOHMARAIE; SHACKELFORD; WHEELER, 

1998; MARSH; LEET, 1966; WHEELER; KOOHMARAIE, 1994), podendo causar 

alterações na maciez (KOOHMARAIE; SHACKELFORD; WHEELER, 1998; 

WHEELER; KOOHMARAIE, 1994). No geral, em mamíferos, quando o músculo está 

em repouso o comprimento do sarcômero encontra-se em torno de 2 µm, e na 

contração máxima, cerca de1,6 µm (BAILEY, 2006). Ao acompanhar o comprimento 

de sarcômero de ovinos no pós morte obteve-se no momento do abate um valor de 

2,24 µm, e 24h após abate foi observado o menor valor dentre as medidas, que 

significa a medida pós-rigor, situada em torno de 1,69 µm (WHEELER; 

KOOHMARAIE, 1994). Ao testar o congelamento instantâneo de carcaças de ovinos 

em nitrogênio líquido, afim de conservar o comprimento logo após o abate, antes de 



 24 

ocorrer o rigor  foi observado que após o estabelecimento do mesmo a carne 

congelada  obteve um comprimento de sarcômero de repouso, com cerca de 1,99 

µm, enquanto as carcaças submetidas  à refrigeração normal obteve 1,63 µm.  

Em estudos já realizados foi percebida a alta correlação do 

comprimento de sarcômero com a força de cisalhamento (DEVINE; WAHLGREN; 

TORNBERG, 1999; WHELLER; KOOHMARIE, 1994;1999). Portanto, esta medida 

está intrinsecamente ligada à avaliação da maciez da carne, especialmente carne 

fresca e não maturada, ou deve ser considerada quando há condições que 

predispõe seu encurtamento (encurtamento pelo frio ou pelo calor). Todavia, quando 

ocorre encurtamento de sarcômero acima de 60% do comprimento em repouso, ao 

invés de ser ter uma carne mais dura, há uma diminuição da FC devido a 

danificações da fibra muscular (MARSH; LEET, 1966). Estes níveis de encurtamento 

parecem ser passíveis de obtenção em condições experimentais.    

Em relação ao cold shortening, que é quando se tem um encurtamento 

excessivo pelo frio, ocorre quando a carcaça quente, que ainda está na condição de 

pré-rigor com pH entre 6,0 e 6,4, e tem sua temperatura reduzida rapidamente para 

10ºC a 15ºC (LOCKER; HAGYARD, 1963; HONIKEL, 2014). Em cordeiros é muito 

comum ocorrer, em condições comerciais, o cold shortening, devido ao tamanho da 

carcaça do animal, que no geral são abatidos entre 30 e 35 kg, e terem baixa 

cobertura de gordura, por serem animais geralmente muito jovens, sendo assim há a 

queda muito rápida da temperatura (MONIN; SANTÉ-LHOUTELLIER, 2014; 

OCKERMAN; BASU, 2014), sendo recomendado o uso de estimulação elétrica para 

que haja a aceleração do rigor mortis, evitando assim o encurtamento excessivo. 

 

2.2.1.2 Proteólise  

 

A maturação é um processo natural de amaciamento, no qual as 

proteínas miofibrilares sofrem uma degradação por sistemas enzimáticos (RAMOS; 

GOMIDE, 2007), como: as da catepsinas, caspases, proteasomas e as calpaínas, 

sendo esta última considerada como a principal agente proteolítica das proteínas 

musculares, responsável pelo amaciamento da carne durante a maturação 

(GEESINK et al., 2006; KOOHMARAIE, 1994).  

Em estudo realizado com três músculos diferentes (biceps femoris, 

longissimus e infraspinatus) em animais callipyge e normais, mostrou que a atividade 
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de m-calpaína foi maior nos músculos longissimus e biceps para o gene calipígio, 

mas não alterou em animais normais, e que atividade de µ-calpaína caiu em ambos 

os genótipos com passar do tempo de maturação. No animal calipígio pode-se notar 

uma atividade maior nos músculos longissimus e biceps para calpaína do que nos 

animais normais, bem como a queda de atividade mais lenta desta nos animais 

calipígio, em decorrência disso nesses músculos onde o gene calipígio se 

expressou, não houve mudança na fragmentação miofibrilar mesmo com tempo de 

maturação de dez dias, já em animais normais houve um aumento muito grande 

nesse índice para os mesmos músculos, demonstrando quanto os sistemas 

calpaínas podem influenciar na maciez durante a maturação da carne de cordeiro 

(DELGADO et al., 2001) 

A maturação pode ser afetada pelo comprimento de sarcômero, 

quando se tem fibras musculares encurtadas as enzimas proteolíticas encontram 

dificuldade para fazer a degradação (MILLER, 2014). Corroborando com essa 

afirmação foi observado em bovinos que ao induzir um músculo a ficar estirado e 

outro não e deixa-los maturando, o músculo que foi induzido a ficar 40% mais 

estirado a degradação da Troponina T apareceu mais cedo (7 dias pós morte) do 

que no músculo intacto (10 dias pós morte), além do que os músculos estirados 

apresentaram força de cisalhamento mais baixa em todos os tempos, mostrando que 

a sobreposição de filamentos finos e grossos influenciam na proteólise da carne 

(WEAVER; BOWKER; GERRARD, 2008). Em contrapartida os músculos 

longissimus e pssoas major de cordeiros, mesmo tendo uma grande variação no 

comprimento de sarcômero, pois haviam sido submetidos a tratamentos tanto de 

alongamento quanto de encurtamento e maturação em seguida, não apresentaram 

diferença na degradação da Troponina T do controle (sem tratamento) para o grupo 

de músculos que havia sido encurtado nos diferentes tempos de maturação, e no 

músculo alongado não houve alteração, pois devido ao estiramento não havia 

espaço para melhorias (WHELLER; KOOHMARAIE, 1999). 

 

2.2.2 Sabor e Aroma 
 

A gordura é considerada uma precursora de compostos aromáticos e 

de sabor, e seu estado na carne pode implicar no aparecimento de compostos tanto 

desejáveis como indesejáveis (COSTA et al., 2009). Maiores teores de gordura 
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influenciam no sabor intenso da carne, uma vez que a maioria dos compostos 

voláteis que influenciam vem de fontes lipídicas (KHAN; JO; TARIQ, 2015). 

O sabor e o aroma característico geral da carne ovina tem como um 

dos principais responsáveis os ácidos graxos de cadeia ramificada, que são 

influenciados pela dieta do animal, principalmente animais que tem a maior parte de 

sua dieta de concentrado (COSTA et al., 2010).  

São destacadas duas interações entre a gordura e o aroma, onde a 

gordura é capaz de absorver compostos de aroma hidrofóbicos, tanto os presentes 

no animal vivo (odor ovino) quanto os formados durante o processamento (aroma de 

assado); a segunda interação refere-se a gordura como precursora de grande 

número de compostos responsáveis pelo aroma (aldeídos, cetonas, ácidos graxos 

voláteis, álcoois secundários), que podem contribuir para a formação de aromas e 

sabores (COSTA et al., 2009). 

 

2.3 Influência da aceitação sensorial da carne ovina no mercado brasileiro  

 

A carne de cordeiro é uma excelente fonte de proteínas, contendo 

aminoácidos essenciais, baixa concentração de lipídios e de gordura saturada e é 

considerada uma carne magra (ALVES et al., 2014). 

Mesmo com esse apelo na parte da saúde, a carne ovina parece 

enfrentar problemas de aceitação mais abrangente, devido à baixa padronização e a 

falta de oferta constante desse produto no mercado (CUENCA et al., 2008; FERRÃO 

et al., 2009; FIRETTI et al., 2010; MARTINS et al., 2008; SÓRIO, 2009; XIMENES et 

al., 2010), bem como o preço elevado (ANDRADE et al., 2016; CUENCA et al., 2008; 

FIRETTI et al., 2010; MARTINS et al., 2008), fazendo com que o perfil de 

consumidor de carne ovina seja, em sua maioria,  de pessoas com poder aquisitivo 

elevado para os padrões médios brasileiros, sendo da classe média alta e classe 

alta (CUENCA et al., 2008; FIRETTE et al., 2010; MARTINS et al., 2008; SÓRIO, 

2009). Estes aspectos não só dificultam a volta do consumidor, como também o 

estabelecimento de novas indústrias na área de ovinocultura (HERMUCHE et al., 

2013). Estes pesquisadores ainda destacam que o conceito de qualidade para 

produtor e consumidor também é diferente, dificultando também a padronização.  
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As dificuldades apontadas originam uma preocupação de frigoríficos 

especializados em abate de ovinos quanto à quantidade e qualidade dos animais 

comercializados pelos produtores (RODRIGUES et al., 2013).  

Um dos fatores que contribuem para a baixa padronização da carcaça 

são abates clandestinos e comércio ilegal, ou informal, em diversas regiões. Essa 

prática ainda propicia e intensifica a falta de inspeção sanitária bem como má 

qualidade do produto final (SOUZA; SOUZA; CAMPEÃO, 2012), além deste 

mercado ocupar espaço que dificulta a concorrência para mercados legais e 

cooperativismo (SÓRIO; RASI, 2010). Isso vem ocorrendo devido a dois fatores 

preponderantes: existem poucas indústrias especializadas em abates de ovinos, 

aumentando a distância entre produtores e frigoríficos e o custo de transporte, sendo  

o abate clandestino e vendas em feiras livres a opção que os produtores encontram 

para escoar seu produto (ALVES et al., 2014; RODRIGUES et al., 2013; SÓRIO; 

RASI, 2010). Outro fator, é que os produtores não concordam com os preços 

oferecidos pelos frigoríficos em seus produtos (RODRIGUES et al., 2013; SÓRIO; 

FAGUNDES; LEITE, 2008; SÓRIO; RASI, 2010). O cenário estava mudando em 

relação à inspeção e legalização da carne ovina no período que compreendeu 2003 

até 2011, onde o número de animais abatidos registrados aumentou muito, 

evoluindo de 73 mil para 315 mil. Todavia, houve um retrocesso a partir de 2012, 

com queda para 237 mil, e em 2015 foram registrados apenas 64 mil animais 

(SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL - SIF, 2016). 

Em pesquisa de perfil dos consumidores paulistas de carne ovina, as 

características apontadas anteriormente (falta de padronização e alto preço) 

juntamente com o fato da comercialização em grande parte funcionar na 

informalidade, com consumidores comprando carne diretamente com o produtor, 

demonstram um mercado ainda em fase inicial de crescimento (FIRETTE et al., 

2010). Em entrevistas com produtores do estado de São Paulo também foi levantado 

que outros sistemas de comercialização são adotados, que não envolvem a oferta a 

frigoríficos ou cooperativas, mostrando que estes ainda estavam na informalidade 

para vender seus produtos (SOUZA; LOPES; DEMEU, 2008), o que foi confirmado 

por Rodrigues et al. em 2013 em seu trabalho entrevistando frigoríficos e produtores.    

Mesmo com tais problemas pode-se observar o surgimento de algumas 

marcas em busca do atendimento de um mercado mais exigente, com iniciativas em 

Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e também uma marca em nível nacional.  
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Existe ainda uma iniciativa com carne de cordeiro que faz parte de um 

programa do SEBRAE, que além de ser uma marca expande sua organização 

contando com 150 produtores de região do Rio Grande do Sul. O programa gestor 

define algumas exigências mínimas para a seleção de ovinos que serão abatidos e 

receberão a marca, sendo elas: condições sanitárias (isentos de ectoparasitas, “foot 

rot”, cegueira, miíases, verminose acentuada entre outras); ovinos com dente de 

leite ou até no máximo as pinças da 2ª dentição; animais com peso corporal de no 

mínimo 25 kg e no máximo 45 kg; escore corporal de 3,0 e 3,5, com gordura de 

cobertura de 1 a 4 mm; cobertura de lã de no mínimo 10 mm e máximo 30 mm; 

machos inteiros com até seis meses; machos castrados que respeitem as condições 

citadas anteriormente; fêmeas, não prenhes; ovinos de todas as raças são aceitos 

desde que satisfaçam as condições citadas anteriormente. Além disso, o sistema 

americano de classificação de carcaças também é utilizado para orientar os 

produtores nesse programa.  

Se compararmos o nosso mercado ao da Austrália, segundo o MSA 

sheep meat, podemos concluir que ainda há muito para melhorar, uma vez que lá as 

pesquisas com relação às características qualitativas da carne ovina são feitas 

diretamente com os consumidores, chegando ao ponto de orientar o preparo da 

carne de acordo com o corte e até mesmo com idade do animal.  

 

2.4 Atributos sensoriais da carne ovina 

 

Um levantamento atual feito por Andrade et al. (2016) mostrou que a 

maioria dos participantes usaram palavras de caráter positivo em relação a carne de 

ovino, e estas eram relacionadas, principalmente, com atributos sensoriais como 

maciez e suculência, e ainda destacaram que o flavour  desta carne é a que 

diferencia das demais. E este resultado pode explicar o crescimento observado ao 

longo dos últimos dez anos no Brasil no rebanho de ovinos, e que pode indicar um 

cenário positivo para o futuro, junto a isso se tem um perfil de consumidor mais 

atento aos atributos relacionados à qualidade sensorial da carne, o que pode levar a 

uma cadeia produtiva mais organizada também (COSTA et al., 2010). 

Alguns atributos de qualidade da carne devem atender algumas 

especificações de preferencia do consumidor, visando a satisfação e 

comercialização. Inicialmente a cor da carne é a característica observada e na 



 29 

sequência a palatabilidade, principalmente a maciez e sabor/ aroma (GATENBY, 

1986). Em sua pesquisa Andrade et al. (2016) ainda ressalta que a Dimensão (nome 

atribuído pelo autor ao agrupamentos de palavra que tinham algo em comum) mais 

citada foi relacionada a características sensoriais, principalmente textura e flavor, da 

carne de cordeiro, o que pode mostrar a importância dos atributos de palatabilidade 

da carne para a  aceitação do produto. 

O hábito de consumo também influencia no ato de escolher a carne de 

cordeiro, segundo Andrade et al. (2016) pessoas que nunca haviam consumido 

foram influenciados na hora de escolher características negativas ao invés das 

positivas, e também mostra que o grupo de consumidores que nunca tinha comido 

carne de cordeiro apareceu em maior proporção no Sudeste, que é a região mais 

densamente povoada do país e indicada com a maior renda. O mesmo trabalho, 

bem como o trabalho feito por Sório e Rasi (2010) ainda ressaltam que o consumo 

desta carne ocorre, em sua maioria, em ocasiões especiais como churrascos e 

jantares familiares.  

Há uma queixa muito grande, por parte dos consumidores, em relação 

à textura e odor desagradável, que na maioria dos casos são provenientes de 

animais mais velhos (CUENCA et al., 2008; MARTINS et al., 2008), isso se deve  à 

falta de conhecimento da diferença entre a carne de cordeiro e a carne de carneiro, 

e na maioria das vezes os consumidores não costumam exigir essa especificação no 

ato da compra da carne, e nem esta é especificada (GALLO, 2006).   

 

2.4.1 Suculência 
 

A suculência é a impressão de umidade durante as primeiras 

mastigações e é produzida pela rápida liberação de fluido da carne (WEIR, 1960). 

Embora o sabor da carne seja uma combinação de gosto e odor, a suculência 

também influencia a percepção de sabor pelo consumidor (KHAN; JO; TARIQ, 

2015).   

A umidificação durante o processo de mastigação está relacionada 

com a capacidade de retenção de água (CRA), bem como pela marmorização na 

carne. Ambos favorecem uma sensação de suculência na carne (COSTA et al., 

2010, SAÑUDO et al., 2000). 
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Processos que podem influenciar a capacidade de retenção de água da 

carne ocorrem durante o encurtamento no rigor mortis e a desagregação miofibrilar 

durante a maturação da carne. No primeiro caso, a perda de água acontece pelo 

encurtamento das miofibrilas durante o desenvolvimento de um rigor precoce, e é 

influenciada pelo grau de encurtamento, sendo aumentada no caso de encurtamento 

excessivo pelo frio (DEVINE et al., 2014; BREWER, 2014). Por outro lado, a 

desagregação de componentes miofibrilares, causada pela proteinase calpaína 

durante o processo de maturação, causa a liberação de água do meio intracelular 

para o extracelular (BREWER, 2014). 

É importante ressaltar que quando não se tem provadores treinados, 

uma carne dura pode causar um efeito de confundimento no provador, e esta acaba 

sendo associada como sendo seca também (MILLER, 2014). 

 

2.4.2 Maciez 
 

A maciez de carne, dentro do mercado do Brasil parece ter uma 

valorização, e carnes que apresentam melhor textura são distinguidas pelos 

consumidores (DELGADO et al., 2006). A textura, englobando maciez e suculência, 

foi identificada como atributo de qualidade que influencia positivamente na 

preferência dos consumidores pela carne de cordeiro (ANDRADE et al., 2016; 

KOOHMARAIE; SHACKELFORD; WHEELER, 1998). 

No caso da cadeia produtiva de ovinos os animais são abatidos muito 

jovens, quando atingem seis meses ou ao atingir de 30 a 35 kilos de peso vivo, com 

isso a probabilidade de se ter uma carne dura, que geralmente vem de animais mais 

velhos, é amenizada, como exemplo temos que ovinos criados em dois sistemas de 

criação no Brasil (Tradicional e Cordeiro Paulista) observou que animais do sistema 

mais intensivo (Cordeiro Paulista) chegaram ao peso de abate mais cedo (4 meses) 

do que o Tradicional (6,5 meses), o que implicou em uma melhor maciez objetiva e 

melhor avaliação sensorial nos quesitos maciez, suculência e mastigabilidade, 

mostrando que a diferença de idade implica em modificações nos atributos 

sensoriais, inclusive maciez (RICARDO et al., 2015). 
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2.4.3 Sabor e Aroma (Flavour)  
 

A junção do odor e do sabor (flavour), resultado da percepção de 

produtos voláteis produzidos como resultado de componentes não voláteis induzidos 

termicamente é um atributo, determinante, ao lado da maciez da qualidade da carne 

e decisão de compra do consumidor (KHAN; JO; TARIQ, 2015). Costa et al. (2010) 

ao fazer um levantamento com diversos trabalhos sobre qualidade de carne ovina, 

ressalta que animais mais velhos que contêm maior deposição de gordura 

influenciam negativamente na aceitação pelo consumidor devido ao apelo na parte 

de saúde, uma vez que estes animais possuem um nível de gorduras saturadas 

maior.   

Fatores como dieta, idade de abate, condição sexual, tipo de músculo, 

temperatura e tempo de cozimento, pH, maturação e preferência individual dos 

consumidores principalmente, são indicados como fatores fundamentais para dar 

característica ao sabor e aroma, e consequentemente influenciar na aceitação da 

carne ovina (COSTA et al., 2009).  

A carne ovina é conhecida por ter um aroma característico e um sabor 

intenso, conhecido como sabor ovino que aparecem, principalmente, em machos 

adultos (MADRUGA, 2004). Consumidores ainda destacaram que o sabor forte é 

uma característica distinta desse produto e é o que diferencia a carne de cordeiro da 

carne bovina e suína (ANDRADE et al., 2016).  

Essas características já foram evidenciadas por Gatenby (1986) onde 

animais mais velhos, consequentemente mais pesados, tendiam a ter um flavor mais 

forte desagradável ao consumidor do que cordeiros. Corroborando com isso Teixeira 

et al. (2005) observou que o aumento do peso, independente da raça, aumentou 

além da força de cisalhamento a intensidade do odor característico de ovino. 

Ao trabalhar com diferentes modelos de criação de cordeiros de corte 

Ricardo et al. (2015) observaram que cordeiros de um determinado sistema que se 

obtinham animais com maior quantidade de gordura, obtiveram avaliações negativas 

para sabor e aroma “ovino”, avaliando-os como muito intenso. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Animais e processamento da carne pós-abate 

 

Foram utilizadas 16 amostras de Longissimus dorsi (LD) obtidas a 

partir de meias carcaças provenientes de 8 cordeiros criados no setor de 

ovinocultura da Prefeitura do Campus da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos da Universidade de São Paulo (FZEA / USP). Eram cordeiros não 

castrados da raça Santa Inês, com idade de abate próxima de seis meses, como 

peso entre 30 e 35 quilos, estes foram criados em sistema semi-intensivo, em 

pastagem de Cost-cross e suplementados com concentrado na quantidade de 2% 

do peso vivo, ofertado uma vez ao dia, em cocho coberto. Água e sal mineral 

fornecidos para consumo ad libitum.  

As 16 amostras de LD foram distribuídas aleatoriamente entre quatro 

diferentes tipos de processamento pós-abate, mas respeitando o mesmo número de 

LD provenientes de meias-carcaças direita e esquerda por tratamento, a fim de se 

obter diferentes faixas de força de cisalhamento (FC). 

 Carne Endurecida (CE): foi realizado procedimento para garantir um 

encurtamento de sarcômero da ordem de 20 a 40% para obtenção de FC mais altas. 

Para isso, os músculos foram retirados logo após os abates e embalados em saco 

plástico comum, e então colocados em uma caixa térmica com água e gelo a 0°C 

onde permaneceram por 2 horas. Após isso os músculos foram embalados a vácuo 

(15x20 cm) em embalagem própria para carnes e congelados a -80ºC. 

 Carne Fresca (CF): para esse tratamento as carcaças foram mantidas 

em câmara fria (2ºC) por 24h antes da desossa. A temperatura das carcaças na 

desossa eram entre 12 e 15ºC, e após a retirada do LD das mesmas, este foi 

embalado a vácuo e congelado a -80ºC.  

 Carne maturada por 3 dias (CM3): para esse tratamento o LD foi 

retirado na desossa, embalado a vácuo e deixado maturar a 1ºC por 3 dias e em 

seguida congelado a -80ºC. 

 Carne maturada por 7 dias (CM7): para esse tratamento o LD foi 

retirado na desossa , embalado a vácuo e deixado maturar por 7 dias a 1ºC  e logo 

após congelado a -80ºC. 
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 3.2 Análises da Carne 

 

pH e temperatura. O pH foi medido com auxílio de um pHmetro digital 

portátil (modelo DM-2, Digimed) e a temperatura foi medida com um termômetro 

digital de espeto (marca Logen Scientific). Foram feitas duas medidas, uma logo 

após o abate e a outra 24h pós-morte, com exceção da carne endurecida. 

Perda de peso por descongelamento (PPD). Para essa análise foram 

separados três bifes por amostra de LD de 2,5cm de espessura. Estes foram 

pesados congelados, e deixados descongelar em uma câmara de maturação 

(B.O.D)  a 2ºC over night. No dia seguinte as amostras foram pesadas novamente. A 

PPD foi determinada pela diferença do peso antes e depois do descongelamento. 

Perda de peso por cocção (PPC). Para essa análise foram separados 

três bifes por amostra de LD de 2,5cm de espessura. As amostras foram pesadas e 

assadas em forno elétrico pré-aquecido. Ao atingir a temperatura interna de 36º C as 

amostras eram viradas e permaneciam no forno até atingir a temperatura interna de 

72ºC (a temperatura foi controlada com auxílio de um termômetro digital). Após os 

bifes eram deixados resfriar em temperatura ambiente e eram pesados novamente. 

A PPC foi determinada pela diferença do peso antes e depois do cozimento. 

Força de cisalhamento (FC). As mesmas amostras usadas para PPC 

foram usadas para a análise de força de cisalhamento. Esta análise foi realizada de 

acordo com as recomendações da American Meat Science Association – AMSA 

(1995) Eram retirados de 5 a 8 cilindros, por amostra, de 1,25 cm de diâmetro 

seguindo o sentido paralelo das fibras musculares. A FC foi medida por um 

texturômetro Warner-Bratzler (G-R Manufacturing Co., Manhattan, KS, USA). Os 

resultados expressos em kgf. 

Índice de Fragmentação Miofibrilar (IMF). A determinação do IMF foi 

feita de acordo com os procedimentos descritos por Culler et al. (1978) com as 

seguintes modificações: 1g de amostra de músculo foi homogeneizada em 10 

volumes de tampão IMF. A concentração de proteínas foi determinada pelo método 

de biureto descrito por Gornall; Bardawill; David (1949). A concentração de proteínas 

foi ajustada, para que tivessem a mesma proporção em 5 ml. A suspensão de 

miofibrila foi diluída e agitada e imediatamente lida no Espectrofotômetro (marca 

Unico, modelo 1205) com a absorbância de 540 nm. O índice foi calculado de 

acordo com Culler et al. (1978). 
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Comprimento de Sarcômero (CS). Para medição do CS foram 

amostrados 5 pedaços (sub-amostras) das posições medial, intermediária-dorsal, 

intermediária, intermediária-ventral e lateral da superfície do corte transversal do 

músculo. Para esta análise foi usado um método de fixação de amostras para 

microscópio de contraste; onde cada sub-amostra é colocada em um pequeno frasco 

com glutaraldeído 5% por quatro horas, e em seguida esta solução é trocada por 

uma solução de sucrose 0,2M, e para se preparar as lâminas as amostras devem ter 

ficado no mínimo 12h nesta solução, é importante ressaltar que ambas as soluções 

tem como base Tampão Fosfato 0,1M (pH=7,2). As amostras podem ficar na 

solução de sucrose até 7 dias. Para o preparo das lâminas cada sub-amostra é 

homogeneizada em Ultra-Turrax IKA (modelo T25 D), e uma pequena parte é 

colocada em uma lâmina e coberta por uma lamínula (CROSS et al., 1981; 

KOOLMEES; KORTEKNIE; SMULDERS, 1986). Em cada lâmina foram obtidas 5 

medições diferentes, cada medição abrangia de 10 a 20 sarcômeros. O microscópio 

de contraste de fase utilizado foi um Nikon Eclipse 80i na lente com aumento de 

100x e o programa utilizado para observar e medir no computador foi o Nikon 

Elements F. 

Composição centesimal. Para esta determinação as amostras foram 

homogeneizadas em multiprocessador, e a composição centesimal foi determinada 

de acordo com os métodos da ASSOCIATION OF OFFICIAL AGRICULTURAL 

CHEMISTS - AOAC (2005), quanto aos teores de umidade (AOAC 950.46), cinzas 

(AOAC 920.153), extrato etéreo (AOAC 991.36), e proteína pela AOAC (1995) 

(AOAC 981.10). 

 

3.3 Análise Sensorial  

 

Preparo das amostras. Após descongelamento em ambiente 

refrigerado (2º C) as amostras foram imersas em solução de cloreto de sódio 5% e 

mantidas em refrigerador por 30 minutos. Logo após, as amostras foram cortadas 

em bifes, foram cozidas conforme descrito no PPC. Imediatamente após o cozimento 

as amostras foram cortadas em cubos (1 cm3) e mantidas em estufa a 50º por 15 

minutos no máximo, antes de ser servida aos provadores. Estas eram servidas em 

copos plásticos pequenos (copos para café) com códigos numéricos aleatórios, de 

três dígitos, que não se repetiam entre si, escritos na lateral. 
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Avaliação sensorial em cabines individuais. As avaliações foram 

realizadas no Laboratório de Análise Sensorial da FZEA/USP, com a participação 

total de 50 provadores. Os provadores foram selecionados aleatoriamente podendo 

ser funcionário ou aluno da USP/Pirassununga. Aos provadores escolhidos foi 

fornecido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A). O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FZEA/USP (CAAE 

44737515.6.0000.5422) (Anexo C). Foi realizado teste de aceitação utilizando escala 

hedônica de nove pontos, conforme método descrito por Meilgaard, Civille e Carr 

(1991). Para cada provador foi oferecida quatro amostras, cada uma referente a um 

processamento pós-abate. As características avaliadas foram: maciez, suculência e 

qualidade global. Como demonstrado na ficha que segue em anexo (Anexo B). 

 

3.4 Análise estatística dos dados 

 

Todos os dados foram analisados usando o pacote estatístico SAS 

(SAS Institute Inc., Cary, NC, USA).  

Os resultados das análises qualidade da carne e composição 

centesimal foram processados através da análise de variância (ANOVA). A diferença 

estatística entre as médias, a 5% de significância, foi determinada pelo teste de 

Tukey (PROC MIXED). A análise sensorial foi processada através da análise não-

paramétrica, e para diferença estatística foi usado o teste de Kruskal-Wallis (PROC 

MIXED), a 1% de significância. Aceitação dos atributos sensoriais da carne foram 

classificados, usando teste binomial (PROC GLIMMIX), no qual as notas foram 

divididas em duas classes, estipuladas pelo autor como sendo Satisfatória (notas de 

6 a 9) e Insatisfatória (notas de 1 a 5). 
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4 RESULTADOS 

 
4.1 Composição Centesimal 

 

Os tratamentos foram submetidos às análises de composição 

centesimal (Tabela 1) a fim de verificar se os tratamentos influenciariam na 

composição da carne. Pode-se observar que não houve diferença significativa 

(P>0,05). 

 

Tabela 1 - Valores da Composição Centesimal de lombo ovino de cordeiros Santa 
Inês submetido à endurecimento por encurtamento de sarcômero ou 
maturação em condição refrigerada 

                         Processamento pós abate  

Variáveis 
 

N 
  

CE 
 

CF 
 

CM3 
 

CM7 
 Erro 

padrão 
 

Valor P 

U (%)  16   71,90  73,54  74,19  73,84  0,99  0,41 
EE (%)  16   6,16  5,16  4,30  5,11  1,14  0,85 
PB (%)  16   20,75  20,20  19,56  20,17  0,28  0,35 
MM (%)  16   0,93  0,99  0,89  0,84  0,05  0,38 
U= umidade; EE= extrato etéreo; PB= proteína bruta; MM= matéria mineral. 
CE= carne endurecida pela dessosa logo após abate e resfriamento imediato em água gelada por 2 
horas; CF= carne fresca, obtida pela dessosa às 24 horas pós-abate; CM3= carne maturada por três 
dias, obtida pela desossa às 24 horas pós-abate e maturação em embalagem à vácuo sob condição 
refrigerada; CM7= carne maturada por sete dias, obtida pela desossa às 24 horas pós-abate e 
maturação em embalagem à vácuo sob condição refrigerada. 
 

4.2 Comprimento de Sarcômero, Índice de Fragmentação Miofibrilar, Força de 

Cisalhamento, Perda por Cocção e Descongelamento e pH (0h e 24h) 

 

Variáveis consideradas importantes para explicar diferenças que 

poderiam aparecer na análise sensorial no quesito maciez, principalmente CS, IFM, 

FC apresentaram diferenças significativa entre CE e os demais tratamentos (P<0,05) 

(Tabela 2). PPD também apresentou diferença o que pode influenciar no quesito 

suculência, avaliada no sensorial. Não houve diferenças significativas para PPC 

(P<0,05). pH 0h e 24h também não apresentaram diferenças significativas (P>0,05). 
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Tabela 2 - Medidas físico-químicas associadas à qualidade organoléptica de lombo 
ovino de cordeiros Santa Inês submetido à endurecimento por 
encurtamento de sarcômero ou maturação em condição refrigerada 

Variáveis 
   Processamento pós abate    

 N  CE  CF  CM3  CM7  Erro padrão  Valor P 

CS (µm)  16  1,44b  1,84ab  1,89a  1,85a  0,10  0,02 

FC(kgf)  16  7,25a  3,33b  3,11b  2,37b  0,44  0,01 

IFM  16  76,18b  97,86ab  115,55ab  130,51a  11,41  <0,01 

pH 0h  16  6,69  6,72  6,57  6,93  0,15  0,42 

pH 24h  12  ---  5,61  5,69  5,60  0,04  0,18 

PPD(%)  16  17,69a  13,16a  8,00b  6,76b  0,58  <0,01 

PPC(%)  16  20,81  25,35  20,83  21,38  2,64  0,58 

Comprimento de Sarcômero (CS), Índice de Fragmentação Miofibrilar (IFM), Força de Cisalhamento 
(FC), Perda por Descongelamento (PPD), Perda por cocção (PPC) 
CE= carne endurecida pela dessosa logo após abate e resfriamento imediato em água gelada por 2 
horas; CF= carne fresca, obtida pela dessosa às 24 horas pós-abate; CM3= carne maturada por três 
dias, obtida pela desossa às 24 horas pós-abate e maturação em embalagem à vácuo sob condição 
refrigerada; CM7= carne maturada por sete dias, obtida pela desossa às 24 horas pós-abate e 
maturação em embalagem à vácuo sob condição refrigerada. 
 

4.3 Análise Sensorial 

 

Para os atributos escolhidos para análise sensorial, assim como na 

Tabela 2 as diferenças encontradas (P<0,01) foram apenas na CE para os demais 

tratamentos. Sendo textura o atributo a receber a nota mais baixa dentre os 

avaliados pelos consumidores (Tabela 3). 

Ao dividirmos as notas em duas categorias pode-se observar que ela 

tem o mesmo comportamento da Tabela 3, ou seja, CE foi a mais penalizada, 

principalmente na Textura (P<0,01), e a suculência, apesar de penalizada, foi menos 

que os demais atributos para CE (Tabela 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

Tabela 3 - Atributos sensoriais do lombo ovino de cordeiros Santa Inês submetido à 
endurecimento por encurtamento de sarcômero ou maturação em 
condição refrigerada 

Escala das notas: 1= Detestei; 2= Desgostei muito; 3= Desgoste moderadamente; 4= Desgostei 
ligeiramente; 5= Nem gostei/nem desgostei; 6= Gostei ligeiramente; 7= Gostei moderadamente; 8= 
Gostei muito; 9= Adorei 
CE= carne endurecida pela dessosa logo após abate e resfriamento imediato em água gelada por 2 
horas; CF= carne fresca, obtida pela dessosa às 24 horas pós-abate; CM3= carne maturada por três 
dias, obtida pela desossa às 24 horas pós-abate e maturação em embalagem à vácuo sob condição 
refrigerada; CM7= carne maturada por sete dias, obtida pela desossa às 24 horas pós-abate e 
maturação em embalagem à vácuo sob condição refrigerada. 

 
Tabela 4 - Aceitação dos atributos sensoriais do lombo ovino de cordeiros Santa 

Inês submetido à endurecimento por encurtamento de sarcômero ou 
maturação em condição refrigerada, usando teste binomial1 

 

1
Satisfatório=notas de 6 a 9 – equivalente a 100%; Insatisfatório= notas de 1 a 5 – equivalente a 0%. 

CE= carne endurecida pela dessosa logo após abate e resfriamento imediato em água gelada por 2 
horas ; CF= carne fresca, obtida pela dessosa às 24 horas pós-abate; CM3= carne maturada por três 
dias, obtida pela desossa às 24 horas pós-abate e maturação em embalagem à vácuo sob condição 
refrigerada; CM7= carne maturada por sete dias, obtida pela desossa às 24 horas pós-abate e 
maturação em embalagem à vácuo sob condição refrigerada.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis 
   Processamento pós abate   

 N  CE  CF  CM3  CM7  Valor P 

Textura  50  5,47b  7,43a  7,58a  7,66a  <0,01 

Suculência  50  6,45b  7,75a  7,57a  7,57a  <0,01 

Qualidade Global  50  5,92b  7,37a  7,53a  7,54a  <0,01 

Variáveis 
   Processamento pós abate   

 N  CE  CF  CM3  CM7  Valor P 

Textura (%)  50  52±8b  93±3a  95±2a  95±2a  <0,01 

Suculência (%)  50  76±6b  96±2a  94±3a  88±4ab  <0,01 

Qualidade Global (%)  50  56±8b  94±3a  96±2a  86±5 a  <0,01 
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5 DISCUSSÃO 
 

A composição centesimal para as amostras de lombo dos diferentes 

processamentos pós-abate não diferiram entre si (Tabela 1), apresentando valores 

próximos ao padrão para carne, que segundo Prata, (1999), citado por Zeola et al. 

(2004),  apresentam  valores médios gerais de: U 75%, PB 19%, EE 4% e MM 1,1%. 

O lombo de cordeiros Santa Inês puro e cruzados tem sido relatado com umidade 

entre 73 e 76%, teor de cinzas entre 0,98 e 1,2%, proteína total variando entre 19 e 

25% e lipídeos entre 2 e 4% (BONAGURIO et al., 2004; CARVALHO 2008; 

CARVALHO; BROCHIER, 2008; ZAPATA et al., 2001), corroborado pelos dados 

obtidos e sem efeito dos processamentos pós-abate aplicados no experimento. 

Não houve diferença significativa entre os pHs 0h,e todos eles estavam 

dentro do esperado, valor médio de 6,73±0,15, próximos do neutro. O pH medido às 

24h, com exceção dos músculos inclusos na CE, também não obteve diferença 

significativa entre as amostras, e estavam dentro do esperado, em média os valores 

ficaram 5,63±0,04 (Tabela 2), sendo que os valores de pH para carne pós-rigor são 

entre 5,6 e 5,8. 

As temperaturas da carcaça logo após o abate variaram de 31 a 35ºC 

entre as amostras, já nas 24h, com exceção do CE, elas variaram de 12 a 15ºC, 

talvez essa temperatura mais elevada possa ser a razão para amaciamento 

acelerado da CF e demais amostras maturadas, uma vez que a temperatura de 15ºC 

no início do rigor mostrou-se ideal para minimizar os efeitos do rigor e não afeta 

negativamente a atividade de calpaína durante o tempo de maturação (GEESINK; 

BEKHIT; BICKERSTAFFE, 2000). Estes valores estão acima daquele esperado e 

preconizado para carcaças resfriadas em câmara fria entre 2 e 6º C, levando a crer 

que pode ter ocorrido algum problema durante a noite na câmara. 

Se consideradas as condições de pH e temperatura, as amostras do 

CE apresentavam todas as condições para encurtamento excessivo dos sarcômeros  

pelo frio e para obtenção de valores de força de cisalhamento elevados, pelo fato da 

submissão ao resfriamento do músculo em água a 0º C e o pH inicial em torno de 

6,72. Estas condições são fatores predisponentes para encurtamento pelo frio, ou 

“cold shortening”, que acontece em músculos com pH maior que 6 e uma 

temperatura menor que 10º C (LOCKER; HAGYARD, 1963).  
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O valor de comprimento de sarcômero para CE foi de 1,44 µm (Tabela 

2), com encurtamento da ordem de 35% do comprimento do sarcômero em repouso, 

que em ovinos situa-se em torno de 2,2 µm (WHELLER; KOOHMARIE, 1999). Este 

nível de encurtamento foi suficiente para a obtenção de carne com menor maciez 

comparada às carnes pós-rigor ou maturadas, que não diferiram entre si (Tabela 2). 

O encurtamento entre 20 e 40 % foi apontado como causador de um endurecimento 

da carne (MARSH; LEET, 1966). Valores altos de força de cisalhamento também 

foram obtidos às 24h postmortem em carne ovina que apresentou comprimento de 

sarcômero médio de 1,69 µm (WHELER; KOOHMARAIE,1994). O encurtamento do 

sarcômero, que ocorre durante o processo de rigor mortis é responsável pelo 

enrijecimento da musculatura e carne mais dura em músculo Longissimus de 

cordeiro (KOOHMARAIE et al., 2002). 

Após o estabelecimento do rigor, o comprimento do sarcômero não 

sofreu alterações significativas nas amostras processadas após 24 horas pós-abate 

(Tabela 2).  

A mudança na força de cisalhamento decorrente da maturação não foi 

observada, sendo a que única diferença observada na maciez foi relacionada com a 

indução de encurtamento excessivo do sarcômero no processamento da CE (Tabela 

2).O congelamento, que  poderia ser um fator determinante, não afetou as amostras, 

pois estas eram muito pequenas e o mesmo processo de congelamento foi aplicado 

a todas as amostras.  Este comportamento contraria as observações de maiores 

mudanças em forças de cisalhamento acontecendo entre o primeiro e o sétimo dia 

de maturação (KOOHMARAIE et al., 1991, 1995; STARKEY et al., 2015). 

A aceleração do processo de amaciamento pelo resfriamento retardado 

pode ter auxiliado na obtenção de carnes com forças de cisalhamento baixas já para 

a CF, não havendo alteração significativa para CM3 e CM7 (GEESINK; BEKHIT; 

BICKERSTAFFE, 2000).  Este sistema também corrobora para a observação de que  

carnes macias logo após o rigor tendem a apresentar efeitos de amaciamento pelo 

tempo de maturação, embora diferenças pudessem existir devido à fragilização da 

estrutura miofibrilar causada pela proteólise postmortem (MILLER, 2014).  

Embora não houvesse diferenças na força de cisalhamento, o IFM 

parece demonstrar um comportamento de aumento gradativo de fragmentação das 

miofibrilas com o processo de maturação. Este processo pode não ser suficiente 
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para produzir diferenças na força de cisalhamento, que se encontra em patamares 

baixos para as carnes retiradas pós-rigor e maturadas.  

O presente trabalho mostrou que houve um aumento do IFM, mas que 

a maior diferença encontrada foi entre CE para com CM7 (Tabela 2), porém ao 

compararmos esses resultados com o de Gonçalves, et al. (2004) que trabalhou com 

ovinos SRD com 15 meses de idade, e atingiu valores muito próximos ao deste  

trabalho, foi verificado que a maior mudança do IFM foi do terceiro para o sétimo dia; 

Taylor, et al. (1995) trabalhando com músculo semimembranosus de bovinos 

também mostrou um IFM crescente sendo as mudanças mais drásticas ocorreram 

do dia 1 ao dia 7, muito parecido com o comportamento crescente deste trabalho. Já 

Koohmarie, et al. (1995), trabalhando com ovinos Dorset com e sem o gene 

calipígio, obteve índices muito baixos se comparado com presente trabalho, mas 

pode-se observar o comportamento IFM pode-se notar que há mudanças 

significativas entre os dias 1 e 7 de maturação, essa mudança é mais sútil em 

animais com o gene calipígio e corrobora com o presente trabalho, pois mesmo 

havendo alterações no IFM, a FC para animais com esse gene não tem mudanças 

significativas. É sabido que com o aumento do IFM, a FC diminui (KOOHMARIE, et 

al., 1995). 

Os valores obtidos de IFM (Tabela 2) mostram que o menor valor 76,18 

que era para amostras de CE, e segundo a classificação de Culler et al. (1978), ao 

trabalhar com bovinos, todas as carnes submetidas a qualquer um dos tratamentos 

podem ser consideradas macias, pois para os autores carnes macias são 

consideradas a partir do valor de 60,44, mas ao colocarmos isso ao provador a CE 

foi o que recebeu notas mais baixas em todos os quesitos avaliados, mostrando que 

a indução foi perceptível ao consumidor. Freire et al. (2010) trabalhando com 

diferentes cruzamentos de Santa Inês (Texel e Dorper) e Santa Inês PO com 

diferentes pesos (30kg e 45kg) observaram que a carne melhor aceita foi a da Santa 

Inês PO com 45kg, que apresentou (mesmo que não significativa) menor força de 

cisalhamento.  Deve-se considerar que a raça Santa Inês é uma raça tardia quanto a 

deposição de gordura, então, animais mais jovens tendem a apresentar uma menor 

cobertura de gordura (FREIRE et al., 2010), sendo assim isso pode influenciar 

principalmente na suculência, uma vez que uma melhor cobertura de gordura na 

carcaça a protege do ressecamento pelo frio da câmara fria, isso pode ser 

observado através da umidade que em Santa Inês 30 foi menor, e está foi 
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relacionada com a menor nota também para suculência. No presente trabalho as 

condições dos animais eram bem parecidas dos animais Santa Inês 30kg, mas 

obtivemos melhores notas, com exceção da CE, provavelmente houve diferença de 

terminação dos animais devido a dieta, não informada pelos autores, pois ambos os 

trabalhos foram realizados com consumidores escolhidos ao acaso.  

Tempo de maturação não teve efeito significativo sobre a força de 

cisalhamento da carne ovina de SI (GONÇALVES et al., 2004) porém pode se 

verificar que a indução foi efetiva e ficou muito acima do aceito pelos consumidores. 

Os processamentos pós-abate resultaram em maior perda por 

descongelamento para amostras CE e CF comparadas com CM3 e CM7 (Tabela 2). 

As maiores perdas para CE e CF estariam associadas ao acondicionamento destes 

músculos. Ambos os processamentos experimentam o encurtamento do sarcômero 

durante o rigor mortis e consequente extravasamento da água intramiofibrilar para os 

espaços extramiofibrilar e extracelular. Todavia, aquela água acaba sendo mantida 

na carne, sem possibilidade de exsudação, pelo congelamento das amostras. Por 

outro lado, os músculos que ficaram mais tempo maturando (3 e 7 dias pós-abate) 

apresentarem perdas de água livre anteriores ao congelamento, que não são 

computadas na perda por descongelamento. Ao longo do processo de maturação 

ocorre uma perda de água ao longo dos dias, conforme o processo proteólise foi 

acontecendo, com formação de canais de água no meio extracelular que facilitam a 

perda por gotejamento, o que pode explicar a menor perda dos demais tratamentos, 

que foram perdendo a água ao decorrer dos dias de maturação e ao serem 

congelados não tinham tanta água retida no seu meio extracelular (DEVINE et al., 

2014).   

Em pesquisa realizada com ovinos SRD (sem raça definida) também 

não foram notadas diferenças significativas com tempo de maturação, isso pode ter 

acontecido devido aos valores já estarem suficientemente baixos e dentro do padrão 

de maciez para consumo (GONÇALVES et al., 2004), que segundo Miller et al. 

(2001) em seu experimento com carne bovina estabeleceu que é a partir de força de 

cisalhamento de <4,3 kg, levando em consideração que consumidores de carne 

bovina, vão ter o mesmo discernimento para carne ovina. Porém em trabalho 

realizado com carne ovina para consumidores australianos foi verificado que uma 

carne <2,7 kg seria o ideal para atender a quase todos os tipos de consumidores em 

qualquer situação, mas que carnes com valores <4,9 kg foram classificadas como 
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boa para todos dias correndo o risco de não conseguir atingir uma gama tão grande 

consumidores  (HOPKINS et al, 2006). Pode-se dizer que os resultados expressos 

na Tabela 2 mostram que CE está com um valor acima do aceitável (7,2kgf) 

enquanto os demais valores se encaixam nessa faixa, se não considerarmos o 

patamar mais baixo estipulado para se ter mais segurança em relação aos 

consumidores, caso contrário apenas CM7 estaria dentro do ideal.  

Não houve diferença entre as PPC, isso pode ter ocorrido devido há 

perda por descongelamento ter sido excessiva em CE e CF. 

O presente trabalho obteve notas altas, acima 7, para as amostras CF, 

CM3 e CM7, ou seja, foram  melhores avaliados,  e em média 5 para uma carne 

mais dura (CE). Em contrapartida Costa et al. (2011a) trabalhando com diferentes 

cruzas SIxDP, SRD e SI puro, e duas diferentes dietas de concentrado, e usando 

equipe treinada de avaliadores com escala não-estruturada de 9 cm, observaram 

que a maciez sensorial (dureza) da carne da SI com peso de 35kg, maturada por 

24h apresentou uma nota muito baixa de dureza (2,64), independente da dieta. 

Mesmo tendo obtido uma FC 4,9 kgf, abaixo do CE do presente trabalho, e bem 

próximo do padrão definido como aceitável, isso não impediu de ser penalizada 

pelos provadores. As demais características avaliadas no trabalho de Costa et al. 

(2011a) também foram baixas em relação a este fato, isso ocorreu provavelmente 

devido a pesquisa ter usado equipe treinada para análise, que estão mais aptos a 

perceber pequenas mudanças nas características sensoriais.  

Todos os atributos avaliados neste trabalho obtiveram notas acima de 

7, com exceção de CE. Em trabalho realizado com diferentes níveis energéticos a 

fim de melhorar atributos sensoriais, em particular a suculência, notou-se que isso 

não produziu diferenças significativas perceptíveis, mesmo sendo painel treinado 

(FERRÃO et al., 2009), isso pode ter acontecido pelo trabalho ter usado animais 

muito jovens, igualmente ao presente trabalho, pois apenas as carnes que foram 

induzidas ao encurtamento de sarcômero obtiveram avaliações diferentes e menores 

que os demais processamentos. Outra diferença entre este trabalho e o de Ferrão et 

al. (2009) é que os provadores treinados penalizaram mais as amostras 

independente do tratamento, talvez se o presente trabalho tivesse usado também, 

os processamentos pós-morte teriam diferenças entre si, uma vez que eles poderiam 

perceber as diferenças encontradas no IFM.  
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Amostras consideradas mais macias com forças de cisalhamento 

abaixo de 3,40 kgf receberam altos escores para as variáveis sensoriais avaliadas, 

exceto CE. Valores entre 3,2 e 3,5 kgf obtidos de ovinos SRD fêmeas e castrados 

foram percebidas por consumidores como macias em detrimento de 4,1 kgf de 

animais inteiros (GONÇALVES et al., 2004), ficando próximo ao limiar do que é 

considerado aceito como carne macia pelo consumidor  (<4,1 Kg) (DELGADO et al., 

2006, MILLER et al., 2001). Deve se lembrar de que neste trabalho Gonçalves et al. 

(2004) trabalhou com borregos (animais com 15 meses e dois dentes permanentes), 

talvez por serem animais mais velhos outros aspectos como sabor e odor da carne 

tenham influenciado a baixa aceitabilidade da  carne dos machos inteiros, 

diferentemente do presente trabalho que apesar de trabalhar com animais inteiros 

eles ainda eram muito jovens (6 meses). 

Na análise de aceitação, a textura da CE em relação aos demais 

processamentos reflete uma distribuição uniforme dos escores em faixas mais 

baixas (Tabela 4).  Para os demais tratamentos (CF, CM3 e CM7) todas se 

encaixavam no padrão alto de escolha.  

Embora a CF e CM3 não tenham se diferenciado da CM7, foram 

observamos alguns comentários feitos nas fichas de avaliação para a CM7, como: “A 

nota não foi máxima, pois essa carne estava macia demais”, “Essa carne estava 

muito viscosa”, ou “Desfez muito fácil na boca”. Essas avaliações apresentaram 

escores, embora classificados como Satisfatórios, que eram mais baixos que 

aqueles obtidos para CM3 e CF. Estas amostras apresentaram um IFM intermediário 

em relação ao CE e CM7 (Tabela 2), podendo indicar uma menor fragilização da 

estrutura miofibrilar que influenciaria a percepção da textura por alguns 

consumidores. Alta correlação entre IFM a característica sensorial de textura 

(r=0,75) (CULLER et al., 1978), corrobora com esta possibilidade. 

Quando passamos a analisar a característica Suculência observamos 

algumas mudanças, mas algumas características se mantiveram como a CE 

continua sendo a carne menos aceita, porém ela foi menos penalizada para essa 

característica. A CE recebeu comentários como: “Essa carne está muito seca”, 

talvez a textura da carne possa causar um efeito de confundimento para os 

provadores uma vez que não houve mudanças significativas na umidade de um 

tratamento para o outro (Tabela 1). Consumidores comuns tendem a confundir a 

avaliação de suculência e textura, associando uma carne dura como sendo seca 
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também (MILLER, 2014). Por outro lado, a menor suculência pode ser causada pela 

perda excessiva de água causada pela fragmentação miofibrilar, conforme 

observado na PPD (Tabela 1), e também influenciado nos menores escores de 

textura para a CE.  

Pode-se observar também que a CM7 foi mais penalizada para essa 

categoria ficando estatisticamente igual a CE, o que reforça o fato que o IFM pode 

ter influenciado na aceitação, uma vez que a suculência é a sensação de umidade 

nas primeiras mastigações, e para alguns provadores, como dito anteriormente, a 

carne se “desfez” muito fácil na boca, não podendo ser avaliado com clareza a 

suculência. 

Quando se observa a avaliação de Qualidade Global (Tabela 4) CE 

continua em um patamar bem baixo, e reflete o que ocorreu nas outras avaliações. 

Outro fator que pode ter contribuído para baixa avaliação no quesito Qualidade 

Global foram comentários a respeito do odor como: “Cheiro forte”, “Cheiro não 

agradável”. 

A CF e a CM3 foram os processamentos com melhores avaliações 

para todas as variáveis sensoriais, mostrando uma tendência do que seria o ideal 

para o consumidor.  

A CM7 não sofreu uma penalização na Qualidade Global em 

comparação com CF e CM3, embora exista uma distribuição menos favorável dos 

escores para Suculência, o que leva a explicação que apesar da carne com IFM 

muito alto e FC muito baixa também ser penalizada, isso ainda não é suficiente para 

carne não ser aceita de maneira geral. Ao contrário do impacto negativo que uma 

carne que tem um IFM baixo e FC alto, que além de mais penalizado, não foi bem 

aceito em nenhuma das categorias avaliadas. Os dados apontam para uma 

importância da textura na definição da distribuição dos escores na avaliação global 

de consumidores não-treinados. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O encurtamento excessivo de sarcômero foi determinante para a maior 

dureza da carne.  

O período prolongado de maturação apresentou um alto IFM, embora 

insuficiente para alterar a avaliação de maciez das carnes provenientes de desossa 

pós-rigor. 

A maciez é o limitante para boa aceitação pelos consumidores, que 

percebem e avaliam negativamente a carne de cordeiro com alto valor de força de 

cisalhamento.  

A avaliação de suculência também pode ser prejudicada pelo 

encurtamento excessivo pelo frio, bem como carnes com períodos longos de 

maturação. O confundimento entre maciez e suculência pode afetar a avaliação dos 

consumidores não treinados.   

Mesmo o objetivo de se obter diferentes faixas de maciez não sendo 

efetivo, os resultados mostram uma tendência dos consumidores em relação ao 

impacto da maciez na sua satisfação. Onde carnes com alta força de cisalhamento 

são rejeitadas e carnes com força de cisalhamento muito baixas tendem a ser 

menos preferidas que as demais. 
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ANEXO A – “Termo de consentimento livre e esclarecido” 
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ANEXO B – Ficha de avaliação da carne ovina 
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ANEXO C – Parecer da “Comissão de Ética em Pesquisa em Seres Humanos” 
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