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ANÁLISE SENSORIAL DE CARNE BOVINA COM COBERTURA DE 

QUITOSANA E EXTRATOS NATURAIS 

 

RESUMO: O objetivo da pesquisa foi avaliar o uso de revestimentos comestíveis  de 

quitosana adicionados de extratos naturais como conservantes da carne bovina e sua 

influência nas características sensoriais. A princípio foram preparadas misturas 

filmogênicas contendo 3% de quitosana, além de 8%, 6% e 8%, dos extratos de alecrim, 

cebola e urucum, respectivamente, as amostras de carne foram imersas nas misturas 

filmogênicas e analisadas posteriormente, as análises realizadas foram: físicas (pH, cor, 

capacidade de retenção de água, perda de peso na cocção e força de cisalhamento), 

microbiológicas (detecção de Salmonella spp.), atividade antioxidante (TBARS), análise 

sensorial. Os resultados das análises físicas, demonstram que não houve efeito 

significativo (p<0,05) entre os tratamentos para pH. A capacidade de retenção de água 

mais elevada, ocorreu nas coberturas com extrato de cebola a  6% e com extrato alecrim 

de 8%. A perda de peso na cocção das amostras contendo os extratos foi menor do que 

nas amostras controle e contendo quitosana. A força de cisalhamento também apresentou 

diferença entre os tratamentos, todas as amostras tiveram uma diminuição na força de 

cisalhamento. Nas análises microbiológicas, verificou-se a conformidade da ausência de 

Salmonella spp. em 25g de amostra. Todas as coberturas demonstraram capacidade 

antioxidante significativa entre os tratamentos. Os resultados da análise sensorial, 

demonstram que não houve efeito significativo (p<0,05) entre os tratamentos, no entanto, 

a cobertura que contém o extrato de urucum, obteve maior média para os atributos 

avaliados. Assim, conclui-se que as coberturas à base de quitosana e extrato naturais 

apresentaram influência na conservação e qualidade da carne bovina, tendo boa aceitação 

entre os consumidores principalmente a carne contendo cobertura com extratos de 

urucum mais aceita pelos provadores. 

 

Palavras chaves: Aditivos alimentares, filmes comestíveis, segurança alimentar. 
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SENSORY ANALYSIS OF BOVINE MEAT WITH QUITOSANE COATING 

AND NATURAL EXTRACTS 

 

ABSTRACT: The objective of this research was to evaluate the use of edible chitosan 

coatings added with natural extracts as preservatives of beef and their influence on 

sensory characteristics. At first filmogenic mixtures containing 3% chitosan were 

prepared, in addition to 8%, 6% and 8% of the extracts of rosemary, onion and urucum, 

respectively, the meat samples were immersed in the filmogenic mixtures and analyzed 

later, the analyzes performed were: physical (pH, color, water retention capacity, cooking 

weight loss and shear force), microbiological (detection of Salmonella spp.), antioxidant 

activity (TBARS), sensory analysis. The results of the physical analyzes show that there 

was no significant effect (p <0.05) between the treatments for pH. The highest water 

retention capacity was found in 6% onion extract and 8% rosemary toppings. The weight 

loss in the cooking of the samples containing the extracts was smaller than in the control 

samples and containing chitosan. Shear force also showed differences between 

treatments, all samples had a decrease in shear force. In microbiological analyzes, the 

absence of Salmonella spp. in 25g of sample. All toppings showed significant antioxidant 

capacity between treatments. The results of the sensory analysis show that there was no 

significant effect (p <0.05) between the treatments, however, the cover containing the 

annatto extract obtained a higher average for the evaluated attributes. Thus, it is concluded 

that the coverings based on chitosan and natural extract had influence on the conservation 

and quality of beef, having good acceptance among consumers mainly the meat 

containing urucum extracts coverage more accepted by the tasters. 

 

 

Keywords: Food additives, edible films, food safety. 
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1 INTRODUÇÃO 

A carne bovina é uma das principais fontes de proteína animal consumida pela 

população brasileira (ALMEIDA et al., 2015). A rica disponibilidade de proteínas, ácidos 

graxos, gorduras e vitaminas faz da carne um produto de importante participação na dieta 

humana (FERREIRA; SIMM, 2012). Por suas características intrínsecas, como 

composição química, elevada atividade de água e pH próximo à neutralidade, é um ótimo 

meio para a multiplicação de microrganismos (FONTOURA et al., 2010).  

Entretanto, o consumidor procura alimentos que possam oferecer-lhe qualidade e 

segurança ao mesmo tempo, com maior atenção aos fatores que podem ser prejudiciais à 

sua saúde (COSTA et al., 2017). A segurança dos produtos de origem animal e os desafios 

no controle dos processos geram a necessidade da criação de mecanismos que reduzam o 

risco potencial de doenças transmitidas por alimentos (LOPES et al., 2017). 

Na indústria uma das formas de conservação de carnes frescas é o uso de 

embalagens, que geralmente são bandejas plásticas e filmes de altíssima permeabilidade 

ao oxigênio e baixa permeabilidade ao vapor de água, que podem manter a coloração 

vermelha, e proteger da desidratação, no entanto, não exercem controle sobre a 

deterioração microbiana (GOMIDE et al., 2013).  

As preocupações crescentes com problemas ambientais causados por embalagens 

têm renovado o interesse em coberturas superficiais protetoras comestíveis e ativas 

(NOVAES et al.,  2012). Com o avanço da indústria química, a indústria de alimentos 

tem sido beneficiada pelo surgimento de novas substâncias que podem ser adicionadas a 

essas embalagens ou diretamente nos alimentos com o objetivo de conservar e melhorar 

a cor, o aroma, a textura, o sabor, bem como o valor nutritivo destes (VASCONCELOS, 

2010).  

De acordo com Honorato e Nascimento (2011), os aditivos alimentares se 

tornaram virtualmente obrigatórios na alimentação moderna, por sua capacidade de 

manter a qualidade e a validade dos alimentos vendidos em supermercados. No entanto, 

a forma de vida do consumidor vem se modificando, e a busca por alimentos livres desses 

aditivos está cada vez maior. 

 Uma alternativa para a substituição dessas substâncias é a utilização de aditivos 

naturais que possam proporcionar a mesma qualidade e segurança na conservação dos 
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alimentos. O estudo de substâncias naturais para fins de conservação de alimentos está 

cada vez mais avançado. 

 Segundo Galo et al. (2018), esses estudos apontam e comprovam a existência de 

moléculas de origem natural, presente em plantas, hortaliças e semelhantes que 

apresentam atividade biológica na conservação de alimentos. No entanto, a utilização 

dessas substâncias pode agregar um sabor ou odor característico ao alimento, e influenciar 

na aceitação do produto pelo consumidor. 

Quando se desenvolve um novo produto, umas das  preocupação é saber se ele 

será aceito pelo consumidor, com isso a análise sensorial do novo produto se torna de 

fundamental importância nesse processo. A indústria tem utilizado a análise sensorial 

como uma “ferramenta guia” nas áreas de desenvolvimento de produtos, controle de 

qualidade e marketing (RAMOS; GOMIDE, 2017).  

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de revestimentos 

comestíveis  de quitosana adicionados de extratos naturais como conservantes da carne 

bovina e sua influência nas características sensoriais.  
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2 OBJETIVOS  

 

 2.1 Objetivo geral 

  

a) Avaliar o uso de revestimentos comestíveis  de quitosana adicionados de extratos 

naturais como conservantes da carne bovina e sua influência nas características 

sensoriais.  

 2.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar o revestimento de quitosana e extratos naturais que promove melhor 

conservação da carne. 

b) Testar a influência dos revestimentos de quitosana e extratos naturais interferem 

nas características da carne bovina. 

c) Verificar o nível de aceitação sensorial dos revestimentos  qualidade sensorial da 

carne bovina. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Carne bovina 

  

A carne bovina possui atributos nutricionais importantes para a dieta do 

consumidor. É um alimento que possui proteínas de alto valor biológico, de origem 

animal, rico em vitaminas importantes para a síntese de células vermelhas no sangue, 

lipídios, minerais e aminoácidos imprescindíveis para o organismo (BECKER; KIEL, 

2011).  

O teor de nutrientes e a influência de alguns fatores ambientais, fazem da carne 

um excelente substrato onde adentram, crescem e multiplicam-se diversos 

microrganismos (ALMEIDA et al., 2010). A deterioração da carne é responsável pela 

perda de qualidade e segurança e pode ocorrer durante a produção, transporte, 

processamento ou armazenamento. A oxidação é a principal causa de deterioração dos 

alimentos e limita consideravelmente a vida de prateleira desses produtos (NERÍN et al., 

2008). 

As principais consequências da oxidação incluem a diminuição no valor 

nutricional dos alimentos devido à destruição de ácidos graxos essenciais, proteínas e 

vitaminas lipossolúveis, diminuição do conteúdo de energia, produção de odores, e  

mudanças de cor (degradação de pigmentos), que são importantes na decisão dos 

consumidores de comprar os alimentos (NERÍN et al., 2008). 

Antioxidantes sintéticos têm sido usados para prevenir a oxidação lipídica, mas a 

crescente demanda por produtos naturais renovou o interesse em polímeros naturais como 

matérias-primas para revestimentos ou filmes comestíveis devido ao seu potencial de 

prolongar a vida útil dos alimentos e reduzir a complexidade e o custo de sistemas de 

embalagem (LIU et al., 2013). 

3.2 Utilização de filmes/revestimentos na conservação de alimentos 
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As preocupações crescentes com problemas ambientais causados por embalagens 

têm renovado o interesse em camadas superficiais protetoras comestíveis ativas 

(NOVAES et al.,  2012). Os filmes e materiais de revestimento  são biodegradáveis, sendo 

esse um dos maiores beneficios, juntamente com sua comestibilidade. (DEBEAUFORT 

et al., 1998; KROCHTA, 2002; HAN, 2014). 

Embora os filmes e revestimentos comestíveis não possam substituir totalmente 

as embalagens sintéticas convencionais, pesquisas sobre esses filmes e revestimentos são 

necessárias e ajudam a diminuir os milhões de toneladas de plásticos consumidos na 

atualidade, particularmente quando os resíduos dessas embalagens ameaçam a qualidade 

de vida no planeta (DURANGO VILLADIEGO et al., 2005). 

Filmes e revestimentos são produzidos a partir de biopolímeros, aditivos de 

qualidade alimentar e plastificantes, essa combinação é responsavel pela formação, 

modificação, propriedades físicas e outras funcionalidades dos filmes (HAN, 2014). 

Essas misturas oferecem a possibilidade de se obter filmes finos e revestimentos para 

cobrir alimentos, podendo ser utilizados com acréscimo de aditivos naturais em alimentos 

in natura ou processados para fins de conservação, devido a sua capacidade de estender 

a vida de prateleira (ELSABEE e ABDOU, 2013). 

O uso de revestimentos cria uma atmosfera modificada em torno da mercadoria, 

semelhante à obtida por meio do controle ou modificação das condições atmosféricas de 

armazenamento (CERQUEIRA et al., 2009). Filmes e revestimentos comestíveis são uma 

alternativa para estender o prazo de validade dos produtos de origem animal, atuando 

como barreiras ao vapor de água, oxigênio e dióxido de carbono e como portadores de 

substâncias para inibir microorganismos patogênicos e de deterioração (ORTEGA et al., 

2014). 

3.3 Quitosana 

A quitosana é um amino polissacarídeo, derivado do processo de desacetilação da 

quitina, que constitui a maior fração dos exoesqueletos de insetos e crustáceos, sendo 

assim assumido como o segundo composto orgânico mais abundante da natureza (ASSIS 

e SILVA, 2003). 
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A quitosana tem sido bastante utilizada na composição de filmes, porque, além de 

ter boas propriedades formadoras de filmes, possui ação bactericida e fungicida, devido 

a sua capacidade de ligar-se às moléculas de água, inativar as enzimas microbianas e 

absorver os nutrientes usados pelos microrganismos (OUATTARA et al., 2000). 

Segundo Casariego et al. (2008), as propriedades físico-químicas e biológicas da 

quitosana justificam sua utilização em formulações de alimentos pois podem melhorar o 

estado nutricional, higiênico e/ou sensorial, devido às suas propriedades antimicrobiana, 

antioxidantes e gelificantes, atuando também como fibra funcional.  

Sathivel (2005), avaliou o efeito da aplicação de revestimentos de quitosana (1 e 

2%) na conservação de filés de salmão. Eles foram mantidos congelados (-20 °C) durante 

três meses. Em comparação com o tratamento controle, houve diminuição significativa 

da perda de massa e da oxidação lipídica dos filés. 

Kanatt et al. (2008), avaliaram a ação antioxidante da quitosana, juntamente com 

extrato de hortelã, na conservação de salame, e a ação de um complexo quitosana-glicose 

em carne moída de cordeiros e salame, contra diversos microrganismos, confirmando sua 

efetividade como agente antimicrobiano em carnes e produtos cárneos. 

3.4 Uso de aditivos alimentares na carne bovina (sintéticos x naturais) 

Com o crescimento da população, a necessidade de se produzir mais alimentos 

aumenta a cada dia, aliado a isso há uma necessidade por alimentos com maior 

durabilidade. Na indústria, é comum o uso de aditivos alimentares para fins de 

conservação que podem ser utilizados diretamente no produto ou adicionados nas 

embalagens.  

Como já citado anteriormente, dentre os fatores não microbiológicos envolvidos 

na deterioração da carne durante o armazenamento refrigerado, a oxidação lipídica tem 

maior destaque, pois induz alterações nos lipídios do músculo, afetando as propriedades 

sensoriais e nutricionais das carnes e derivados, devido a inúmeras reações em cadeia 

favorecidas pela luz e oxigênio (INSANI et al., 2008). A fim de retardar o processo de 

oxidação lipídica na carne e prolongar a vida de prateleira desse produto, é necessária a 

utilização de aditivos com ação antioxidante. 
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 Os antioxidantes sintéticos mais utilizados são: hidroxianisol butilado -BHA, 

hidroxitolueno butilado -BHT, butilhidroquinona terciário -TBHQ (RAMALHO e 

JORGE, 2006). No entanto, na literatura, há informações a respeito de algumas dessas 

substâncias que podem causar sérios problemas de saúde, como: câncer, desenvolvimento 

de alergias, hiperatividade, entre outros (ALBUQUERQUE et al., 2012). 

Na atualidade, o uso desses aditivos é visto com precaução, uma vez que, a maioria 

dos aditivos encontrados no mercado, são de origem sintética e estudos apontam 

problemas de saúde, associados ao uso em excesso e em longo prazo dessas substâncias. 

(GALO et al., 2018).  

Os antioxidantes naturais podem funcionar como agentes redutores, inibidores de 

radicais livres, quelantes ou sequestrantes do oxigênio singlete e como desativadores de 

metais pró-oxidantes (GÓMEZ, 2003). Entre os antioxidantes naturais mais utilizados 

podem ser citados tocoferóis, ácidos fenólicos e extratos de plantas como alecrim e sálvia 

(RAMALHO e JORGE, 2006).  

As indústrias alimentícias têm demonstrado interesse na identificação de plantas 

para atuarem como antioxidantes naturais, como no caso dos temperos e ervas que não 

somente agem como antioxidantes e antimicrobianos, mas também são flavorizantes, 

corantes e atuam como condimentos, proporcionando um sabor diferenciado ao produto 

(SALLAM et al., 2004; BARRETO et al., 2006). 

Desta forma,  as pesquisas sobre os antioxidantes naturais, tem especial interesse 

nos compostos fenólicos, presentes no alecrim, salvia, orégano (família Labitae) 

(POKORNY, 1991; SAHIDI e NACZK, 2004) e organosulfurados, presentes em grande 

quantidade em plantas da família Allium, como cebola e alho (MILNER, 2001; DUKE, 

2003; SASIKUMAR, 2004). 

3.5 Alecrim (Rosmarinus officinalis L.) 

O alecrim (Rosmarinus officinalis L.) é uma especiaria que vem sendo muito 

estudada para utilização como aditivo alimentar, extratos de alecrim estão disponíveis 

comercialmente como antioxidantes, isso porque diversas substâncias com atividade 

antioxidante foram identificadas nos extratos da folha de alecrim (VELAZCO, 2005; 
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ARAUJO, 2008). Os principais componentes antioxidantes do alecrim são os diterpenos 

fenólicos carnosol e o ácido carnósico. 

Assim como outros antioxidantes fenólicos, os diterpenos são capazes de interferir 

na oxidação lipídica pela rápida transferência de um hidrogênio para os radicais livres do 

lipídio e, dessa forma, interromper a reação em cadeia que caracteriza o processo de 

oxidação (TORBEN, 2004). 

Vários estudos comprovam a ação antioxidante do alecrim usado em variadas 

formas. Um extrato comercial de alecrim teve sua atividade antioxidante estudada em 

embutidos suínos frescais refrigerados, congelados e pré-cozidos congelados, obtendo 

resultados semelhantes ou melhores aos obtidos com BHA / BHT em relação ao valor de 

TBARS e a perda da coloração vermelha (SEBRANEK et al., 2005). 

Nerín et al. (2006), utilizaram embalagens ativas, de filmes de polipropileno (PP) 

com extrato natural de alecrim imobilizado e testaram as suas propriedades antioxidantes 

em mioglobina pura e bifes de carne bovina fresca. Os filmes aumentaram a estabilidade 

tanto da mioglobina quanto dos bifes contra processos oxidativos, sendo uma maneira 

promissora de estender a vida de prateleira da carne fresca.  

Além de ser um antioxidante natural, o extrato de alecrim, na presença de sal, 

melhora as características de cor e protege contra a descoloração, além de atuar como 

antimicrobiano (MARTÍNEZ et al., 2006).  

3.6 Cebola (Allium cepa) 

 A cebola (Allium cepa), da família Liliaceae, é uma espécie de grande 

importância econômica, amplamente cultivada em todo o mundo, é usada principalmente 

como um condimento para realçar o sabor de inúmeros pratos e, em muitos países, 

também é usado como um vegetal fresco, cozido e desidratado (MAROTTI e 

PICCAGLIA, 2002). 

É uma das principais fontes de flavonóides, que podem ser encontrados na casca 

seca. Considerada usualmente como resíduo, a casca da cebola contêm grandes 

quantidades de quercetina, quercetina glicosilada e seu produto oxidado, que são 

antioxidantes eficazes contra o efeito letal do estresse oxidativo (SHON et al, 2003; 

GÜLSEN et al., 2007; PRAKASH et al., 2007). 
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Os flavonóides são compostos fenólicos conhecidos por serem responsáveis pela 

coloração de diversas frutas e hortaliças. São considerados, também, potentes 

antioxidantes e têm vasta gama de funções bioquímicas, como a quelação de íons 

metálicos e a inibição da peroxidação lipídica (FORMICA e REGELSON, 1995). 

 A quercetina é um flavonóide encontrado em maior quantidade na cebola e 

apresenta funções antioxidantes, anti-inflamatórias e anticarcinogênica, sendo 

considerada um forte antioxidante devido à sua capacidade de eliminar os radicais livres 

e ligar íons de metais de transição (RESENDE, 2009; BAGHEL et al., 2012). 

3.7 Urucum (Bixa orellana L.) 

Na comercialização de um alimento, o impacto visual causado pela cor sobrepõe-

se a todos os outros, fazendo desse atributo um dos mais importantes e o primeiro critério 

de aceitação ou rejeição de um produto (TOCCHINI e MERCADANTE, 2001). Com a 

substituição dos corantes sintéticos pelos naturais, o Brasil se tornou um dos países com 

maior produção e exportação de sementes e, principalmente, de corantes a base dos 

pigmentos extraídos das sementes de urucum (MERCADANTE et al., 1997). 

Além do uso como corante, o urucum tem outras propriedades importantes para a 

indústria,  estudos mostraram sua atividade antimicrobiana e sua capacidade de 

conservação e agregação de qualidade aos alimentos (IROBI et al., 1996; FLEISCHER 

et al., 2003; GONÇALVES, 2005; NALIMOVA et al., 2005; ROJAS et al., 2006; 

BRAGA et al., 2007). 

O urucum também é considerado uma fonte natural rica em antioxidantes, devido 

aos compostos fenólicos que possui (ALMEIDA et al., 1996; COSTA et al., 2008). A 

atividade antioxidante dos fenólicos é devida principalmente às suas propriedades 

redutoras. Além disso, eles apresentam um potencial como quelantes de metais (ATOUI 

et al., 2005). 

Avaliações experimentais têm comprovado a capacidade dos carotenoides 

presentes no urucum (Bixa orellana L.), agirem também como antioxidantes, indicando 

uma alternativa para substituição dos aditivos sintéticos e a necessidade de revisão da 

legislação que regulamenta suas aplicações em produtos cárneos (ROCHA GARCIA et 

al., 2012).  
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3.8 Análise sensorial da carne bovina 

A alimentação encontra-se presente no cotidiano do homem, ainda que, ao longo 

dos tempos, se tenha verificado mudanças nos hábitos e nas preocupações inerentes ao 

consumo de gêneros alimentícios, aliada à mudança social, à evolução científica e 

tecnológica, à expansão comercial e à globalização (SILVA, 2015). 

O consumidor atual é cada vez mais exigente e informado, sendo o aumento da 

consciência para os aspectos sensoriais dos gêneros alimentícios que compram, um 

benefício secundário da crescente preocupação com a segurança alimentar (STONE et al., 

2012). 

A qualidade sensorial do alimento e a manutenção da mesma favorecem a 

fidelidade do consumidor a um produto específico, em um mercado cada vez mais 

exigente (TEXEIRA, 2009). A análise sensorial é uma ferramenta valiosa para o 

conhecimento, comparação e aceitação do produto elaborado e para verificar a 

aceitabilidade e preferência do consumidor. (DICK et al., 2010).  

Um dos maiores desafios para a indústria de carnes é oferecer produtos macios, 

suculentos e com cor e sabor agradáveis, de forma que características de frescor 

permaneçam estáveis durante toda a sua vida de prateleira, com a maior segurança e o 

menor custo possível (AZEVÊDO et al., 2008; MATHIAS et al., 2010; ALCANTARA 

et al., 2012).  

Aparência, textura, sabor, cor e valores nutricionais são particularidades que dão 

qualidade ao produto e são parâmetros avaliados para aceitação do consumidor. 

McMarthy et al. (2017) afirmaram que a decisão do consumidor de comprar carne bovina 

está fortemente ligada às propriedades sensoriais, que são percebidas durante a escolha 

do produto e à qualidade após o consumo.  

A percepção humana com relação à palatabilidade da carne resulta de uma 

interação complexa de processos físicos e sensoriais durante a mastigação (CAINE et al., 

2003). Entre os diferentes atributos de qualidade de carne, a maciez tem sido considerada 

como o fator mais importante para o consumidor, sendo decisiva para o valor comercial 

da carne (JEREMIAH, 1982; CHAMBERS e BOWERS, 1993).  
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A análise sensorial normalmente é realizada por uma equipe montada para analisar 

as características sensoriais de um produto para um determinado fim. Pode se avaliar a 

seleção da matéria prima a ser utilizada em um novo produto, o efeito de processamento, 

a qualidade da textura, o sabor, a estabilidade de armazenamento, a reação do consumidor, 

entre outros (TEIXEIRA, 2009).  

A escala hedônica é a mais utilizada para testes de aceitação, estruturada que pode 

variar de 5 a 9 pontos, identificando a preferência do consumidor através de respostas 

baseadas em gostar e desgostar, onde o julgador expressa a sensação percebida de forma 

globalizada ou em relação a um atributo específico (IAL, 2005; QUEIROZ; 2006). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 Este trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal Rural do Semi-Árido - 

UFERSA, Mossoró/RN.  Foram realizados cinco tratamentos, onde o CO corresponde ao 

tratamento controle onde foi utilizado água destilada, CQ: cobertura a base de quitosana, 

CCE 6%: cobertura de quitosana + o extrato de cebola a 6%, CAL 8%: cobertura de 

quitosana + extrato de alecrim a 8 %. e CUR 8%: cobertura de quitosana + extrato de 

urucum a 8%. Para o teste sensorial foi utilizado contrafilé (Longissimus dorsi) de 

bovinos, adquiridos em supermercados de Mossoró (RN).  

4.1 Elaboração dos extratos 

Para a preparação dos extratos foram utilizadas folhas de alecrim e sementes de 

urucum, além das cascas da cebola (Allium cepa L.), essa última, foi separada das polpas 

e levadas para secar em estufa de circulação de ar, a 60°C por 72 horas, logo após foram 

minimamente processadas e peneiradas. Para obter os extratos, seguiu-se a metodologia 

descrita por Michiels et al. (2012), com algumas modificações. Utilizou-se uma mistura 

de solvente (acetona / água / ácido acético glacial, 70: 28: 2% v / v), respectivamente, em 

uma razão de 1:20 (g de plantas por mL de mistura de solvente), para extração.  

A mistura foi agitada (TE-424; Tecnal) por 1 h a 50 rpm e 4 ± 1 ° C e depois 

centrifugado por 15 min a 4000 rpm e 4 ± 1° C. O sobrenadante foi filtrado utilizando 

papel de filtro (n ° 1, 125 mm) e concentrado utilizando um evaporador rotativo por 140 

min a 45ºC. O sobrenadante concentrado foi liofilizado por 48 horas e armazenado em 18 

± 1 ° C até a adição ao revestimento. 

4.2 Elaboração dos revestimentos 

Para a elaboração dos revestimentos foram preparadas soluções contendo 3% de 

quitosana e 0,6% de glicerol, dissolvidos em ácido acético a 2% (p/v). Também foram 

feitos revestimentos de quitosana, incorporados com o extrato de alecrim (AL), cebola 

(CE) e urucum (UR) (Tabela 1). 

Tabela 1. Composição dos revestimentos. 

Tratamento Quitosana Glicerol Extrato Ácido Acético 2% 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-20612007000100006&lang=pt#tabela1
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(%) 

Controle - - - - 

Revestimento 1  3,0 0,6 - 96,4 

Revestimento 2 3,0 0,6 8,0 AL. 88,4 

Revestimento 3 3,0 0,6 8,0 UR. 88,4 

Revestimento 4 3,0 0,6 6,0 CE. 90,4 

 

A solução ficou em agitação por um período de 24 horas, após esse período foi 

adicionado o extrato referente a cada tratamento e agitado por mais 1 hora. 

4.3 Aplicação dos revestimentos 

 A carne bovina  foi fracionada em bifes com aproximadamente 150g, 

posteriormente as amostras de carne foram imersas nos diferentes tratamentos por 1 

minuto, drenadas por 1 minuto, logo em seguida acondicionadas em bandejas de 

poliestireno, recobertas com filme de PVC e armazenadas a 4°C. 

Todo o  procedimento ocorreu de forma higiênica para não afetar a qualidade da 

carne, seguindo as normas de boas práticas de fabricação, de acordo com a RDC n° 

216/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil, 2004).  

4.4 Análise microbiológica 

 

A análise microbiológica foi realizada no Laboratório de Inspeção de Produtos de 

Origem Animal - LIPOA, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, as 

amostras destinadas a análise microbiológica, foram acondicionadas em sacos plásticos 

de polietileno de alta densidade (PEAD) e esterilizados, as amostras foram submetidas à 

pesquisa de Salmonella spp./ 25g (Brasil, 2003). 
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4.5 Análises físicas 

As análises físicas foram realizadas no Laboratório de Análises Instrumentais e 

Sensoriais (LANIS) da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA. No 

músculo Longissimus dorsi, foi medido o pH, por meio de um pH meter digital, marca 

HANNA. Previamente calibrado (digimed). Para mensuração do pH foram feitas três 

medidas por bife amostra. 

 A cor foi avaliada através de colorímetro Konica Minolta, CM-700d/600d (Sistema 

CIE L*a*b*), cujo sistema considera as coordenadas L* luminosidade (preto/branco), a* 

teor de vermelho (verde/vermelho) e b* teor de amarelo (azul/amarelo).  

Onde para definir a cor da carne são necessários 3 parâmetros: 

- L*: luminosidade ou claridade: que varia de 0 (preto) a 100 (branco). 

- a*: índice de vermelho. Varia de -a (verde) a +a (vermelho). 

- b*: índice de amarelo. Varia de -b (azul) a +b (amarelo). 

Foram realizadas 3 avaliações em 3 pontos distintos da amostra. 

         Para medir a capacidade de retenção de água, foi utilizada a metodologia proposta 

por Hamm (1960), com algumas modificações, onde foi feita a medição de perda de água 

liberada ao aplicar uma pressão sobre o tecido muscular. Para isso, foram pesados cubos 

de carne de 2 g, e colocados entre dois papeis de filtro e estes entre duas placas de acrílico. 

Em seguida, foi colocado um peso de 5kg em cima das placas. Após cinco minutos, 

retirou-se o papel filtro, contendo a amostra e o suco liberado, a amostra de carne após a 

pressão foi pesada, anotando-se o peso. A CRA foi calculada segundo a equação 1. 

Equação (1) 

CRA = 100,00 – Água livre (g/100g) 

Água livre (g/100g) = g de Água livre x umidade (g/100g) 

                                    g da amostra 

Onde :  

g da Água livre = mi - mf 

mi = massa inicial da carne 

mf = massa final da carne  

Para a medição da perda de peso na cocção (PPC), foram retiradas três porções do 

músculo (3,0 x 3,0 x 2 cm), as quais foram pesadas, envolvidas em papel alumínio e 

grelhadas até atingir 70 ºC de temperatura interna, monitorada por um termômetro de 

mercúrio. As amostras após resfriadas à temperatura ambiente foram novamente pesadas. 
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As perdas durante a cocção foram expressas em porcentagem. A PPC foi calculada 

segundo a equação 2. 

Equação (2) 

Pi - Pf = Pr x 100 

             Pi  

Onde:  

Pi = Peso inicial 

Pf = Peso final 

Pr = Peso residual  

As amostras usadas para a PPC foram as mesmas utilizadas para a análise de força 

de cisalhamento (FC), para a determinação da FC através do texturômetro foram retiradas 

2 amostras por porção, com auxílio de um bisturi, no sentido das fibras, no formato de 

paralelepípedos com 1,5 x 3,0 x 1,5 cm. 

A força de cisalhamento foi registrada em texturômetro (TEXTURE ANALYZER 

TA-XT-125), acoplado ao dispositivo Warner-Bratzler (HDP/WBV) com as seguintes 

configurações: velocidade de pré-teste: 2,0m/s; velocidade do teste: 3,0 m/s; Distância 

percorrida pela lâmina, após ter atingido a parte superior da amostra: 20 mm; velocidade 

de pós-teste: 10m/s, configurações para uma amostra de 1,5cm de altura. Os resultados 

foram expressos em gramas obtidos pelas médias de força máxima de ruptura das 

amostras. 

4.6 Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

Para o teste das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), foi utilizado 

0,5g de carne, com adição da solução estoque (ácido tiobarbitúrico a 0,375%, ácido 

tricloroacético a 15% e HCl a 0,25M), em que as amostras positivas desenvolvem a cor 

rosa durante o aquecimento. A absorbância da solução foi determinada em 532mm contra 

o branco. A quantidade de TBARS será expressa como miligramas de malonaldeído por 

kg de carne bovina (AMSA, 2012). 

4.7 Análises sensorial 

A avaliação sensorial foi realizada no Laboratório de Análises Instrumentais e 

Sensoriais (LANIS) da Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA totalmente 

equipado com cabines individuais para melhor realização dos testes. Para o 
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desenvolvimento da análise sensorial dentro dos padrões da ética, o presente estudo 

passou por avaliação dos critérios da ética em pesquisa conforme Resolução nº 466/2012 

do Conselho Nacional de Saúde.  

  A análise sensorial foi realizada no Laboratório de Análises Instrumentais e 

Sensoriais (LANIS) da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, utilizando 

porções dos músculos Longissimus dorsi da carne bovina vendida no comércio local, que 

estavam embaladas individualmente e armazenados sob refrigeração de 40C até 24 horas 

antes da avaliação. As amostras foram avaliadas por um painel de 80 degustadores não 

treinados, visando atingir o consumidor comum. 

Para a realização das análises, foram recrutados, a cada etapa, 10 provadores não 

treinados, totalizando 80 provadores. Os provadores foram de ambos os sexos com idade 

entre 18 a 50 anos, cujo perfil incluiu alunos de graduação e pós-graduação, professores 

e funcionários da UFERSA, que eram consumidores assíduos de carnes e produtos 

cárneos e não apresentavam alergias a nenhum dos ingredientes presentes nos produtos. 

Desta forma, foram oferecidas amostras de carne com aproximadamente 25g, que cada 

provador degustou para responder aos testes.  

Foram utilizados os testes de escala hedônica de nove pontos para os seguintes 

parâmetros: cor, sabor, aroma, textura, suculência e intenção de compra com os seguintes 

níveis de aceitação: 1 – desgostei muitíssimo; 2 – desgostei muito; 3 – desgostei 

moderadamente; 4 – desgostei ligeiramente; 5 – não gostei/ nem desgostei; 6 – gostei 

ligeiramente; 7 – gostei moderadamente; 8 – gostei muito e 9 – gostei muitíssimo. 

 As amostras foram oferecidas aos degustadores de forma monádica, em pratos 

brancos codificados com algarismos de três dígitos com quantidades padronizadas (25g 

– em função do tipo de amostra), foi fornecido biscoito “água e sal”, e água para limpeza 

do palato entre a avaliação das amostras e ficha de avaliação (Anexo A) com caneta. O 

TCLE foi impresso em duas vias, e aplicado antes das degustações na qual uma das vias 

foi devolvida ao pesquisador devidamente assinada, após aceite da sua participação na 

pesquisa, antes do início da análise sensorial.  O teste foi realizado entre 8:00h e 12:00h 

no laboratório de análise. 
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Além da caracterização sensorial, os degustadores também foram solicitados a 

opinar, após a degustação, sobre a intenção de compra do produto em eventual pesquisa 

de mercado. Utilizou-se uma escala de cinco pontos onde as notas atribuídas pelos 

degustadores variaram de 1 a 5 (1 – certamente não compraria; 2 – provavelmente não 

compraria; 3 – talvez comprasse/talvez não comprasse; 4 – provavelmente compraria e 5 

- certamente compraria). 

4.8 Análise estatística 

Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de comparação de 

médias. Os efeitos dos diferentes tratamentos sobre cada variável foram comparados por 

meio do teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade utilizando o programa estatístico 

SAS (2010).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Análise Microbiológica 

 

Considerando que o único padrão microbiológico para carne bovina in natura, 

constante na RDC no 12/2001, é a ausência de Salmonella spp. em 25 g. do produto, o 

resultado desse trabalho mostrou que as amostras estão em conformidade com a 

legislação vigente, ou seja, que é um produto considerado apropriado para consumo, 

podendo ser utilizada na análise sensorial. 

5.2 Análise sensorial 

 

Em análise dos resultados do teste de aceitação da carne bovina com cobertura de 

quitosana + extratos naturais, não houve diferença estatística de aceitabilidade entre as 

amostras, de acordo com a análise de variância. Os resultados para análise sensorial estão 

expressos na Figura 1. 

Figura 1. Atributos sensoriais da carne bovina com cobertura de quitosana e extratos 

naturais. 

Água destilada (controle  CO), revestimento controle quitosana (CQ), revestimento com inclusão de 6% de 

extrato de cebola (CCE 6%), revestimento com inclusão de 8% de extrato de alecrim (CAL8%) e 

revestimento com inclusão de 8% de extrato de urucum (CUR 8%). 
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A utilização dos revestimentos a base de quitosana e extratos naturais não 

provocaram alterações significativas nas características sensoriais das amostras, sendo 

considerado como resultado positivo, pois segundo Amarowicz (2009), os níveis 

necessários dos antioxidantes naturais para serem ativos nos alimentos muitas vezes 

posem transmitir características sensoriais negativas e gerar problemas de aceitação, o 

que não ocorreu nos revestimentos testados.  

No entanto, para o atributo cor, o tratamento CUR 8% apresentou maior média 

que o controle e demais tratamentos. A utilização do extrato de urucum pode ter 

influenciado na cor das amostras por se tratar de um corante natural de cor avermelhado, 

além de suas propriedades antioxidantes, ajudando a melhorar o aspecto da carne e 

favorecendo a preferência pelos avaliadores. 

Zarringhalami et al. (2009) avaliaram a estabilidade da cor em salsichas 

formuladas com duas diferentes proporções de carne (55 e 70%) e variáveis 

concentrações de nitrito e urucum desidratado. Os resultados demonstraram a estabilidade 

da coloração vermelha atribuída pelo urucum por 30 dias de armazenamento, indicando-

o como possível substituto do nitrito, quando o objetivo é aumentar a intensidade da 

coloração vermelha do produto. 

 O Tratamento CAL 8% apresentou menor média, sendo a menos aceita em 

relação a cor pelos provadores, esse resultado mostrou-se contrário aos resultados 

encontrados por Vargas (2015), onde observou que amostras de carne moída contendo 

extratos de alecrim obtiveram maior preferência pelos provadores quando comparados à 

adição do extrato de outros extratos. A menor preferência pelo tratamento CAL 8% pode 

estar associada a interferência da coloração própria dos extratos vegetais, geralmente 

esverdeada. 

Para o atributo sensorial sabor e aroma, os tratamentos CO e CUR 8% obtiveram 

maiores notas que os demais tratamentos, o tratamento CO por utilizar apenas água 

destilada não afetou no sabor e odor característico da carne, o que pode ter contribuído 

para uma maior aceitação. Já o tratamento CUR 8% pode ter influenciado de maneira 

positiva por se tratar de um produto que já é utilizado como condimentos na carne, no 

intuito de melhorar a cor e sabor. 
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Para o atributo sensorial textura, o tratamento CUR 8% obteve maior média, 

mostrando que os provadores conseguiram detectar a maciez que já havia sido 

determinada nas análises físicas através da determinação da força de cisalhamento, com 

média 2,46 kgF/cm³ para o mesmo tratamento onde esse foi o tratamento que apresentou 

maior maciez.  

5.3 Intenção de compra 

 

O ato de comprar um produto pode basear-se na aparência e apresentação do 

mesmo, contudo a decisão de comprá-lo novamente dependerá da experiência e satisfação 

na qualidade sensorial observada pelo consumidor (JUKNA et al., 2012). Os resultados 

para intenção de compra estão expressos no Figura 2. 

Figura 2. Intenção de compra da carne bovina com cobertura de quitosana e extratos 

naturais. 

Água destilada (controle  CO), revestimento controle quitosana (CQ), revestimento com inclusão de 6% de 

extrato de cebola (CCE 6%), revestimento com inclusão de 8% de extrato de alecrim (CAL8%) e 

revestimento com inclusão de 8% de extrato de urucum (CUR 8%). 

Para os resultados de intenção de compras houve diferença estatística entre os 

tratamentos, onde os tratamentos CO, CQ e CUR 8% apresentaram médias superiores aos 

dos tratamentos CCE 6% e CAL 8%, demonstrando um maior interesse dos provadores 

por essas amostras, o que já era esperado, já que esses três tratamentos foram os que 

obtiveram maiores médias para a maioria dos atributos sensoriais, principalmente para os 

atributos de cor e textura.  
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Como a qualidade da carne é uma combinação entre sabor, suculência, textura, 

maciez e aparência; em geral, a aceitação da carne pelo consumidor é determinada por 

sua resposta a esses fatores, cujo grau de satisfação depende de respostas psicológicas e 

sensoriais inerentes a cada indivíduo (TONETTO et al., 2004).  

Os consumidores utilizam características intrínsecas e extrínsecas para determinar 

a qualidade da carne, segundo Carlos et al. (2005), as principais características que 

influenciam a qualidade da carne são a cor e a maciez. Para Coró et al. (1999), a textura 

é determinante da qualidade e provavelmente a mais importante característica sensorial, 

quando se consome a carne. De acordo com Chappell, (2001) a maciez é responsável por 

40% na aceitação da carne pelo consumidor, a aparência geral por 30%, o odor por 20% 

e a suculência por 10%. 

5.4 Análises Físicas 

 

Os resultados para as análises físicas de pH, CRA, PPC e FC estão expressos na 

Tabela 2. Os revestimentos não influenciaram no pH da carne, que se mostrou uniforme, 

com média de 5,86, estando dentro do padrão preconizado por Métodos Analíticos para 

Controle de Produtos de Origem Animal e Seus ingredientes – LANARA (1981), onde a 

carne própria para consumo deve ter pH entre 5,8 e 6,2. O pH é um parâmetro de 

qualidade da carne, por interferir na propagação microbiana e na capacidade de retenção 

de água (CRA), carnes com alto pH favorecem a proliferação de bactérias láticas e, 

normalmente, sofrem maior perda de água (ALCANTARA et al., 2012). 

Tabela 2. Médias de pH, CRA, PPC e FC obtidas em carne bovina durante com coberturas 

de a base quitosana e extratos naturais. 
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Médias acompanhadas por letras iguais não diferem estatisticamente. Água destilada (controle  CO), 

revestimento controle quitosana (CQ), revestimento com inclusão de 6% de extrato de cebola (CCE 6%), 

revestimento com inclusão de 8% de extrato de alecrim (CAL8%) e revestimento com inclusão de 8% de 

extrato de urucum (CUR 8%). 

 

Para a capacidade de retenção de água (CRA), houve diferença estatística entre os 

tratamentos, onde os tratamentos que apresentaram maiores médias foram o CCE 6% e 

CAL 8%, a adição dos extratos aos revestimentos com quitosana potencializaram a 

capacidade de retenção de água das amostras. Segundo Alves (2015), ao avaliar os efeitos 

de revestimentos naturais na conservação de carne bovina resfriada e embalada a vácuo, 

o revestimento de quitosana e glicerol favoreceu a retenção de água em amostras de carne 

in natura. Gomide et al. (2013) definiram capacidade de retenção de água como a 

capacidade da carne de reter água mediante a aplicação de forças externas. Ainda 

conforme esses autores esta é uma característica de grande importância pois apresenta 

apelo econômico e tecnológico, pois quanto maior a CRA, menor será a perda durante o 

armazenamento, transporte e comercialização. 

Para perda de peso na cocção (PPC) as amostras dos tratamentos CO e CQ 

obtiveram as maiores perdas por cocção, em relação às amostras pertencentes aos demais 

tratamentos. A perda de peso por cocção é um importante parâmetro de qualidade que 

representa rendimento da carne ao consumidor, sofre influência pela capacidade de 

retenção de água nas estruturas da carne. (BRESSAN et al., 2001), o que confirma os 

resultados encontrados para CRA deste trabalho, onde o uso dos revestimentos melhorou 

a capacidade retenção de água das amostras. 

Segundo Alves et al. (2005), a maciez da carne pode ser medida por meio 

subjetivo, através de um painel, e pelo método objetivo que utiliza equipamentos, como 

ANÁLISE TRATAMENTOS CV 

(%) 

 CO CQ CCE 6% CAL 8% CUR 8%  

Ph 5,89ª 5,86a 5,86ª 5,84a 5,89a 0,57 

CRA 58,0a 55,66ab 76,33c 70,99d 65,94b 2,50 

PPC 36,66a 36,00a 28,66b 28,09b 17,92b 2,77 

FC 4,83a 3,81b 2,70c 3,38b 2,46c 5,79 
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o texturômetro, para medir a força necessária para o cisalhamento de uma seção 

transversal de carne e, quanto maior a força dispensada, menor é a maciez apresentada 

pelo corte de carne. De acordo com os resultados obtidos nesse trabalho para força de 

cisalhamento (FC), os revestimentos provocaram uma diminuição na FC, promovendo 

assim um amaciamento na carne. O tratamento CUR 8% apresentou maior maciez quando 

comparada com as amostras dos demais tratamentos, entretanto, os demais tratamentos 

estavam dentro do padrão, de acordo com resultados encontrados na literatura, onde 

Shackelford et al. (2001), relataram que valores aceitáveis de maciez caracterizam-se por 

uma força de cisalhamento menor que 4,6 kgF/cm³, enquanto para Lawrie (2005), valores 

acima de 5,00 kgF/cm³ caracterizam a carne  dura.  

 Na Tabela 3. Estão apresentados os dados para as médias para cor da carne, que 

foram determinadas através do método CIELAB. Nesse sistema o valor de L* representa 

a luminosidade, o valor de a* o “índice de vermelho” e o valor de b* o índice de amarelo. 

Tabela 3. Médias de L, a*, b* obtidas em carne bovina com coberturas a base quitosana 

e extratos naturais. 

Médias acompanhadas por letras iguais não diferem estatisticamente. Água destilada (controle  CO), 

revestimento controle quitosana (CQ), revestimento com inclusão de 6% de extrato de cebola (CCE 6%), 

revestimento com inclusão de 8% de extrato de alecrim (CAL8%) e revestimento com inclusão de 8% de 

extrato de urucum (CUR 8%). 

Quanto aos valores da cor da carne bovina pode-se observar, que, houve diferença 

estatística para o teor médio de luminosidade (L*) da carne bovina entre os tratamentos. Os 

valores encontrados foram altos quando comparado ao encontrado por Fernandes et al. (2012), 

que ao avaliar os componentes do urucum na carne, obteve valores máximos de (L*) de 38,65. 

Isso pode ter ocorrido devido a carne ter sido imersa na solução de cobertura. Para a variável 

(a*) intensidade do vermelho, observou diferença estatística entre os tratamentos, onde o 

tratamento CAL 8% e CUR 8% apresentaram médias menores. Foram observadas diferenças 

DIA ANÁLISE TRATAMENTOS CV 

(%) 

  CO CQ CCE 6% CAL 8% CUR 8%  

0 Cor L* 70,55a 69,58ab 69,42bc 68,76bc 68,39c 0,56 

0 Cor a* 4,68a 4,84a 4,26a 2,45b 2,98b 7,53 

0 Cor b* 7,56a 7,40a 8,44b 7,38a 8,31b 3,17 
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significativas, para a variável (b*) intensidade de amarelo, entre os tratamentos.  

Os revestimentos utilizados interferiram na cor das amostras, o que já era esperado 

devido as características de cada extrato, o extrato de urucum por se tratar de um pigmento 

vermelho, manteve a coloração vermelha da carne, influenciando também na análise sensorial. 

 

5.5 Atividade antioxidante 

 

Para a análise de oxidação lipídica, determinada pelo método TBRAS 

(Substâncias Reativas ao Acido Tiobarbitúrico), o CAL 8% apresentou menor média, 

diferenciando-se estatisticamente tanto do CO, como dos demais tratamentos. Na 

oxidação lipídica ocorre degradação de ácidos graxos insaturados em aldeídos, cetonas, 

álcoois, ácidos e hidrocarbonetos (HERAS et al.; 2003), que implica no processo de 

rancidez causando sabores indesejáveis na carne (SANTOS, 2011).  

Segundo Viuda Martos et al. (2010), os componentes presentes no alecrim tem a 

capacidade em quelar o Fe2+ pelo método de FIC (quelação do íon ferro), a quelação de 

metais de transição é de grande importância, pois a transição de ions metálicos pode 

catalisar a interação e a decomposição de hidroperóxidos, contribui para a oxidação 

lipídica e de pigmentos deixando a carne com a coloração marrom. Racanicci et al. (2004) 

observaram que o alecrim protegeu contra oxidação almôndegas pré-cozidas processadas 

com peito de frango durante estocagem refrigerada subsequente. Segundo Señoráns et al, 

(2000), o alecrim tem sido extensamente aceito como umas das espécies, com mais alta 

atividade antioxidante.  

No entanto, verificou-se que a média de TBRAS das amostras foram consideradas 

dentro do aceitável, de acordo com Limbo et al. (2010), valores de TBARS superiores a 

1,0mg malonaldeído kg-1 de carne podem ser considerados oxidados. Isso pode ter 

ocorrido devido aos compostos presentes nos demais extratos que também possuem 

capacidade antioxidante, sendo capazes de estabilizar ou desativar radicais livres antes do 

ataque às células e aos alvos biológicos, neutralizando-os através da doação de um de 

seus próprios elétrons, finalizando a reação sequestrante de elétrons (GENENA, 2005). 

Tabela 4. Médias de oxidação lipídica (TBARS) obtidas em carne bovina com cobertura a 

base de quitosana e extratos naturais. 
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DIA ANÁLISE TRATAMENTOS CV 

(%) 

  CO CQ CCE 6% CAL 8% CUR 8%  

0 TBARS 0,173a 0,175a 0,173ª 0,108b 0,167a 6,40 

Médias acompanhadas por letras iguais não diferem estatisticamente. Água destilada (controle  CO), 

revestimento controle quitosana (CQ), revestimento com inclusão de 6% de extrato de cebola (CCE 6%), 

revestimento com inclusão de 8% de extrato de alecrim (CAL8%) e revestimento com inclusão de 8% de 

extrato de urucum (CUR 8%). 
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6 CONCLUSÃO 

A utilização da cobertura de quitosana e extratos naturais apresentou influência  

na conservação e qualidade da carne bovina, não influenciando nas características 

sensoriais do produto, no entanto, neste trabalho foi possível observar que a cobertura de 

quitosana e extrato de urucum mostrou-se mais eficiente, pois além de melhorar alguns 

aspectos físicos da carne, obteve melhor aceitação pelos provadores. 
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ANEXO A – FOLHA DE AVALIAÇÃO PARA O TESTE DE ESCALA 

HEDÔNICA ESTRUTURADA E TESTE DE INTENÇÃO DE COMPRA 

TESTE DE ESCALA HEDÔNICA ESTRUTURADA 

 
SEXO: M (  ) F (  )    IDADE:________  DATA:_____/_____/_____ 
 
INSTRUÇÕES: 
 
Você está recebendo cinco amostras codificadas. Por favor, prove as amostras da ESQUERDA para a DIREITA e faça 

sua avaliação de cada atributo segundo o grau de gostar e desgostar utilizando a escala abaixo identificando a amostra 
de acordo com o código correspondente. Entre uma amostra e outra faça a limpeza da boca com água e biscoito.  
 
9 - Gostei muitíssimo 
8 - Gostei muito 
7 - Gostei moderadamente 
6 - Gostei ligeiramente 
5 - Não gostei/nem desgostei 
4 - Desgostei ligeiramente 

3 - Desgostei moderadamente 
2 - Desgostei muito 
1 - Desgostei muitíssimo 
 

ATRIBUTO 

CÓDIGO AMOSTRA 

     

COR      

AROMA      

TEXTURA      

SABOR      

ACEITAÇÃO 

GLOBAL 

     

 
TESTE DE INTENÇÃO DE COMPRA 

INSTRUÇÕES: 
 

Das cincos amostras codificadas avalie cada uma segundo a sua intenção de compra utilizando a escala abaixo identificando 
a amostra de acordo com o código correspondente. 
 

5- Certamente compraria 

4- Provavelmente compraria 

3- Talvez comprasse, talvez não comprasse 

2- Provavelmente não compraria 

1- Certamente não compraria 

 

 

CÓDIGO 

AMOSTRA 

     

CRITÉRIO      
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