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RESUMO 

 

Carvalho-Filho, E.V. Caracterização da carne de avestruz (Struthio camelus) e 

desenvolvimento de embutido emulsificado defumado (mortadela). João Pessoa, 2011. 

107f. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos), Universidade Federal 

da Paraíba. 

 

O Brasil é um país em desenvolvimento e uma parte significativa da população tem 

restrito acesso a carne in natura, tendo apenas possibilidade de aquisição de derivados 

cárneos, por isso, é alto o consumo de produtos embutidos no Brasil. O objetivo deste 

estudo foi analisar o rendimento da carne da perna de avestruz pós-desossada, as 

características físicas e químicas e o desenvolvimento e avaliação de mortadela 

defumada. Foi realizada a composição centesimal, a cor instrumental, o pH, a atividade 

de água (aw), a textura instrumental, a capacidade de emulsificação e a capacidade de 

absorção de água da carne de avestruz. Para o desenvolvimento das mortadelas 

defumadas com amido modificado e óleo de soja foi utilizado um planejamento fatorial 

completo 2
3 

com 3 pontos centrais. Avaliou-se a estabilidade da emulsão, características 

microbiológicas, a composição centesimal, a cor instrumental, o pH, a atividade de água 

(aw), a textura instrumental, a capacidade de retenção de água, o suco exsudado da 

embalagem, a perda de peso por cozimento e análise sensorial das mortadelas. A carne 

de avestruz apresentou um excelente rendimento pós-dessosa (87,27%), bom percentual 

de macronutrientes, ressaltando a baixa quantidade de gordura, boa capacidade de 

absorção de óleo e de água. As mortadelas apresentaram uma umidade variando de 

71,56±0,72 a 68,17±0,52, lipídios 10,86±0,31% a 15,84±1,11%, RMF 1,56±0,19% a 

1,01±0,02%, proteína de 15,23±0,73% a 12,40±0,49% e carboidratos de 2,36±1,34% a 

1,30±0,08%, textura instrumental de 0,13±0,01 a 0,29±0,05 Kgf/cm
2
, cor instrumental 

para o parâmetro L* 52,83±0,42 a 60,96±0,58, a* 8,60±0,13 a 12,29±0,28, b* 

11,36±0,04 a 13,84±0,16, estabilidade da emulsão de 48±0,43% a 86,61±0,79%, 

exsudato da embalagem de 4,23±0,20% a 7,47±0,84%, perda de peso por cozimento de 

1,40±0,24% a 10,92±0,00%, capacidade de retenção de água variou de 0,27±0,02% a 

0,37±0,09%, pH na faixa de 6,29±0,00 a 6,52±0,03, atividade água de 0,97±0,00 a 

0,98±0,00,  e uma boa aceitação sensorial e intenção de compra. Foi possivel observar 

neste experimento que é viável a elaboração de mortadelas com carne de avestruz, com 

amido modificado, óleo de soja e defumação líquida, mantendo as qualidades 

nutricionais e tecnológicas, o que demonstra a viabilidade de sua produção 

 

Palavras-chaves: Carne de avestruz, mortadela, defumação. 
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ABSTRACT 

 

Carvalho-Filho, E. V. Characterization of ostrich meat (Struthio camelus) and 

developpment of sausages. João Pessoa, 2011. 107f. Thesis (PhD in Science and 

Technology of Food), Federal University of Paraíba. 

  
Brazil is a developing country in which a significant proportion of the population has 

limited access to fresh meat, and as a substitutive for this item the alternative is the 

consume of meat derivated products, so it is high the consumption of products such as 

sausages and mortadella in Brazil. The aim of this study was to analyze the performance 

of ostrich meat from the deboned leg, the physical and chemical characteristics and the 

development and evaluation of smoked sausage from this meat. It was done the 

proximate composition, instrumental color, pH, water activity (aw), the instrumental 

texture, emulsification capacity and water absorption capacity of ostrich meat. For the 

development of smoked mortadella with modified starch and soybean oil was used a 

complete2
3 

factorial design with 3 central points. It was assessed the stability of the 

emulsion, microbiological characteristics, proximate composition, instrumental color, 

pH, water activity (wa), the instrumental texture, capacity to retain water, the juice 

released from the packaging, weight loss from cooking and sensory evaluation of 

mortadella. Ostrich meat had presented excellent performance after deboned (87.27%), 

good percentage of macronutrients, highlighting the low amount of fat, good absorption 

capacity of oil and water. The mortadella presented a humidity varying from 71,56±0,72 

to 68,17±0,52, lipids 10,86±0,31% to 15,84±1,11%, RMF 1,56±0,19% to 1,01±0,02%, 

protein from 15,23±0,73% to 12,40±0,49% and carbohydrates from 2,36±1,34% to 

1,30±0,08%, instrumental texture of 0,13±0,01 the 0,29±0,05 Kgf/cm2, instrumental 

color for the parameter L * 52,83±0,42 to 60,96±0,58, the * 8,60±0,13 to 12,29±0,28, b 

* 11,36±0,04 to 13,84±0,16, stability of the emulsion from 48±0,43% to 86,61±0,79%, 

juice released from the packaging from 4,23±0,20% to 7,47±0,84%, weight loss from 

cooking from 1,40±0,24% to 10,92±0,00%, capacity of retention of water varied of 

0,27±0,02% the 0,37±0,09%, pH in the rate from 6,29±0,00 to 6,52±0,03, 0,97±0,00 

water activity of 0,98±0,00, and a good sensorial acceptance and purchase intention. It 

was possible to observe in this experiment that is feasible the elaboration of sausages 

with ostrich meat, with modified starch, soy oil and liquid smoking, maintaining the 

nutritional and technological qualities, which demonstrates the viability of its 

production. 

  

Key-Words: Ostrich meat, mortadella, Liquid smoking. 
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NOMENCLATURA 

 

PP = peso da pasta; 

PC = peso da carne na pasta; 

PS = peso do sobrenadante;  

EDE= avaliação estabilidade da emulsão; 

EE= exsudato da embalagem; 

PC=perda por cozimento; 

CRA= Capacidade de retenção de água; 

aw= Atividade de água; 

AM= Amido modificado; 

FL= Fumaça líquida; 

OV= Óleo de soja; 

NMP= Número mais provável; 

RMF= Resíduo mineral fixo. 
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1. INTRODUÇÃO 

O avestruz (Ordem Struthioniformes, Subgênero Struthiores, Família Struthocridae, 

Gênero Struthio, Espécie camelus) é uma ave corredora, incapaz de voar, pertencente ao 

grupo das Ratitas. É a maior ave existente com altura média, do solo até a cabeça, 

variando de 2,0 a 2,5m e podendo atingir um peso de 160Kg (PIGEM, 2001; 

SALGADO; SALGADO, 1997). 

A criação de avestruz vem despertando o interesse dos pecuaristas, devido ao seu 

potencial para produzir carne vermelha em quantidade elevada e de qualidade 

satisfatória, com baixo conteúdo de gordura (COOPER; HORBAÑCZUK, 2002). No 

Brasil, o interesse pela estrutiocultura se iniciou a partir de 1994, com as primeiras 

importações de animais que deram início à formação do nosso plantel atual (LUCHINI; 

COSTA, 1998).  

O Brasil é um país em desenvolvimento e uma parte significativa da população tem 

restrito acesso a carne in natura, tendo apenas possibilidade de aquisição de derivados 

cárneos, por isso, é alto o consumo de produtos embutidos. Entre os embutidos mais 

consumidos no Brasil encontra-se a mortadela, cujo consumo vem aumentando 

aproximadamente 10% ao ano (BARBOSA et al., 2006). Segundo o IBGE (2008), na 

pesquisa do orçamento familiar, foi observada uma prevalência de consumo de 

mortadela de 2,2 na região norte, 3,5 na nordeste, 3,9 na sudeste, 8,3 na sul e 3,0 na 

centro-oeste.  

A mortadela é uma emulsão das carnes de uma ou mais espécies de animais de 

açougue, adicionado ou não de toucinho, ingredientes, embutido em envoltório natural 

ou artificial de diferentes formas, submetido ao tratamento térmico adequado, defumado 

ou não (BRASIL, 2000). Os produtos defumados, em especial a mortadela, desenvolve 

características sensoriais desejáveis, como a coloração externa dourada, sabor de 

defumado, textura e suculência agradável atuando também na redução e controle de 

microrganismos, aumentando a vida de prateleira dos produtos. 

A defumação convencional de alimentos está sendo substituída cada vez mais pelo 

emprego de fumaça líquida. O âmbito de aplicação das fumaças líquidas é muito amplo, 

sendo principalmente utilizadas em carnes (bovina, suína e aves), carnes processadas, 

pescados e outros produtos (GUILLÉN et al., 1996; PSZCZOLA, 1995; SCHINDLER, 

1997). 

Com a constante busca dos consumidores por novos produtos alimentícios, tem-se 

observado a necessidade do desenvolvimento de embutido tipo mortadela defumada 
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com carne de avestruz com baixo percentual de gordura, vislumbrando desta forma a 

abertura de várias linhas de pesquisa para se conhecer melhor este produto, o que só 

trará saldos positivos, ou seja, conhecimento e informações que poderão contribuir para 

melhoria na qualidade da alimentação da sociedade. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral  

- Analisar as características físicas e químicas dos músculos: Muscularis gastrocnemius 

pars extern, Muscularis fibulares longus e Muscularis gastrocnemius pars internus da 

perna do avestruz e desenvolver formulações e avaliar a qualidade e a aceitação de 

mortadela defumada. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Avaliar o peso e rendimento pós desossa da perna de avestruz; 

- Determinar a composição centesimal: umidade, cinzas, proteínas, lipídios e 

carboidrato dos cortes e das mortadelas defumadas;  

- Determinar a cor, pH, a atividade de água e a textura dos cortes e mortadelas 

defumadas; 

- Avaliar a capacidade de absorção de óleo da carne; 

- Desenvolver um fluxograma de produção das emulsões cárneas; 

- Avaliar a estabilidade das emulsões cárneas; 

- Desenvolver fluxograma de cocção das emulsões cárneas; 

- Analisar a qualidade microbiológica das mortadelas defumadas;  

- Avaliar o exsudado da embalagem, perda por cozimento e capacidade de retenção de 

água das mortadelas defumadas; 

-Avaliar as mortadelas sob o ponto de vista sensorial e de intenção de compra. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Carne de avestruz 

A produção de avestruz foi inicialmente desenvolvida na África do Sul com a 

intenção de comercializar apenas as plumas, e mais tarde o couro. No entanto, 

lentamente foi levantada a possibilidade de produção de carne por outros países, o que 

abriu um novo mercado para a criação de avestruz. A carne de avestruz é uma novidade 

não só para os consumidores, mas também para aqueles envolvidos na produção como 

por exemplo: geneticistas e agricultores e também para os pesquisadores de produção 

animal (BALOG; ALMEIDA, 2007).  

O início da comercialização da carne de avestruz deu-se quando a estrutiocultura 

cogitou a necessidade de aumentar a rentabilidade da criação de avestruzes, investindo 

no desenvolvimento de novos produtos, em particular a produção em escala comercial 

da carne de avestruz, devido a sua alta qualidade como carne vermelha (ADAMS; 

REVELL, 1998; BALOG; ALMEIDA, 2007). O avestruz tem se tornado um animal 

bastante interessante para a produção de carne devido ao potencial de produzir carne 

vermelha com baixo teor de gordura. O aumento na demanda se deve em parte ao seu 

potencial em se desenvolver e produzir carne, que já supera cronologicamente o período 

de criação ao abate de ovinos e bovinos (BROWN; THOMPSON, 1996). 

Diferente dos outros animais de produção, que a carne é vendida por partes ou 

porções, a carne de avestruz normalmente é vendida por músculos, os quais são 

divididos em: músculos da perna (M. gastrocnemius, pars interna, M. gastrocnemius, 

pars externa, M. gastrocnemius, pars media, M. fibularis longus), músculos da coxa (M. 

pubo-ischio femoralis, M. flexor cruris medialis, M. iliofemoralis, M. flexor cruris 

lateralis, M. iliofibularis, M. iliotibialis lateralis, M. ambiens, M. iliotibialis cranialis, 

M. iliofemoralis externus, M. femorotibialis medius) e por fim o M. obturatorius 

medialis, localizado na parte traseira do animal (DEEMING, 1999). Foram catalogadas 

três “raças” de avestruz, que correspondem as subespécies: “African black” (Struthio 

camelus domesticus) de pescoço acinzentado, “Blue neck” (Struthio camelus australis), 

pescoço azulado e “Red neck” (Struthio camelus massaicus), de pescoço avermelhado 

(GIANONNI, 1996). 

 Avestruzes aos 14 meses de idade, com uma carcaça pesando até 55 kg, podem 

render 35 kg de carne, consistindo de 62,5% de carne magra separável (MORRIS et al., 

1995; ADAMS; REVELL, 1998). Para Balog et al., (2006), o rendimento da carcaça 
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fria de um avestruz é de  aproximadamente 51%, não havendo nenhuma diferença entre 

machos e fêmeas, isto quando os animais tem idade e peso semelhante. 

A carne de avestruz apresenta cor vermelha escura, ligeiramente cereja, devido 

basicamente à quantidade de fibras musculares vermelhas, ao alto conteúdo de 

mioglobina e um pH relativamente elevado, diferindo da cor da carne bovina, 

principalmente quanto à aparência, consistência e sabor (COOPER; HORBAÑCZUK, 

2002). Para Velloto; Crastro (2004), a carne de avestruz apresenta uma faixa variando 

em 58% de fibras vermelhas e 45% de fibras intermediárias, não existindo fibras 

brancas. Apresenta baixos níveis de gordura, calorias e colesterol, sendo uma forte 

candidata a competir no mercado com a carne bovina e de frango. A tendência mundial, 

sobretudo nas nações desenvolvidas é optar pelo consumo de carnes magras com 

proteínas de alto valor biológico (BALOG; ALMEIDA, 2007). 

 A carne de avestruz apresenta características físicas diferenciadas de outros 

animais de produção. Após 24 horas do abate, apresenta um pH alto variando de 5,8 -

6,2. Esta característica influencia na cor, umidade e vida de prateleira da carne 

(BALOG; ALMEIDA, 2007). 

As propriedades sensoriais da carne de avestruz são atraentes aos consumidores, 

devido às diferenças em relação à carne bovina. Estas características são resultantes de 

um pH alto e um baixo conteúdo intramuscular de gordura, sendo este último influente 

no aroma da carne. 

A textura é uma das características sensoriais que mais influencia na aceitação 

da carne pelo consumidor (RILEYA et al., 2005). A textura envolve uma série de 

parâmetros dentre eles podemos citar a maciez, a elasticidade, a coesividade, a 

suculência, a adesividade, a viscosidade e a consistência (DRANSFIELD, 1993). Harris 

et al., (1994), classificam a carne de avestruz em três categorias de acordo com a 

maciez: carne muito macia, textura aceitável e carne dura.A carne de avestruz é mais 

macia do que a carne bovina, devido ao baixo teor de colágeno em alguns músculos 

(POLLOK et al., 1997a; COOPER; HORBANCZUK,  2002; GIROLAMI et al., 2003). 

Outro fator que melhora a textura da carne segundo Balog et al., (2006) é  a sua 

capacidade de retenção de água durante o processo de cozimento.  

No entanto, a introdução da carne de avestruz no atual  

competitivo mercado global, implica no fornecimento de garantias de nível nutricional 

adequado para um determinado nicho de consumidores em alguns países. Portanto, as 

estratégias para a introdução de novos produtos devem concentrar-se na qualidade 



20 

 

superior da carne, tanto do ponto de vista nutricional como sensorial, que são 

determinados pela qualidade da composição química da carne (JONES et al., 1994). 

 

3.2 Características nutricionais da carne de avestruz 

A carne de avestruz, além de possuir baixos índices de gordura, é rica em 

proteínas e minerais. O seu consumo é recomendado pelos nutricionistas e outros 

profissionais da área de saúde por proporcionar uma alternativa de dieta balanceada, 

porém, existem variações no valor nutricional das carnes em relação aos cortes cárneos, 

idade, alimentação, sexo e raça do animal, embora não sejam significativas (BALOG et 

al., 2008). 

A composição química da carne de avestruz é influenciada por fatores como a 

nutrição das aves, e principalmente pela relação energia/proteína. A energia da dieta é 

considerada por diversos estudiosos como a principal responsável pela formação do 

perfil de ácidos graxos da carcaça dos avestruzes (HOFFMAN; MELLET, 2003; 

LANZA et al., 2004; VAN SCHALKWYK et al., 2005). 

A carne de avestruz magra apresenta em média, 22% de proteína, 2% de lipídios 

e 58 mg/100g de colesterol (ASTURIAS; GARITA, 2001). Segundo Sales (1998), a 

carne de avestruz se destaca por apresentar um percentual baixo de gordura quando 

comparada com a de outros animais de produção, convencionalmente consumidas e 

aceitas no mercado nacional e internacional, como é o caso das carnes suína, bovina e 

de frango. Em algumas pesquisas, tem sido demonstrado uma semelhança na 

composição nutricional da carne de avestruz em diferentes músculos e nas variadas 

subespécies, no entanto, observa-se uma diferença na quantidade de lipídios dos 

diferentes músculos (SALES; HAYES, 1996). 

O teor de lipídeos intramuscular na carne de avestruz é significativamente 

inferior ao observado em mamíferos e aves produzidos comercialmente (PALEARI et 

al., 1998). No entanto, o baixo teor de lipídios reduz na carne a suculência durante o 

processo de mastigação, uma característica importante e necessária para introduzir o 

produto no mercado, uma vez que encontra-se relacionada com a maciez da carne 

(SALES; OLIVER-LYONS, 1996; RESURRECCION, 2002). 

Em pesquisas para determinar o percentual de lipídios dos músculos: 

Gastrocnemius pars interna e Iliofibularis da carne de avestruz, das espécies “Red 

Neck”, “Blue Neck” e “African Black” foram observados que não houve diferença do 
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percentual de lipídios entre as duas primeiras subespécies, diferindo apenas a “African 

Black” (SALES; HAYES, 1996; HORBANCZUK et al., 1998).  

A carne de avestruz tem um baixo teor de lipídios em praticamente todos os 

músculos. Porém este baixo teor de lipídios influencia a sua textura, deixando-a mais 

dura que a dos demais animais (SALES; OLIVER-LYONS, 1996; RESURRECCION, 

2002). A carne de avestruz tem um bom perfil de ácidos graxos em comparação com 

carne bovina e de frango, apresentando um percentual de 30% em ácidos graxos 

poliinsaturados (AGPI) (HORBAÑCZUK et al., 1998) tendo a carne bovina  5% AGPI  

e a de frango 19% AGPI (PAUL; SOUTHGATE, 1978). Carvalho-Filho et al., (2011), 

avaliando o percentual de colesterol e ácidos graxos da carne de avestruz (Lliofemuralis 

internus) e bovina (Psoas major) encontraram valores de colesterol menores e uma 

melhor qualidade de ácidos graxos na carne de avestruz em relação à carne bovina.  

A carne de avestruz é magra, com baixos níveis de gordura intramuscular, em 

média 2,3%, a maior parte desta gordura, aproximadamente 2/3, é de fácil digestão por 

se constituída em grande parte por gordura insaturada (SALES, 1996; PALEARI et al., 

1998). Além disso, o baixo percentual de gordura da carcaça se deve a fácil separação 

da mesma da carcaça, por se apresentar em grande parte sobre o músculo (COOPER; 

HORBANCZUK, 2002).  

A carne de avestruz possui baixos níveis de ácidos graxos monoinsaturados  

e maiores níveis de ácidos graxos poliinsaturados, quando se compara com outras 

carnes (HORBANCZUK et al., 1998; PALEARI et al., 1998; SALES, 1998; RAES et 

al., 2003). No entanto, a carne de avestruz apresenta qualidades e benefícios que não são 

determinadas apenas pelos seus níveis de ácidos graxos poliinsaturados, mais sim pelo 

seu conteúdo significativamente de ômega 3. O ácido oléico (C18: 1) é o ácido graxo 

mais abundante na carne de avestruz, seguido pelo ácido palmítico (C16: 0) e  

ácido linoléico (C18: 2n-6) (HORBANCZUK et al., 1998; PALEARI et al., 1998; 

SALES, 1998; HOFFMAN; FISHER, 2001).  

Pesquisadores estudaram o efeito da idade de abate sobre o perfil de ácido graxo 

na carne de avestruz e descobriram que as aves abatidas entre 10-11 meses de idade 

apresentaram maior quantidade de ácidos graxos poliinsaturados e menores valores de 

ácido graxos monoinsaturados. A carne de animais jovens geralmente apresenta 

menores níveis de lipídios em comparação com os animais mais velhos. No entanto, o 

conteúdo de lipídios nas carcaças de animais abatidos em diferentes idades não 

apresentou diferença significativa quanto ao teor lipídico, mas diferenças na qualidade 
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destes lipídios. Animais mais velhos apresentaram aumento de ácidos graxos saturados 

em relação aos ácidos graxos insaturados (HOFFMAN; FISHER, 2001; GIROLAMI  

et al., 2003; SABBIONI et al., 2003). 

Os níveis de proteína são elevados na carne de avestruz, de aproximadamente 

28% em média e o aminoacido mais encontrado é a creatina (SALES; HAYES, 1996). 

Paleari et al., (1998) analisaram a carne de avestruz e compararam com a carne bovina,  

encontrando valores médios de proteína na carne de avestruz de 22,2±1,13 %, foram 

superiores aos da carne bovina 20,1±0,85% e Astúrias; Garita (2001) encontraram 

valores médios de 22% de proteína em carne de avestruz. 

Na literatura, os resultados encontrados para os níveis de colesterol em 

diferentes músculos de avestruz são contraditórios. Sales (1998) encontrou diferenças 

significativas entre os músculos Gastrocnêmio pars interna e externa e Iliofibularis. No 

entanto, Horbanczuk et al., (1998) e Girolami et  al. (2003) não observaram essas 

diferenças quando avaliaram os mesmos músculos, bem como não houve diferenças 

entre subespécies. Girolami et al., (2003) constataram que o colesterol, diferentemente 

dos ácidos graxos, não mudam de acordo com a idade de abate. 

Segundo Sales; Hayes (1996), Cooper; Horbañczuck (2002), a carne de avestruz 

apresenta teores de ferro variando de 2,3 a 3,2 mg/100 g de carne, cálcio na proporção 

de 6 a 8 mg/100g de carne (SALES; HAYES, 1996). Apresentam também, um baixo 

percentual de sódio 43 a 75 mg/100g de carne (COOPER; HORBANCZUCK, 2002). 

Desta forma, apresenta ainda um baixo teor de sódio (43 mg/100g) quando comparada 

com a carne bovina (63 mg/100g) e a de frango (77 mg/100g) (SALES; HAYES, 1996).  

Nutricionalmente, seria mais vantajoso o consumo desta carne nas dietas das 

pessoas, principalmente aquelas com quadro de hipertensão (COOPER, 1999). A carne 

de avestruz é um valioso alimento. Apresenta proteína de alto valor biológico, em 

quantidade muitas vezes maior que a carne bovina, baixo nível de gordura,  bem como 

uma percentagem relativamente elevada de ácidos graxos de boa qualidade, baixo teor 

de colesterol, alta quantidade de ferro, baixo percentual de sódio e um bom valor 

protéico, o que sugere que as suas caracteristicas nutricionais sejam superiores a carne 

de frango e de boi.  

 

3.3 Ingredientes não cárneos  

Nos últimos anos, especial atenção tem sido dada aos perigos das dietas ricas em 

gorduras e como conseqüência, observa-se uma crescente valorização dos produtos com 
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quantidades reduzidas desse componente. Verifica-se também intensa competição entre 

os setores de desenvolvimento de produtos nas indústrias, para oferecer aos 

consumidores alimentos com baixos teores de gordura. Os produtos cárneos 

convencionais possuem um alto nível de gordura (20 a 30%), permitindo desta forma, 

uma grande oportunidade para sua redução. Uma das modificações atuais aplicadas pela 

indústria de alimentos é a utilização de amido modificado e a substituição da gordura de 

origem animal por óleo vegetal (SEABRA et al., 2002).  

Em produtos cárneos, a gordura é essencial para o sabor e a textura, portanto a 

sua redução pode afetar a aceitabilidade do produto (MITTAL; BARBUT, 1994). 

A tentativa de reduzir o teor de calorias é reportada por vários autores, como a 

substituição de gordura por carne magra e a utilização de amido, proteínas de soja, de 

gomas como xantana, carragena, locusta e de carboximetilcelulose (WALLINFORD; 

LABUZA, 1983; FOEGEDING; RAMSEY, 1986). São necessárias modificações na 

composição e natureza de produtos com baixo teor de gordura. Essas modificações 

afetam os atributos de qualidade, que dependem das características da matriz formada. 

Tal matriz varia de acordo com a porcentagem de gordura e de proteína presente na 

matéria-prima utilizada (CARBALLO et al., 1995). 

 

3.3.1 Amido modificado 

O amido é um importante polissacarídeo adicionado aos produtos cárneos, 

havendo uma série de vantagens em sua utilização, como seu baixo custo, tecnologia 

conhecida e aceitabilidade por parte dos consumidores. Além disso, por muitos anos 

vem sendo utilizado principalmente como espessante, sendo explorado também como 

estabilizante, agente de textura, ligante de água ou de gordura (WURLITZER; SILVA, 

1995; NABESHIMA, 1998). 

 A produção de amidos modificados é uma alternativa que vem sendo 

desenvolvida há algum tempo com o objetivo de superar uma ou mais limitações dos 

amidos nativos, e assim, aumentar a utilidade deste polímero nas aplicações industriais 

(WURZBURG, 1986; LEONEL et al., 1998). Segundo Bemiller (1997), as razões que 

levam à modificação, são: modificar as características de cozimento (gomificação); 

diminuir a retrogradação e a tendência das pastas em formarem géis, aumentar a 

estabilidade das pastas ao resfriamento e descongelamento, a transparência das pastas 

ou géis e a adesividade, melhorar a textura das pastas ou géis e a formação de filmes e 
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adicionar grupamentos hidrofóbicos e introduzir poder emulsificante, sendo estas 

importantes funções para a indústria de alimentos. 

Sua função tecnológica não se restringe às propriedades de textura, mas também 

como importantes substituintes de gordura, visto que melhoram as características de 

maciez e suculência e apresentam características de resistência ao cozimento 

prolongado. Em alguns casos, o amido de milho modificado, com baixa temperatura de 

gelatinização, é indicado para produtos com teor reduzido de gordura, para que durante 

o preparo não ocorra perda de suculência (SALVINO et al., 2009). Em alguns, tem se 

verificado que os provenientes dos carboidratos como gomas, amidos e fibras, entre 

outros, melhoram as propriedades sensoriais de hambúrgueres com teor de gordura 

reduzido, quando utilizados em concentrações de até 3% (TROUTT et al., 1992; 

BERRY, 1997; DESMOND et al., 1998;   TROY et al., 1999; ANDERSON; BERRY 

2000). 

O amido modificado tem sido utilizado pela indústria de produtos cárneos não 

somente pelas propriedades reológicas, mas também como substituinte da gordura. Sua 

adição é de especial interesse em produtos cárneos de baixo teor de gordura, uma vez 

que a redução da gordura, freqüentemente leva a formações de um produto de textura 

inaceitável. Quando o amido modificado é incorporado às formulações, melhoram 

algumas características do produto devido ao aumento da suculência e da maciez e a 

diminuição da perda de umidade no cozimento e por exsudação (NABESHIMA, 1998). 

Aktas; Genc (2006) estudaram a incorporação de amido modificado em 

emulsões cárneas e observaram que houve uma melhora significativa na estabilidade da 

emulsão e uma redução do exsudato, provavelmente pela formação de um complexo 

mais estável. Concluíram em seus estudos que o amido modificado da fécula de batata é 

melhor do que o amido modificado de milho para fabricação de emulsões cárneas e que 

amidos modificados podem ser utilizados com sucesso no controle das 

propriedades de ligação de “butters” de carne. 

 

3.3.2 Óleo de soja  

A gordura é um constituinte de grande importância na alimentação humana, por 

suas propriedades nutricionais e sensoriais. É vital para o metabolismo pleno, porque 

fornece ácidos graxos essenciais ao nosso organismo. Os lipídios são também 

responsáveis por propriedades como: firmeza, adesividade, elasticidade, palatabilidade, 

cremosidade e ação lubrificante nos alimentos (LIMA; NASSU, 1996). 
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O óleo de soja é um importante substrato para indústria de alimentos devido as 

suas propriedades, sendo indicado para um vasto número de aplicações, tais como 

preparação de assados, margarinas, óleo para salada, maionese, fritura e processamentos 

de diversos embutidos (MORETTO; FETT, 1998). O consumo de gordura de origem 

animal (altos teores de gordura saturada) tem sido discutido com preocupações para 

saúde humana e por este motivo observa-se a necessidade do desenvolvimento de 

alimentos cárneos mais saudáveis com um menor percentual deste tipo de gordura 

(ARIHARA, 2006). 

 Vários experimentos têm sido realizados para testar a substituição da gordura 

animal por óleos vegetais, objetivando desta forma a melhoria da qualidade nutricional 

dos produtos cárneos associados as qualidade sensoriais (AMBROSIADIS et al., 1996; 

PAPPA et al., 2000). A gordura de origem animal possui um alto teor em ácidos graxos 

saturados, o que justifica seu extenso uso na elaboração dos produtos cárneos devido ao 

seu efeito no sabor e textura do produto final (OSPINA-E et al., 2009). Os óleos 

vegetais possuem um maior teor de ácidos graxos poliinsaturados, o que pode ocasionar 

problemas tecnológicos e sensoriais ao produto, bem como serem mais susceptíveis ao 

processo oxidativo (MAW et al., 2003). 

O uso do óleo de soja tem sido estudado como substituto de gordura animal em 

emulsões cárneas, pois observa-se bons valores de estabilidade das emulsões, obtendo 

valores maiores que o óleo de girassol e oliva (ZORBA; KURT, 2008). Porém, alguns 

trabalhos, reportaram problemas sensoriais em aplicações de óleo de soja em produtos 

cárneos. Ambrosiadis et al., (1996) estudaram aplicações de diferentes níveis dos óleos 

vegetais (soja, girassol, algodão, milho e palma) em salsichas e salames e observaram 

que as formulações com óleo de soja apresentaram as menores notas sensoriais quando 

comparadas ao controle (gordura animal) e aos produtos elaborados com outros óleos.  

A utilização de óleos vegetais tem sido relacionada com a textura, capacidade 

emulsificante e estabilidade dos produtos cárneos. Como a gordura animal exerce um 

papel importante no processamento e característica dos produtos cárneos, há dúvidas 

sobre a quantidade máxima de gordura animal da formulação que pode ser substituída, 

sob pena de perda de qualidade do produto. Óleos vegetais podem causar problemas de 

qualidade, dependendo de qual produto cárneo que será elaborado e do nível de 

substituição da gordura animal. Logo, novos estudos são necessários focando novos 

óleos vegetais, determinando o nível de substituição mais adequado e seu impacto na 

qualidade dos produtos. O efeito de cada óleo, em um produto que possui entre suas 
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características a gordura, agregará novos desenvolvimentos na fabricação das emulsões 

cárneas (ZORBA; KURT, 2006). 

 

3.4 Propriedades funcionais e tecnológicas das proteínas  

As propriedades funcionais e tecnológicas são as características físico-químicas 

que caracterizam os alimentos e influenciam a utilização dos mesmos. Estas 

propriedades estão relacionadas com questões sensoriais e não necessariamente 

nutricionais; tem implicações tecnológicas diretas e influenciam decisivamente nos 

aspectos econômicos dos produtos. Algumas destas propriedades funcionais são: 

capacidade de retenção de água, capacidade de emulsificação, capacidade de 

geleificação, cor, sabor, coesão, estrutura e textura (RANKEM, 2000). 

As propriedades funcionais das proteínas são propriedades físico-químicas que 

governam o seu desempenho e comportamento em sistemas alimentícios durante a 

preparação, processamento, estocagem e consumo, isto é, propriedades que afetam a 

qualidade do produto final. A funcionalidade protéica pode ser definida como qualquer 

propriedade de um composto presente em um alimento, com exceção da propriedade 

nutricional, que exercem um papel predominante no sentido em que irão determinar as 

características principais do produto final, definindo seu uso (CÂNDIDO, 1998; 

KINSELLA; WHITEHEAD, 1989). 

As propriedades funcionais das proteínas podem ser classificadas em 

hidrofílicas, intermoleculares e interfásicas. As propriedades hidrofílicas dependem das 

interações proteína-água (solubilidade, capacidade de hidratação e de retenção de água, 

adesividade, dispersibilidade e viscosidade). As propriedades intermoleculares 

dependem da capacidade das interações proteína-proteína ou das moléculas de proteína 

com outros componentes (precipitação, gelatinização, formação de fibras e pastas 

protéicas). Já as propriedades interfásicas ou de superfície dependem da capacidade de 

união das moléculas de proteínas para formar película entre duas fases imiscíveis 

(tensão superficial, emulsificação e capacidade de formação de espuma) (CHEFTEL; 

CUQ; LORIENT, 1989). 

As proteínas, devido a sua importância nutricional e suas características físico-

químicas, são componentes importantes em muitos alimentos. As propriedades 

funcionais das proteínas são influenciadas por diversos parâmetros intrínsecos, além de 

fatores relacionados às metodologias utilizadas na pesquisa (KINSELLA, 1984). Para 

Richardson; Jones (1987); Lemos (1998), as propriedades funcionais: solubilidade, 
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capacidade de formar gel, capacidade de retenção de água e emulsificação são 

consideradas as mais importantes a serem estudas para formulação e processamento de 

produtos cárneos. 

 

3.4.1 Solubilidade  

As proteínas musculares são agrupadas de acordo com sua solubilidade em três 

categorias: as proteínas solúveis em água ou soluções salinas pouco concentradas são as 

proteínas sarcoplasmáticas, as proteínas solúveis em soluções com alta concentração de 

sal são as miofibrilares e por fim, as proteínas que se mantêm insolúveis após a extração 

que são as proteínas do estroma (BAILEY; LIGHT, 1989; HULTIN et al., 1995). 

A solubilidade protéica é difícil de ser definida, já que as proteínas em meio 

aquoso podem formar uma solução verdadeira, uma solução coloidal ou uma suspensão 

estável de partículas insolúveis (BORDERÍAS; MONTERO, 1988). 

Termodinamicamente, a solubilidade protéica é a concentração de proteína no solvente 

em um sistema simples ou de duas fases em estado de equilíbrio (VOJDANI, 1996). A 

solubilidade protéica rotineiramente pode ser definida como sendo o conteúdo de 

proteínas solúveis existentes em um sobrenadante após o processo de centrifugação em 

temperatura, tempo e velocidades adequados.  

Um dos fatores mais importantes da solubilidade protéica é a sua influência nas 

outras propriedades funcionais como a gelatinização, emulsificação e o poder de 

formação de espuma, ou seja, o perfeito aproveitamento destas propriedades químicas 

para a fabricação de emulsões está condicionado ao poder se solubilização de tais 

proteínas (MATTIL, 1971). Diversos fatores são responsáveis pela solubilidade 

protéica, entre eles a seqüência de aminoácidos, aminoácidos polares e apolares, peso 

molecular e conformação. No entanto, o pH e a temperatura em soluções salinas são os 

fatores de maior importância para a solubilidade das proteínas.  

O pH é responsável pela mudança de distribuição das  cargas elétricas de uma 

proteína em solução. No geral, as proteínas são mais solúveis em pH ácido ou alcalino 

devido à repulsão que o excesso de carga gera entre as moléculas, aumentando assim a 

sua solubilidade. Temperaturas muito altas ou muito baixas, por um dado intervalo de 

tempo, poderá desnaturar as proteínas, resultando no desdobramento e desorganização 

da estrutura da proteína. A perda da conformação primária geralmente acarreta 

importantes conseqüências como a perda da solubilidade, visto que neste processo a 
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maioria dos grupos hidrofóbicos são expostos, alterando a superfície de atividade, 

aumento da reatividade com outros compostos.  

A solução salina aumenta a força iônica, melhorando a solubilidade e 

conseqüentemente a funcionalidade das proteínas miofibrilares. Dependendo da 

concentração da solução salina, as proteínas cárneas podem reter ou liberar água. Em 

concentração salina baixa, a solubilidade das proteínas tende a aumentar, fato conhecido 

como “salting in”, contudo, à medida que essa concentração salina é elevada, as 

proteínas tendem a diminuir a solubilidade e precipitar, fenômeno chamado de “salting 

out” (SGARBIERE, 1998). 

Embora a carne apresente um percentual significativo de proteínas, o uso 

funcional destas proteínas está limitado a alguns fatores. Um dos fatores que limita o 

uso desta carne em produtos emulsionados cárneos e a sua solubilidade (ITO et al., 

2003).   

 

3.4.2 Emulsificação 

  A emulsão é definida como uma mistura de dois líquidos imiscíveis, um dos 

quais fica disperso na forma de pequenos glóbulos em outros líquidos. O líquido que 

forma os pequenos glóbulos é chamado de fase dispersa e o outro, onde os glóbulos 

estão dispersos, da fase contínua. O tamanho das partículas na fase dispersa pode variar 

de 0,1 a 5,0 micrometros de diâmetro (GUERREIRO, 2006). 

A emulsão cárnea pode ser considerada uma mistura na qual os constituintes da 

carne, finamente divididos, dispersam-se de modo análogo a uma emulsão de gordura e 

água, onde a fase descontinua é a gordura e a fase contínua é constituída por uma 

solução aquosa de sais e proteínas, com proteínas insolúveis em suspensão (ORDOÑEZ 

et al., 2005). Os principais agentes emulsificantes são as proteínas cárneas solúveis 

(miofibrilares). As proteínas sarcoplasmáticas e do estroma não têm poder de no 

processo de emulsificação da gordura. 

Cheftel; Cuq; Lorient (1989) descreveram que as propriedades emulsificantes 

destas proteínas são importantes para vários produtos alimentares, dentre eles, na 

fabricação de salsichas, mortadelas e outros. Os constituintes protéicos exercem uma 

função importante na estabilização do sistema coloidal. 

Os fatores que afetam a estabilidade da emulsão cárnea incluem: pH, força 

iônica, temperatura de fusão da gordura, quantidade de proteína, interações proteína-

proteína, proteína-água e proteína-gordura. A temperatura de processamento tem um 
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papel decisivo na estabilidade das emulsões, sendo a maior estabilidade observada entre 

12 e 16 ºC (SANTOS, 2001; GUERREIRO, 2006). 

Quando o músculo, a água, a gordura e o sal são misturados e submetidos a 

mistura eficiente, por exemplo: “cutter”, forma-se uma massa cárnea que apresenta 

características de uma emulsão de gordura em água. A formação da massa típica de 

produto emulsionado é formada em duas etapas: inicialmente ocorre absorção de água 

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

proteínas com emulsificação dos glóbulos de gordura. O rompimento das fibras 

musculares expõe as proteínas à água. As proteínas, naturalmente insolúveis, 

principalmente miosina e actina ou actomiosina, formam um gel capaz de reter água se 

a força iônica do meio, o pH e a temperatura forem favoráveis. A absorção de água pelo 

gel protéico na presença de sal e tripolifosfato, provoca inchamento das proteínas com 

aumento de viscosidade.  Naturalmente, algumas proteínas permanecem intactas, na 

fibra muscular ou no tecido conjuntivo, enquanto outras solubilizam e servem como 

agentes emulsificantes. A formação, na massa emulsificada, estabiliza a estrutura ao 

imobilizar a água livre, impedindo perda de água e a coalescência dos glóbulos de 

gordura durante o aquecimento (GUERREIRO, 2006). 

 

3.4.3 Gelatinização  

A formação de gel das proteínas musculares é uma das propriedades funcionais 

mais importantes por afetarem a textura dos produtos cárneos processados. Um gel pode 

ser definido como uma massa composta principalmente de líquido e pelo menos outro 

componente (por exemplo, proteína) (RICHARDSON; MEAD, 1999).  

Os géis são estruturas capazes de imobilizar grandes quantidades de água e 

outros componentes alimentícios, no entanto, alguns fatores como pH, força iônica e 

temperatura  alteram o tipo de gel formado e suas propriedades reológicas (KUHN; 

FOEGEDING, 1991). Para Ferry (1948), o processo de gelatinização das proteínas 

acontece em duas fases, uma delas envolve o desdobramento das moléculas de proteínas 

e a outra a agregação ordenada destas proteínas desnaturadas formando uma rede 

tridimensional. Uma vez que o ponto de gel é alcançado, uma rede contínua é formada 

exibindo propriedades de um sólido visco-elástico. A estrutura e propriedades físico-

químicas do gel dependem da desnaturação e agregação das proteínas. 
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Vários investigadores afirmam que a consistência do gel formado pelas proteínas 

da carne como a miosina e a actomiosina são dependentes da concentração de tais 

proteínas em solução, baseados no motivo pelo qual o aumento da concentração de 

proteína diminui a distância intermolecular comum entre estas moléculas, aumentando 

desta forma o potencial para ocorrer interações de proteína-proteína, o que interfere 

diretamente na formação do gel (SMYTH; O‟NEILL, 1997). As propriedades de 

gelatinização das proteínas do “batter” cárneo podem, de acordo com o processo de 

manipulação, produzir uma estrutura capaz de ligar a água e, conseqüentemente, 

produzir no emulsionado uma boa textura. Porém, para que isto aconteça é necessário 

controlar rigorosamente o pH, a força iônica, a temperatura do ponto final de trituração 

e o processamento (GORDON; BARBUT, 1992).  

As propriedades do processo de gelatinização das proteínas cárnicas têm um 

importante papel na formulação de produtos emulsionados por influenciarem na 

estabilidade das gorduras, na viscosidade desejável, elasticidade, textura, suculência e 

outras características do produto final. O processo de gelatinização das proteínas de 

origem animal é afetado principalmente por fatores como a concentração de proteínas, 

os tipos de proteínas (a seqüência de aminoácidos) e o pH (LI; YEH, 2003). 

 

3.4.4 Capacidade de retenção de água  

A capacidade de retenção é um parâmetro tecnológico utilizado pela indústria de 

carnes e que está relacionado com a perda de peso pós-abate, com a qualidade e 

rendimento da carne e dos produtos cárneos. A capacidade de retenção de água in-

fluência a qualidade sensorial da carne e a perda de água no cozimento podendo 

prejudicar a suculência e a maciez da carne e dos emulsionados (AGUIAR, 2006). Além 

disso, as propriedades como: cor, textura e a aceitação dependem de sua capacidade de 

reter água (MORÓN-FUENMAYOR; ZAMORANO-GARCÍA, 2003) 

A capacidade de retenção de água pode ser definida como a capacidade da carne 

reter sua própria água, ou a água adicionada durante a aplicação das forças externas, tais 

como: pressão, aquecimento, trituração, centrifugação e outras (HAMM, 1960). A 

capacidade de retenção de água tem uma grande influência sobre a qualidade dos 

produtos cárneos. Quase todos os procedimentos de processamento e estocagem da 

carne e produtos cárneos são influenciados pela capacidade de retenção de água. Para 

Sañudo et al., (2000), a capacidade de retenção de água está associada a alguns fatores 
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intrínsecos como: o tipo de músculo, a raça, idade e a fatores extrínsecos como: 

alimentação, o estresse prévio ao abate e as condições após o abate.  

Para entendimento dos fundamentos da capacidade de retenção de água, admite-

se que a água apresenta-se em três formas, dentre elas: a água ligada, imobilizada e 

livre. A água ligada encontra-se unida a grupos hidrofílicos da proteína, permanecendo 

fortemente unida a ponto de resistir a ação de uma intensa força mecânica. A água 

imobilizada corresponde às moléculas aquosas localizadas em camadas cada vez mais 

débeis à medida que se distancia do grupo reativo da proteína. A água livre é aquela que 

se mantém ligada unicamente por forças superficiais. Quase todas as modificações 

observadas na capacidade de retenção de água se devem á modificação experimentada 

pela água livre. 

  

3.5 Defumação com fumaça líquida  

As técnicas de defumação têm sido usadas por muitos anos como um método 

para preservar a carne e produtos derivados, agregar componentes aromáticos que dão 

cor e sabor e compostos bactericidas e bacteriostáticos, como formaldeídos, fenóis e 

ácidos orgânicos, que inibem a ação bacteriana e oxidante (HORNER, 1992; FEIDEN et 

al., 2009). O êxito na preparação de defumados depende da aplicação da fumaça e da 

combinação de fatores físicos e químicos, sendo necessário um controle rigoroso de 

cada uma das etapas da defumação (SOUZA et al., 2004). 

Para aumentar o seu potencial de comercialização, modernas tecnologias estão 

sendo empregadas, destacando-se a técnica da defumação a frio, utilizada na 

preservação e na melhoria das características sensoriais dos produtos. Essa técnica 

apresenta vantagens em relação à defumação a quente por ser simples e higiênica, 

favorecer melhor uniformidade no sabor, cor e eliminar consideravelmente elementos 

carcinogênicos (MORAIS et al., 1996; SCHINDLER, 1996). 

O processo de fabricação das fumaças líquidas se inicia com a secagem e queima 

da serragem em fornos com controle da tensão de oxigênio, temperatura e tempo. A 

fumaça resultante desta combustão é então capturada em torres de condensação 

utilizando fluxo de água em contra-corrente. Posteriormente, a fumaça líquida 

condensada é bombeada para um tanque de decantação e filtros de vários estágios para 

obtenção de um produto mais seguro e isento de compostos prejudiciais à saúde humana 

(NASCIMENTO, 2007). Estes compostos tóxicos para o ser humano são removidos da 

fumaça por destilação, filtração e envelhecimento, proporcionando produtos defumados 
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mais seguros e economicamente mais viáveis (KOLSARICI; GUVEN, 1998; 

GONULALAN et al., 1999). 

Os problemas de poluição gerados pela fumaça de lenha na defumação também 

são eliminados, visto que o alcatrão, resina e o 3,4-benzo(a)pireno são eliminados nas 

fumaças líquidas naturais por envelhecimento e filtragem. Várias indústrias americanas, 

canadenses e européias, vêm desenvolvendo extensas linhas de produção de fumaça 

líquida disponíveis para defumação de peixes, mariscos, alimentos marinhos, carnes, 

aves e outros setores da indústria alimentícia desde 1960, somando mais de 40 patentes 

(HOWARD; FAZIO, 1980; PSZCZOLA, 1995). Portanto, a utilização da fumaça 

líquida tem eliminado muitos dos problemas associados ao método tradicional, além de 

proporcionar uma uniformidade de sabor e cor, sem o inconveniente uso de serragem e 

limpeza dos defumadores (PSZCZOLA, 1995). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

O experimento foi realizado nos Laboratórios de Bioquímica, Análise de 

Alimentos e Microbiologia dos Alimentos (Programa de Pós-graduação em Ciência e 

Tecnologia de Alimentos- CT/UFPB) e no Núcleo de Pesquisa e Processamento de 

Alimentos – NUPPA/UFPB. 

 

4.1 MATERIAIS 

 

4.1.1 Carnes 

 As amostras de carne de avestruz (5,5 Kg) foram adquiridas no Estado de 

Pernambuco e transportadas congeladas para o Laboratório de Bioquímica dos 

Alimentos seguindo recomendações descritas por Franco; Landgraf (2008). Foi 

escolhido para formulação das mortadelas defumadas com fumaça líquida, os 

músculos da perna: Muscularis gastrocnemius pars externa, Muscularis fibulares 

longus e Muscularis gastrocnemius pars internus de avestruz (Struthio camellus) por 

serem considerados por Cooper; Horbañczuk (2002) músculos de textura mais dura. 

 

4.2 MÉTODOS 

 

4.2.1 Determinação da composição centesimal  

 Para determinação de umidade, cinzas, proteínas e lipídios, seguiu -se as 

recomendações da Association of Official Analytical Chemists (AOAC), (1975). Para 

determinação de carboidratos, foram utilizados os índices obtidos pela análise de 

umidade, resíduo mineral fixo, proteínas e lipídios, calculando por diferença (BRASIL, 

2003). 

 

4.2.2 Determinação da cor 

Para realização da análise de cor foram cortados pedaços de 2,5cm de espessura. 

As medidas de luminosidade (L*), da intensidade de vermelho/verde (a*) e da 

intensidade de amarelo/azul (b*) foram realizadas em colorímetro Minolta Modelo 

GR10, (Osaka - Japão), para leitura dos parâmetros. O colorímetro foi calibrado com 

placa de cerâmica branca e o iluminante utilizado foi o D65. Foram feitas duas medidas, 

em quatro diferentes pontos do corte, anotando-se os valores médios de L*, a* e b*. 
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4.2.3 Determinação do pH  

A determinação do pH foi realizada com potenciômetro Modelo Q400AS, 

calibrado com solução padrão pH 7 e 4, utilizando-se 10g de amostra homogeneizada 

com 100 mL de  água deionizada, em seguida, a suspensão foi filtrada e realizada as 

leituras em triplicata (BRASIL, 1999). 

 

4.2.4 Determinação da atividade de água (aw)  

Foi determinada em aparelho AQUA LAB CX-2, com alíquotas pesando 20g e 

em temperatura padronizada de 25°C para todos os cortes em duas triplicatas. 

 

4.2.5 Força de cisalhamento (Dureza) 

A textura foi medida utilizando-se texturômetro TA XT EXPRESS com medida 

de força em compressão. Foram realizadas seis repetições para cada amostra com peças 

medindo 3 cm de comprimento e 1,2 cm de diâmetro, sendo cisalhadas ao longo do 

diâmetro. A análise foi realizada seguindo a metodologia proposta por Duckett et al., 

(1998). 

 

4.2.6. Capacidade de emulsificação  

Foram pesadas 25g da amostra e homogeneizadas em 100 mL de solução de 

NaCl 1M durante 2 minutos. Em seguida, pesou-se 2,5g dessa solução inicial e 

adicionou-se 20 mL de água destilada e 10 mL de óleo de soja. Em seguida, ocorreu o 

emulsionamento em aparelho agitador mecânico de médio torque (100 a 2200 rpm) com 

a adição de óleo em uma velocidade de 0,3 mL/segundo até a quebra da emulsão 

(SWIFT et al., 1961, modificada por NUNES, 2003). 

 

4.2.7 Capacidade de absorção de água 

Foi determinada a partir da pesagem de 30g de carne moída, com a adição de 90 

mL de água destilada. Em seguida, pesou-se 35g da pasta obtida e centrifugada por 15 

minutos a 3000rpm. O sobrenadante foi desprezado, o tubo foi pesado e a capacidade de 

absorção foi calculada pela fórmula abaixo (ROÇA, 1986). 

 

100*}/]){[% PCPSPCPPCCA  

Onde, 

PP = peso da pasta; 
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PC = peso da carne na pasta; 

PS = peso do sobrenadante;  

 

4.2.8. Formulações  

 Foram desenvolvidas 11 formulações de mortadelas com carne de avestruz 

utilizando defumação por fumaça líquida. As formulações das emulsões foram 

constituídas por 0,5 Kg de carne de avestruz, 10g de sal (NaCl), 1,4g de sal de cura 

(cloreto de sódio, nitrito e nitrato de sódio), 1,5g de antioxidante (ácido cítrico e 

eritorbato de sódio), 1,5g de condimentos (sal, pimenta preta, coentro, pimenta 

vermelha, cravo, canela e aroma natural de mortadela), 1,25g de estabilizante 

(tripolifosfato de sódio). O amido modificado, óleo de soja e a fumaça líquida foram 

incorporadas em proporções variáveis de acordo com os tratamentos efetuados: amido 

modificado 1,0% (5g), 2,5% (12,5g), 4% (20g), óleo de soja 5%(25g), 10% (50g), 15 % 

(75g) e a fumaça líquida 0,65g (3,25%), 1,36g (6,8%), 2,0g (10%) e 10% de gelo para 

cada ensaio.  

 

4.2.9 Avaliação da estabilidade da emulsão (EDE) 

 Coletou-se 45 a 50g de amostra da massa pronta (emulsão) da embutideira e 

transferida para sacos de poliamida (nylon) e polietileno. Em seguida, as amostras 

foram submetidas ao processo de cocção em água a 70
o
C por 60 minutos e novamente 

pesadas para quantificar a perda de peso (PARKS; CARPENTER, 1987). 

 

4.2.10 Desenvolvimento de fluxograma de elaboração das emulsões e cocção de 

mortadela defumada de carne de avestruz  

 Para o desenvolvimento dos fluxogramas de preparação das emulsões cárneas e 

de cocção foi realizado um projeto piloto. Neste projeto piloto, foram feitas uma série 

de processamentos com variações de inserção dos ingredientes e tempo de mistura em 

“cutter”. Para avaliar qual o melhor fluxograma de preparação das emulsões, foram 

tomadas como parâmetros, as análises de estabilidade da emulsão (PARKS; 

CARPENTER, 1987) e medição da temperatura final da emulsão associado ao tempo de 

mistura dos ingredientes no “cutter”, que não deveria ultrapassar 2ºC. Para 

desenvolvimento do fluxograma de cocção dos embutidos cárneos, os parâmetros 

utilizados para determinar qual o melhor fluxograma de cocção foram à perda de peso 

por cozimento, duração de tempo para os embutidos atingir a temperatura em seu ponto 
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central de 72 ºC e rompimento do envoltório do embutido. 

 

4.2.11 Análise microbiológica 

As análises microbiológicas foram realizadas a pesquisa do número mais 

provável (NMP) de coliformes totais e termotolerantes, determinações de Salmonella 

sp., Staphylococcus coagulase positiva e Clostridium sulfito redutor, onde procedeu-se 

diluições decimais de 10
-1

 a 10
-3

. Todas as análises foram realizadas seguindo 

metodologia descrita pela Instrução Normativa nº 62 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2003b). 

 

4.2.12 Capacidade de retenção de água (CRA)  

Foi determinada seguindo as recomendações do método de Grau e Hamm 

(1957), modificado por Hoffmann et al., (1982). Alíquotas de 0,5g foram colocadas 

entre dois papéis de filtro (Whatman n°1) e prensadas entre placas até uma pressão de 

500 lb/pol
2
 durante dois minutos. Após a prensagem, cada conjunto de papéis foi 

identificado, contornando-se com uma caneta a figura delimitada pela mancha do 

produto prensado e pelo líquido exsudado. A forma de medição das áreas foi alterada 

em relação a metodologia supracitada, ao invés do uso do planímetro, as figuras foram 

escalonadas em papel milimetrado, em seguida foram georeferenciada e determinada as 

áreas da amostra (A), bem como a área total umedecida (T) utilizando o programa 

ARCVEIW 9. Calculou-se a capacidade de retenção de água pela fórmula: 

T

A
CRA%

 

4.2.13 Exsudado da embalagem (EE) 

As mortadelas foram fatiadas e embaladas à vácuo em filme plástico 

(polietileno). O exsudado foi pesado após 30 dias de estocagem à temperatura de 

refrigeração (2- 5 °C) e calculada a sua porcentagem (MOREIRA, 2005). 

 

4.2.14 Perda de peso por cozimento (PC) 

Amostras com peso de 500g foram cozidas até atingir temperatura interna de 72 

ºC e em seguida resfriadas. O cálculo da perda de peso por cozimento foi realizado pela 

diferença de pesos antes e após o cozimento (SANTOS et al., 2006). 
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4.2.15 Análise sensorial - Teste Afetivo 

A aceitação das mortadelas por parte do público consumidor foi avaliada com a 

participação em média de 49 potenciais consumidores, estudantes, professores e 

funcionários da Universidade Federal da Paraíba e a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Para a avaliação da aparência, aroma, sabor, textura e impressão 

global foi utilizada a escala hedônica estruturada de 9 pontos (BRASIL, 2005), (Ficha 

1-APÊNDICE A) e para avaliação de intenção de compra (Ficha 2 -APÊNDICE B). 

Os provadores receberam uma fatia de cada uma das mortadelas que foram 

servidas a temperatura ambiente em pratos descartáveis codificados. Os julgadores 

foram orientados a provar as amostras da esquerda para a direita. Os testes ocorreram 

em cabines individuais, sob luz branca, no Laboratório de Análise Sensorial da 

Universidade Federal da Paraíba/DN/CCS e no Laboratório Multidisciplinar da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus Santa Cruz. 

 

4.2.16 Delineamento experimental e análise estatística 

O experimento foi conduzido em delineamento experimental, com um fatorial 

completo 2
3
 com três níveis (-1, 0, +1), resultando em 11 tratamentos. Para representar 

os modelos matemáticos do fatorial avaliado foram estabelecidos os três efeitos: amido 

modificado (AM) (X1), fumaça líquida (FL) (X2) e óleo de soja (OV) (X3) como as 

variáveis independentes. As variáveis dependentes foram a Composição química: 

umidade, resíduo mineral fixo (RMF), lipídios, proteínas, carboidrato (HC); Força de 

cisalhamento: dureza; Cor instrumental: L*, a*, b*; Características físicas e 

químicas: avaliação da estabilidade da emulsão (EDE), exsudato da embalagem (EE), 

perda por cozimento (PC); Capacidade de retenção de água (CRA);  pH e Atividade de 

água (aw); Análise sensorial: avaliação da aparência, aroma, sabor, textura e impressão 

global. Esperando-se que estas variáveis respostas como a composição centesimal 

atendam aos valores estipulados Instrução normativa Nº 4/2000 do Ministério da 

Agricultura e do Abastecimento (BRASIL, 2000), que apresente boa CRA comparando 

com os estudos atuais, pH abaixo de 6,5 e uma atividade de água menor que 0,99. Uma 

cor atrativa ao consumidor que será avaliada pelas respostas da análise sensorial. As 

variáveis dependentes foram correlacionadas com as independentes, de acordo com o 

seguinte modelo matemático: 

 

Y= β0 + β1.X1 + β 2.X2 + β 3.X3 + β 12.X1.X2 + β 13.X1.X3 + β 23.X2.X3  
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Tabela 1. Delineamento fatorial completo 2
3 

com 3 repetições no ponto central para o 

estudo de mortadelas defumadas. 

Formulações AM FL OV 

1 + (20g) + (2,0g) + (75g) 

2 - (5g) + (2,0g) + (75g) 

3 + (20g) - (0,65g) + (75g) 

4 - (5g) - (0,65g) + (75g) 

5 + (20g) + (2,0g) - (25g) 

6 - (5g) + (2,0g) - (25g) 

7 + (20g) - (0,65g) - (25g) 

8 - (5g) - (0,65g) - (25g) 

9* 0 (12,5g) 0 (1,36g) 0 (50g) 

10* 0 (12,5g) 0 (1,36g) 0 (50g) 

11* 0 (12,5g) 0 (1,36g) 0 (50g) 

* Pontos centrais; AM= Amido modificado; FL= Fumaça líquida; OV= Óleo de soja. 

 

Para análise dos dados das determinações realizadas na matéria-prima, foi 

aplicada a Análise de Variância (ANOVA) para comparações entre os músculos 

analisados. Quando a ANOVA atestava a existência de diferença, foi utilizado o teste de 

Tukey para identificar as diferenças entre si. Todos os testes foram feitos com 

significância estatística em nível crítico de 5% em todos os casos avaliados. Para a 

realização dos testes estatísticos foi utilizado o pacote estatístico Sigma Stat 3.1. Com 

base na maximização dos modelos estatísticos, aplicou-se a análise de regressão por 

meio do programa estatístico SAS (1999). 
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5. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

5.1 Elaborações das emulsões tipo mortadela  

 Ao final do projeto piloto, decidiu-se pelo fluxograma mais adequado, abaixo 

descrito, onde não houve quebra da emulsão e conseqüentemente uma estabilidade da 

emulsão adequada, uma mistura homogenia dos ingredientes e uma temperatura final 

próxima a 2ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1– Fluxograma de processamento de embutido tipo mortadela defumada de 

carne de avestruz. 
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5.2 Processo de cocção 

 Ao final do projeto piloto, verificou-se que para não haver rompimento do 

envoltório do embutido, a temperatura inicial mais adequada foi de 55 ºC, e em seguida 

aplicar-se um aumento gradativo de 10 ºC com intervalo de tempo de 30 minutos, até a 

água de cozimento chegar a 85 ºC, e que após trinta minutos, no ponto central foi 

atingido à temperatura de ± 72ºC. Além desta técnica manter a integridade do 

envoltório, promoveu também o menor percentual de perda por cozimento, devido ao 

aumento da temperatura ter sido realizada de forma gradual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Fluxograma de cocção de embutido tipo mortadela defumada de carne de 

avestruz. 
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5.3 Rendimento da carne da perna pós-desossa 

Quando se respeita as técnicas de processamento e biossanitárias durante o 

processo de abate, o avestruz possui um bom rendimento de carcaça (MUNIZ, 2004). 

Os resultados da desossa manual da perna de avestruz apresentados na Tabela 2, 

demonstram um alto rendimento de 87,27% (4285,00 ± 91,92) e osso 12,73% (625,00 ± 

21,21) (Tabela 2). Murilo (1987), avaliando a desossa manual das coxas e pernas de 

frango de corte, encontrou rendimento de aproximadamente 58% de carne e 22,5% de 

osso e 3% de gordura em relação ao peso do corte.  

Flemming; Janzen; Endo (1999), avaliando o rendimento de desossa de perna de 

cinco linhagens de frango de corte mais utilizadas atualmente no Brasil, e encontraram 

valores de 77,30% para linhagem Ross, 81,81% para Cobb, 75,88 % para Hubbard, 

76,85% para Arbor Acres e 75,88% para IsaVedette. Observamos desta forma, que os 

valores encontrados na desossa manual de perna de avestruz são significativamente 

superiores aos encontrados na desossa de diversas linhagens de frango comercializadas 

no Brasil, o que demonstra um rendimento superior para carne de avestruz. 

 

Tabela 2. Rendimento médio de desossa manual de perna de avestruz (Struthio 

camellus). 

 

PARTES 

MÉDIA DE RENDIMENTO 

Peso (g) % 

OSSO  625,00 ± 21,21 12,73 

CARNE  4285,00 ± 91,92 87,27 

PESO DA PERNA  4910,00 ± 113,14 100 

 

5.4 Composição centesimal dos músculos 

De acordo com os resultados obtidos nas análises de composição química, houve 

diferença significativa em relação à umidade e ao resíduo mineral fixo (RMF) onde o 

músculo Gastrocnemius pars internus apresentou o menor valor (Tabela 3). Com 

relação ao percentual de lipídios o músculo Fibulares longus (3,83±0,14) e o 

Gastrocnemius pars internus (4,41±0,27) apresentaram valos maiores que o 

Gastrocnemius pars externa (2,50 ± 0,47), diferindo significativamente, conforme 

resultados apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3. Valores médios da composição centesimal dos músculos da perna: 

Muscularis gastrocnemius pars externa, Muscularis fibulares longus e Muscularis 

gastrocnemius pars internus de avestruz (Struthio camellus). 

PARAMETROS Gastrocnemius pars  

externa 

Fibulares  

longus 

Gastrocnemius 

pars internus 

Umidade (g/100g) 73,28 ± 0,24
a
 72,58 ± 0,56

a
 71,43 ± 0,53

b
 

RMF (g/100g) 0,93 ± 0,02
a
 0,90 ± 0,11

a
 0,77 ± 0,07

b
 

Lipídios (g/100g) 2,50 ± 0,47
a
 3,83 ± 0,14

ab
 4,41 ± 0,27

b
 

Proteínas (g/100g) 22,46 ± 0,74
a
 21,58 ± 0,35

a
 22,12 ± 0,91

a
 

Letras diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas (p <0,05). 

Feijó (2009); Santos (1999); Paleari et al., (1998) avaliando a composição 

centesimal da coxa de avestruz, encontraram umidade variando de 74,70±0,10; 

75,11±1,52; 75,10±0,35, RMF 1,27±0,01; 1,16±0,20; 1,10±0,22, lipídio 2,03±0,01; 

2,35±0,09; 1,60±0,60 e proteína 23,80±0,50; 21,94±0,84; 22,20±1,13 respectivamente, 

valores semelhantes ao encontrado nesta pesquisa. Lanza et al., (2004), avaliaram a 

composição centesimal do músculo Gastrocnemius e encontraram valores de umidade 

76,63%, RMF 1,92%, lipídios 0,66% e proteínas 20,79%. Estes valores se aproximam 

aos desta pesquisa, com exceção do valor de lipídios. Sales (1996), avaliaram a 

composição centesimal do M. iliofibularis, encontraram umidade de 76,1%, um pouco 

acima do registrado nesta pesquisa, porém o percentual de lipídio foi semelhante 

(3,1%). 

 

5.5 Resultados de pH, atividade de água (aw) e força de cisalhamento (dureza) 

Os resultados das medidas de pH dos músculos da perna de avestruz não se 

observou diferença significativa entre os resultados encontrados (Tabela 4). Carnes com 

esses valores de pH, variando entre 6,16 a 6,44, aproxima-se do que é classificado como 

carne DFD (Dry, Firm e Dark), uma carne com alta capacidade de retenção de água, 

alta capacidade de emulsificação, maior rendimento pós processamento e que apresenta 

excelentes características para produção de produtos emulsionados. Além de coloração 

escura o que não é observado na carne de avestruz, o que faz com que não 

classifiquemos esta carne como DFD. 
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 Sales; Mellett (1996), avaliando as características físico-químicas da carne de 

avestruz encontraram um pH médio variando entre 5,8 e 6,2, semelhante ao encontrado 

nesta pesquisa. Balog et al., (2008) analisaram a carne da perna do avestruz e 

encontraram um pH médio de 5,92±0,07 próximo ao encontrado nesta pesquisa, este pH 

elevado pode ser justificado devido ao estresse característico da ave, como a possível 

causa do esgotamento do glicogênio muscular, portanto, um alto pH, porém, segundo a 

literatura, mesmo as modernas técnicas de abate têm mostrado poucos resultados em 

minimizar essa característica peculiar. 

Santos et al., (2006), avaliou especificamente o processo de abate de avestruzes 

e as características físicas e químicas da carne, especificamente dos músculos 

Gastrocnemius internus e Fibulares longus e encontraram pH de 5,97 e 6,14  depois do 

abate, semelhante aos nossos resultados, principalmente para o músculo Gastrocnemius 

internus. Sales; Mellett (1996) encontraram no músculo Gastrocnemius internus um pH 

de 6,05. Já Lambooij et al., (1999), 18 horas depois do abate registraram valores de pH 

igual a 6,19. Observa-se que o pH encontrado em neste trabalho esta acima dos 

encontrados nos estudos supracitados. Isso pode ser explicado devido a carne utilizada 

neste experimento ter sido congelada e mantida armazenada, o que pode ter levado ao 

aumento discreto do pH. No entanto, Dunster; Scudamore-Smith (1992), avaliando o pH 

de carne de avestruz encontraram valores variando de 5,88 a 6,87, muito próximos aos 

encontrados nesta pesquisa. 

Os valores encontrados na determinação da atividade de água nos músculos 

Muscularis gastrocnemius pars externa, Muscularis fibulares longus e Muscularis 

gastrocnemius pars internus (Tabela 4) não apresentaram diferença significativa, 

variando de 0,98 a 0,99, compreendendo desta forma, uma faixa mais elevada deste 

parâmetro para alimentos, necessitando de um maior controle para evitar contaminação 

microbiana. Esses resultados de atividade de água estão em concordância com os 

resultados encontrados por Allonso-Calleja et al., (2004) que obtiveram valor médio de 

0,995 em carne de avestruz resfriada e embalada a vácuo e Ordóñez et al., (2005) e 

Pardi; Santos; Sousa (2001), que encontraram em suas análises com carne fresca de 

avestruz valores de atividade de água 0,98. 

A maciez de uma carne facilita o corte ou o processo de mastigação. É uma das 

características mais importante e procurada pelo consumidor, porém, a textura varia de 

acordo com os hábitos alimentares regionais. Os músculos Gastrocnemius pars externa 

e Fibulares longus não apresentaram diferença significativa em relação à textura. O 
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Gastrocnemius pars internus apresentou a textura mais branda o que pode ser explicado 

por ser um músculo interno privado de grandes contrações musculares, bem como de 

atrito com o meio externo, diferente do músculo Gastrocnemius pars externa (Tabela 

4).  

Marks et al., (1998), avaliaram músculos de seis carcaças de avestruzes quanto 

ao seu valor de textura em intervalos de uma hora, um dia e uma semana pós-abate, e 

encontraram valores de 10,1 kg/g, 10,0 kg/g, 10,0 kg/g respectivamente, resultados 

superiores aos encontrados neste experimento. Hoffman; Fisher (2001) analisando a 

textura da carne de avestruz no músculo M. iliofibularis encontraram valores de 

5,26±0,73 kg/l,27cm, semelhante ao encontrado no músculo Gastrocnemius pars 

internus avaliado neste experimento. 

 

Tabela 4. Valores médios de pH, atividade de água e força de cisalhamento dos 

músculos da perna: Muscularis gastrocnemius pars externa, Muscularis fibulares 

longus e Muscularis gastrocnemius pars internus de avestruz (Struthio camellus). 

PARAMETROS Gastrocnemius 

pars externa 

Fibulares  

longus 

Gastrocnemius pars 

internus 

pH 6,16 ± 0,00
a
 6,23 ± 0,04

a
 6,44 ± 0,04

a
 

Aw 0,99 ± 0,00
a
 0,98 ± 0,00

a
 0,98 ± 0,00

a
 

Força de cisalhamento 

(Kgf/cm
2
) 

6,53 ± 1,23
a
 5,14 ± 0,59

a
 1,58 ± 0,47

b
 

Letras diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas (p <0,05). 

 

5.6 Cor instrumental 

A cor da carne é um importante atributo de qualidade, uma vez que é um dos 

primeiros aspectos a serem avaliados pelos consumidores nos locais de venda. A sua 

avaliação é utilizada para determinar o frescor, o que influencia diretamente o consu-

midor na decisão final de sua aquisição (FLETCHER et al., 2000). Embora seja carne 

de ave, a sua cor é fortemente avermelhada, podendo assumir colorações mais 

arroxeadas, dependendo da alimentação e do procedimento de abate. O fato da carne de 

avestruz possuir uma tonalidade vermelha mais acentuada se deve ao alto teor de ferro 

em sua composição, mais até do que a carne bovina (MUNIZ, 2004). 
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Tabela 5. Valores médios dos parâmetros de cor L*, a* e b* dos músculos da perna: 

Muscularis gastrocnemius pars externa, Muscularis fibulares longus e Muscularis 

gastrocnemius pars internus de avestruz (Struthio camellus). 

 PARÂMETROS 

L*(luminosidade) a*(vermelho) b*(amarelo) 

Gastrocnemius pars externa 36,49±1,00
a
 7,58±1,67

a
 5,94±0,91

a
 

Fibulares longus 36,12±1,11
a
 6,18±0,32

a
 5,14±0,08

a
 

Gastrocnemius pars internus 35,78±5,01
a
 6,95±0,56

a
 5,67±1,52

a
 

Letras diferentes dentro da mesma coluna indicam diferenças significativas (p <0,05). 

Com relação à coloração dos músculos da perna, não houve diferença 

significativa em relação aos três parâmetros de cor avaliados (Tabela 5). Os músculos 

apresentaram uma alta luminosidade e uma maior intensidade de cor vermelha em 

detrimento a cor amarela. Segundo Sales (1994); Balog et al., (2008), a carne de 

avestruz apresenta uma coloração fortemente avermelhada, isso ocorre devido ao alto 

teor de ferro, sendo que alguns autores sugerem que dependendo da alimentação e do 

procedimento de abate, podem assumir colorações mais arroxeadas.  

A carne de avestruz varia de vermelho escuro a vermelho cereja, em contraste 

com a carne bovina, que é moderadamente vermelho cereja (MORRIS et al., 1995). Isso 

pode ser explicado em parte, por seu alto pH e alto teor de pigmento heme (5,70-9,09 

mg/g) (SALES; OLIVER-LYONS, 1996), o que também foi observado neste 

experimento. 

Hoffman; Fisher (2001) avaliando a cor do músculo M. iliofibularis da coxa, 

encontraram valores em relação aos parâmetros de cor L* 29,42±0,04, a* 5,48±0,38 e 

b* 3,51±0,27, diferentes dos resultados encontrados nesta pesquisa. Os valores de L* 

encontrados neste experimento se assemelham muito aos encontrados por Paleari et al., 

(1998), que registraram valores médios de L* 36,74 na carne de avestruz . Já Lambooij 

et al., (1999) encontraram os valores médios de L* 35,00, a* 20,00 e b* 8,00, 

apresentando proximidade com os resultados desta pesquisa para os valores de L* e b*.  

Dunster; Scudamore-Smith (1992), determinando a cor de músculos de avestruz 

encontraram valores para L* 27,35 – 37,05; a* 13,65 – 21,60 e b* 0,06 – 5,98. Observa-

se que apenas os valores de a* da carne de avestruz encontrados neste experimento 

diferem dos valores determinados pelos autores supracitados. Pollok et al., (1997b), 
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determinaram a cor do músculo Gastrocnemius pars externa e encontraram resultados 

para a luminosidade de 37,80, semelhantes ao encontrado neste trabalho. 

 

5.7 Capacidade de emulsificação (CE) e capacidade de absorção de água 

A carne de avestruz apresentou um valor médio de capacidade de emulsificação 

136,40 mL de óleo/0,5g (Tabela 6). Em pesquisas realizadas por Nunes (2003), foi 

avaliada a capacidade de emulsificação de carne de frango e foi encontrado valores de 

75mL de óleo/0,5g,
 
considerado pelo autor, uma boa matéria-prima para produtos 

emulsionados. Desta forma, a carne de avestruz analisada apresenta boa capacidade de 

formar emulsões, haja vista, que apresentou uma capacidade de emulsificação quase 

duas vezes superior, podendo ser utilizada como matéria-prima na elaboração de 

produtos emulsionados. 

 

Tabela 6. Capacidade de emulsificação (CE) e capacidade de absorção de água (CAA) 

da cominuição dos músculos da perna: Muscularis Gastrocnemius pars externa, 

Muscularis Fibulares longus e Muscularis Gastrocnemius pars internus de avestruz 

(Struthio camellus). 

PARAMETROS MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO DP CV 

CE (mL de óleo/0,5g de carne) 129,00 136,40 139,00 5,02 3,68 

CAA (%) 38,51 55,63 75,13 17,99 32,35 

CAA: Capacidade de absorção de água; CE: capacidade de emulsificação;  DP: Desvio padrão; CV: 

Coeficiente de variação. 

 

A análise da capacidade de emulsificação de filés de peito de frango, galinha 

matriz e poedeiras foi realizado por Nunes (2003) que encontrou valores de 79 mL de 

óleo/0,5g para peito de frango e 75 mL de óleo/0,5g para peito de galinha matriz e 

poedeira. Estes resultados apresentam-se abaixo dos resultados encontrados nesta 

pesquisa o que demonstra que a carne de avestruz apresenta uma capacidade de 

emulsificação quase que duas vezes superior ao de frango, o que demonstra que a carne 

de avestruz pode ser utilizada para produção de embutidos cárneos. 

Essa capacidade emulsificante superior da carne de avestruz encontrada neste 

trabalho em relação à carne de frango pode esta relacionada com o percentual de 

proteína superior encontrada na carne de avestruz. Paleari et al., (1998) compararam a 

carne de avestruz com a carne de peru e a bovina e observaram que a carne de avestruz 
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contém mais proteínas do que as demais. Sales; Hayes (1996) compararam a 

composição centesimal das carnes de avestruz, boi e frango, e concluíram que o teor de 

proteína foi superior para carne de avestruz. 

A capacidade de absorção de água pode ser influenciada por diversos fatores, 

por exemplo o pH. A carne de avestruz apresentou valores de capacidade de retenção de 

água variando de 38,51% a 75,13%, com média de 55,63% (Tabela 6). Komiyama et al., 

(2010) avaliaram a capacidade de absorção de água da carne de peito de frango e 

encontraram valores médios de 57,74%, semelhante a média encontrada neste 

experimento. Canizares (2008), avaliando a capacidade de absorção de água de peito de 

frango encontrou valores médios de 48,73%, valores estes, inferiores aos encontrados na 

carne de avestruz. No entanto, Sanfelice et al., (2010), encontraram valores de 64,54% 

em peito de galinhas matrizes pesadas em final de ciclo produtivo.  

 

5.8 Avaliação microbiológica das mortadelas defumada de carne de avestruz  

A avaliação da qualidade microbiológica de todas as formulações dos embutidos 

tipo mortadela defumada de carne de avestruz apresentaram características 

microbiológicas que denotam higiene e sanidade durante todo o seu processamento, 

com ausência de Coliformes à 45ºC (NMP/g), Coliformes à 35ºC (NMP/g), 

Staphylococcus coagulase positiva (NMP/g), Contagem de Clostridium sulfito redutores 

(UFC/g) e Salmonella sp em 25g. Fernandes; Miranda (2001) analisaram mortadela tipo 

Bolonha e imitação de Mortadela e encontraram resultados iguais aos encontrados neste 

estudo, classificando as mortadelas como próprias para consumo.  

Freitas et al., (2002), também analisando a qualidade microbiológica de 

mortadela não encontrou Salmonella em 25 g de produto, Coliformes Fecais menor que 

3 NMP/g, Clostridium Sulfito Redutor menor que 1,0 x 10
1
 UFC/g e Staphylococcus 

aureus menor que 1,0 x 10
1
 UFC/g. Santos (2007), avaliando Coliformes a 45ºC, 

Staphylococcus coagulase positiva e Clostridium sulfito redutores em mortadelas tanto 

no dia zero como aos 30 dias após a produção, observaram que os valores encontrados 

atendiam o limite exigido pela legislação RDC 12/01 da ANVISA (BRASIL, 2001), 

concordando com os resultados encontrados nesta pesquisa. Silva et al., (1993), 

avaliando a qualidade microbiológica de mortadelas formuladas com matérias primas 

vegetais também não detectaram a presença de Salmonella, Coliformes Fecais e 

Staphylococcus aureus, resultados semelhantes aos encontrados neste estudo. 
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Tabela 7. Valores médios dos valores experimentais das variáveis dependentes das mortadelas 

formuladas com carne de avestruz e defumação líquida.  

RESPOSTAS FORMULAÇÕES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10* 11* 

Comp. Centesimal (g/100g) 

Umidade  69,56 
±0,10 

69,08
±1,14 

68,17
±0,52 

68,77
±0,04 

71,53
±0,13 

71,56
±0,72 

70,80
±0,59 

71,38
±0,59 

70,03
±0,52 

70,53
±0,46 

71,24
±0,23 

RMF  1,25 
±0,04 

1,19 
±0,07 

1,29 
±0,06 

1,42 
±0,17 

1,56 
±0,19 

1,36 
±0,12 

1,51 
±0,04 

1,02 
±0,02 

1,75 
±0,23 

1,01 
±0,02 

1,38 
±0,20 

Lipídios  15,08
±0,41 

15,84
±1,11 

15,65
±0,32 

15,04
±0,22 

11,45
±0,70 

11,28
±0,64 

11,81
±0,29 

10,86
±0,31 

13,02
±0,75 

12,37
±0,60 

12,52
±0,39 

Proteínas  12,40
±0,49 

12,92
±0,96 

12,80
±1,11 

13,10
±0,52 

14,08
±0,11 

13,92
±0,48 

13,59
±0,42 

15,23
±0,73 

13,51
±1,18 

14,55
±0,40 

13,32
±0,44 

Carboidrato 1,93 
±0,22 

1,30 
±0,98 

2,13 
±1,15 

1,68 
±0,45 

1,08 
±0,61 

1,52 
±1,03 

2,36 
±1,34 

1,39 
±0,93 

1,53 
±0,34 

1,25 
±0,05 

1,30 
±0,08 

Força de cisalhamento  

Dureza (Kgf/cm2) 0,14 
±0,01 

0,24 
±0,06 

0,16 
±0,02 

0,17 
±0,02 

0,19 
±0,05 

0,26 
±0,06 

0,13 
±0,01 

0,23 
±0,03 

0,28 
±0,06 

0,29 
±0,05 

0,28 
±0,08 

Cor instrumental 

L* 53,43
±0,70 

53,16
±0,71 

58,88
±0,88 

60,96
±0,58 

56,74
±0,24 

55,67
±0,66 

52,83
±0,42 

54,46
±0,20 

55,15
±0,52 

54,68
±0,42 

55,29
±0,27 

a* 
 

12,29
±0,28 

11,93
±0,06 

9,85 
±0,30 

10,09
±0,10 

8,60 
±0,13 

8,89 
±0,05 

11,53
±0,33 

11,62
±0,33 

10,78
±0,28 

10,47
±0,18 

10,59
±0,08 

b* 12,17
±0,10 

13,84
±0,16 

13,26
±0,16 

12,29
±0,06 

13,54
±0,13 

13,84
±0,04 

13,62
±0,30 

13,69
±0,37 

11,53
±0,12 

11,51
±0,07 

11,36
±0,04 

Carac. Físicas e Químicas 

Aval. da estabilidade da 
emulsão (EDE) % 

89,44 
±0,40 

86,61 
±0,79 

89,29 
±1,24 

88,16 
±3,49 

90,08 
±2,19 

88,26 
±1,96 

89,98 
±2,94 

92,19 
±1,09 

93,48 
±0,43 

92,96 
±0,67 

92,92 
±1,63 

Sulco exudato da 
embalagem (EE) % 

7,47 
±0,84 

6,90 
±0,40 

6,58 
±0,55 

6,65 
±0,28 

4,23 
±0,20 

6,10 
±0,54 

4,51 
±0,42 

4,72 
±0,32 

5,01 
±0,03 

5,45 
±0,41 

5,12 
±0,13 

Perda de peso por 
cozimento (PC) % 

2,47 
±0,12 

3,10 
±0,14 

1,46 
±0,35 

2,65 
±0,15 

1,40 
±0,24 

3,97 
±0,37 

8,64 
±0,54 

10,92
±0,00 

3,37 
±0,36 

3,18 
±0,76 

3,24 
±0,12 

pH 6,52 
±0,03 

6,46 
±0,04 

6,29 
±0,00 

6,25 
±0,00 

6,29 
±0,01 

6,39 
±0,00 

6,39 
±0,01 

6,40 
±0,00 

6,47 
±0,00 

6,47 
±0,00 

6,47 
±0,00 

Capacidade de Retenção 
de Água CRA(%) 

0,27 
±0,02  

0,29 
±0,05 

0,28 
±0,00 

0,28 
±0,00 

0,33 
±0,01 

0,44 
±0,15 

0,34 
±0,10 

0,21 
±0,00 

0,37 
±0,09 

0,37 
±0,02 

0,36 
±0,05 

aw 0,97 
±0,00 

0,97 
±0,00 

0,97 
±0,00 

0,98 
±0,00 

0,98 
±0,00 

0,97 
±0,00 

0,98 
±0,00 

0,98 
±0,00 

0,97 
±0,01 

0,97 
±0,00 

0,97 
±0,00 

Análise sensorial1 

Aparência 7,23 
±1,55 

7,31 
±1,09 

6,10 
±1,70 

7,10 
±1,33 

7,94 
±0,96 

7,98 
±0,84 

7,10 
±1,33 

7,43 
±1,22 

7,40 
±1,32 

7,54 
±1,44 

7,40 
±1,43 

Aroma 6,81 
±1,39 

6,58 
±1,46 

6,31 
±1,84 

7,59 
±1,06 

6,10 
±1,53 

7,02 
±1,54 

6,96 
±1,80 

6,61 
±1,71 

6,23 
±1,63 

6,27 
±1,80 

6,33 
±1,65 

Sabor 6,71 
±1,74 

6,83 
±1,73 

6,02 
±1,78 

7,00 
±1,72 

5,16 
±1,83 

4,98 
±1,45 

7,37 
±1,44 

7,12 
±1,87 

5,85 
±1,84 

5,96 
±1,82 

5,96 
±1,73 

Textura 6,88 
±1,50 

7,06 
±1,24 

7,56 
±1,29 

7,12 
±1,42 

6,06 
±1,91 

5,98 
±1,51 

7,12 
±1,42 

7,31 
±1,62 

6,27 
±1,57 

6,33 
±1,74 

6,40 
±1,65 

Impressão global 6,94 
±1,63 

6,90 
±1,32 

6,08 
±1,88 

7,14 
±1,35 

5,98 
±1,61 

6,15 
±1,50 

7,14 
±1,35 

7,18 
±1,62 

6,38 
±1,48 

6,44 
±1,47 

6,44 
±1,29 

1
Valores obtidos de uma escala hedônica de 9 pontos (1=desgostei muitíssimo a 9=gostei muitíssimo); RMF: Resíduo 

mineral; *Pontos centrais. 
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Tabela 8. Coeficiente de regressão, relação F-calculado/F-tabelado e coeficiente de 

determinação (R²) dos valores experimentais das variáveis dependentes para mortadelas 

formuladas com carne de avestruz e defumação líquida.  

Respostas 
Relação 
Fcal/Ftab 

Coeficiente de regressão R² 

Comp. química (g/100g) 
Umidade (g/100g) 9,61E+00 Umidade= 70,3170 - 1,1680 O.V. 0,92 
RMF (g/100g) - NS - 
Lipídios (g/100g) 2,42E+01 Lipídios=13,1761 + 2,0259 O.V. 0,93 
Proteínas (g/100g) - NS - 
Carboidrato g/100g) - NS - 
Força de cisalhamento 
Dureza (Kgf/cm2) - NS - 
Cor instrumental 

L* 8,62E+00 
L*= 55,5681 – 1,0162 FL + 0,8412 OV + 0,6312 AM.FL -

2,2962 FL.OV 
0,96 

a* 2,93E+01 a*= 10,6023 + 0,4400 OV + 1,2425 FL.OV 0,97 
b* 2,40E-01 NPMS 0,22 
Carac. Físicas e Químicas 
Aval. da estabilidade da 
emulsão (EDE) % 

4,50E-02 NPMS 0,30 

Exsudato da embalagem 
(EE) % 

3,80E+00 
 

EE= 5,7026 + 1,0058 O.V. 0,68 

Perda de peso por 
cozimento (PC) % 

6,64E+00 
 

PC= 4,0361 - 0,8348 AM - 1,5930 FL - 1,9070 OV + 0,3790 
AM.OV. + 1,9560 FL. OV. 

0,97 

Capacidade de Retenção 
de Água (CRA) (%) 

5,80E-01 
NPMS 

0,64 

pH 5,20E-01 NPMS 0,72 

Aw 1,64E+00 
aw= 0,9737 - 0,0015 AM - 0,0016 FL - 0,0021 OV + 0,0010 

AM.FL - 0,0009 AM.OV - 0,0005 FL.OV  
0,93 

Análisesensorial 

Aparência 
3,98E+00 

 
Aparência= 7,3209 - 0,1812 AM + 0,3412 FL - 0,3387 OV + 

0,1512 AM.FL 
0,92 

Aroma 2,50E-01 NPMS 0,22 

Sabor 
1,68E+00 Sabor= 6,2690- 0,4787FL + 0,2412OV + 0,0987 AM.FL - 

0,1912 AM.OV + 0,6087 FL.OV 
0,89 

Textura 1,41E+00 Textura= 6,7354 - 0,3912 FL + 0,2687 OV + 0,2062 FL.OV 0,73 
Impressão global 5,30E-01 NPMS 0,83 

Modelo é preditivo: F-cal é maior que F-tab (BOX et al., 1978; RODRIGUES; IEMMA, 2005; BARROS et al., 

2010). 

Modelo é significativo: F-cal é menor que F-tab da falta de ajuste. 

NP - Não preditivo.  

NPMS= Não preditivo, mas significativo. 
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Figura 3. Superfícies de contorno relativo à umidade (A), lipídios (B e C) e cor 

instrumental a* (D) e L*(E, F) de mortadelas formuladas com carne de avestruz e 

defumação líquida.  
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Figura 4. Superfícies de contorno referente aos parâmetros de L* (G), EE (H), PC (I, J, L) de 

mortadelas formuladas com carne de avestruz e defumação líquida.  
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Figura 5. Superfícies de contorno dos parâmetros de aw (M, N, O) de mortadelas formuladas com 

carne de avestruz e defumação líquida.  
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Figura 6. Pareto: Efeitos significativos para: Umidade. 
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Figura 7. Pareto: Efeitos significativos para: Lipídios. 



54 

 

-1,3831

-2,62235

5,587706

7,446586

-8,99565

-20,326

p=,05

Efeitos padronizados.

1by3

(1)A.M.

1by2

(3)O.V.

(2)F.L

2by3

 
 

Figura 8. Pareto: Efeitos significativos para: L*. 
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Figura 9. Pareto: Efeitos significativos para: a*. 
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Figura 10.  Pareto: Efeitos significativos para: Exsudato da embalagem. 
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Figura 11. Pareto: Efeitos significativos para: Efeito perda por cozimento. 
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Figura 12. Pareto: Efeitos significativos para: Efeito aw. 

 

5.9 Composição centesimal das mortadelas defumadas de carne de avestruz 

Os resultados da composição centesimal dos emulsionados tipo mortadela 

formulados com variações de concentrações de amido modificado, fumaça líquida e 

óleo de soja estão apresentados na Tabela 7. Observa-se que a umidade variou de 

68,17±0,52 a 71,56±0,72 apresentando o maior percentual na formulação 6. As 

formulações que apresentaram o maior percentual de amido modificado obtiveram 

umidade variando de 68,17±0,52 a 70,80±0,59 um pouco acima dos estabelecido pela 

legislação brasileira (BRASIL, 2000). Este elevado valor de umidade nas mortadelas 

pode ser justificado devido ao alto teor de umidade da matéria-prima (73,28±0,24
 
a 

71,43±0,53), o que também foi encontrado por Guerra (2011) na formulação de 

mortadelas com carne caprina e ovina.  

O percentual de água é um requisito extremamente importante na conservação 

de mortadelas, vez que está diretamente relacionada com a sua vida de prateleira, já que 

acima do recomendado pode proporcionar a proliferação de microrganismos 

patogênicos e ou deterioradores (FRANCO; LANDGRAF, 2008).  



57 

 

Observa-se nos resultados, que a formulação 3 foi o que apresentou o menor 

percentual de umidade, e esta mesma formulação também contém as maiores 

percentuais de amido modificado e óleo de soja, o que sinaliza que quanto maior o 

percentual de amido modificado e óleo de soja adicionados, menores serão os valores de 

umidade das mortadelas. Isto também foi observado por Guerra (2011), onde em 

formulações de mortadelas com carne de caprino e ovino obtiveram umidade dentro dos 

padrões da legislação com adição de no mínimo 20% e máximo de 30% de gordura, o 

que não foi contemplado nesta pesquisa, na qual, a proposta foi a produção de um 

alimento com baixo percentual de gordura, onde foi adicionado um percentual mínimo 

de 5% e máximo de 15% de óleo de soja. Associado a isso, também não foi utilizado 

produtos classificados com substituintes de gordura, o que de fato, justifica o alto 

percentual de umidade das mortadelas defumadas de avestruz. 

A umidade apresentou um F-calculado para regressão de 4,93E+01, bem maior 

que o F-tabelado 5,12E+00, demonstrando que o modelo é preditivo (BOX et al., 1978; 

RODRIGUES; IEMMA, 2005; BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2010), e que 

o F-calculado para falta de ajuste 2,80E-01 foi menor que o F-tabelado, evidenciando 

que o modelo é também significativo e que 92% dos dados encontrados são explicados 

(Tabelas 8 e 9), mesmo quando as variáveis independentes, e suas combinações, quando 

não significativas foram eliminadas, o coeficiente de determinação para a função 

ajustada continuou alto, podendo ser considerada uma boa função, segundo Khuri; 

Cornell (1996).   

Avaliando-se apenas pelo aspecto do percentual de umidade, haja vista que 

proteínas, lipídios e amido de todas as formulações atenderam aos padrões exigidos pela 

Instrução Normativa Nº 4/2000 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento 

(BRASIL, 2000), observa-se que o embutido mais estável do ponto de vista do 

percentual de água associado ao desenvolvimento microbiológico seria o produzido na 

formulação 3, com 68,17% de umidade. Barreto (2007), formulou mortadelas com carne 

bovina e adição de diversos tipos de fibras vegetais em sua composição e encontrou na 

formulação com 5% de fibra de trigo umidade de 69,21%, na formulação com 4% de 

fibra de aveia 69,89% e no produto com 1% de fibra de trigo e 1% de fibra de aveia 

72,14%, valores estes, superiores aos encontrados nesta pesquisa.  

Analisando o coeficiente de regressão para o percentual de umidade (Tabela 8) 

em consonância com a superfície de contorno (Figura 3-A) observamos que a 

quantidade de amido modificado e fumaça líquida adicionada às formulações não foram 
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suficientes para interferir no valor de umidade, como observado na Figura 6. No 

entanto, o óleo de soja se comportou de forma diferente das demais variáveis 

independentes, ou seja, quanto maior for o valor desse constituinte adicionado a 

formulação, menor será o valor de umidade, o que demonstra que a indústria de 

alimentos pode produzir mortadelas com baixo percentual de gordura e ter interferência 

positiva no percentual de umidade ressaltando que o máximo percentual de óleo 

utilizado nas formulações desenvolvidas nesta pesquisa foi na ordem da metade (15%) 

do percentual permitido pela resolução brasileira (30%) (BRASIL, 2000). 

Segundo Claus et al., (1990) a redução do percentual de gordura na formulação 

de emulsionados cárneos é acompanhada por um aumento do nível de umidade e, 

consequentemente, por uma diminuição da força iônica do meio. Isso também foi 

observado em nossos experimentos, onde as formulações 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 que 

apresentaram o menor percentual de gordura total também obitiveram o maior valor de 

umidade, o inverso ocorreu nas formulações 1, 2, 3 e 4, de acordo com a Tabela 7. 

O percentual de lipídios apresentou valores que variaram de 10,86±0,31% a 

15,84±1,11%, um F-calculado para regressão de 1,24E+02 maior que o F-tabelado 

(5,12E+00), demonstrando que o modelo é preditivo (BOX et al., 1978; RODRIGUES; 

IEMMA, 2005; BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2010). Apresentou um valor 

de F-calculado de 1,16E+00 e um F-tabelado de 3,29E+00 para falta de ajuste, 

demonstrando que o modelo foi muito significativo, e que 93% dos dados encontrados 

são explicados (Tabelas 8 e 9), mesmo quando as variáveis independentes, e suas 

combinações, quando não significativas foram eliminadas o coeficiente de determinação 

para a função ajustada continuou alto, podendo ser considerada uma boa função, 

segundo Khuri; Cornell (1996).  

Avaliando a superfície de contorno (Figura 3-B) observa-se que o amido 

modificado influenciou de forma muito discreta no percentual de lipídios das 

formulações. De fato, o óleo de soja foi o ingrediente que mais influenciou na proporção 

de gordura final dos produtos como observado na Figura 7, o que já era esperado devido 

à carne de avestruz apresentar um baixo percentual de gordura. Contudo, mesmo a 

fumaça líquida apresentando em sua composição 3,0% de gordura, não foi suficiente 

para interferir no percentual de gordura final das mortadelas como demonstrado na 

superfície de contorno (Figura 3-C), o que também pode ser justificado pelo baixo 

percentual utilizado nas formulações.  
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Os teores de RMF variaram de 1,01±0,02%, a 1,56±0,19% proteína de 

12,40±0,49% a 15,23±0,73% e carboidratos de 1,30±0,08% a 2,36±1,34% (Tabela 7) 

nas mortadelas defumadas de carne de avestruz. Não foi possível desenvolver modelos 

preditivos e nem significativo quando foram analisando os valores de F-calculado e F-

tabelado, para regressão e para falta de ajuste, mesmo com os diferentes percentuais de 

amido modificado, óleo de soja e fumaça líquida adicionados as formulações de 

mortadela para os parâmetros RMF, proteínas e carboidratos. 

Fernández-lópez et al., (2003), produziram emulsionado cárneo tipo mortadela 

bolonhesa utilizando carne de coxa de avestruz, com 3% de fécula de batata e 50% de 

gordura animal e encontraram resultados para umidade (62,01%) proteína (13,92%), 

lipídios (21,63%) e RMF (3,17%). Os resultados deste estudo apresentaram um 

percentual de proteína superior (15,84±1,11), um valor de lipídio inferior (15,65±0,32), 

mesmo nas „ que receberam os maiores percentuais de óleo de soja, o que torna o 

produto nutricionalmente mais adequado em termos quantitativos, porém uma umidade 

6,16%, acima do estabelecido pela legislação brasileira. Todos os emulsionados tipo 

mortadela de carne de avestruz atenderam as exigências da legislação brasileira vigente 

(BRASIL, 2000), quanto ao teor de proteína, lipídio e amido para mortadela do tipo 

bolonhesa.  

 

5.10 Força de cisalhamento das mortadelas defumadas de carne de avestruz 

Cavestanty et al., (1994) relataram que a textura dos produtos emulsionados 

pode ser influenciada por uma variedade de fatores, tais como: diferença das 

formulações e da força iônica, a funcionalidade das proteínas da carne, as concentrações 

e as características da gordura e de outros componentes acrescidos no produto. A textura 

dos embutidos tipo mortadela defumada, formuladas com carne de avestruz variou de 

0,13±0,01 a 0,29±0,05Kgf/cm
2
. Os resultados para as análises de textura apresentaram 

um modelo não preditivo e também uma falta de ajuste não significativa (BOX et al., 

1978; RODRIGUES; IEMMA, 2005; BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2010).  

Os resultados das pesquisas esclarecem que o parâmetro de textura também está 

relacionado com a composição centesimal dos produtos cárneos formulados, variando 

com o teor de umidade, proteína e da gordura (COLMENERO et al., 1995; COFRADES 

et al., 2000; CENGIZ; GOKOGLU, 2007). Assim, observa-se que as mortadelas 

apresentaram uma textura bastante suave, o que já podia ser esperado devido à carne de 

avestruz apresentar também uma textura muito branda (Tabela 4). Além disso, os baixos 
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valores encontrados para parâmetro de textura podem está relacionados com o valor 

elevado de umidade (Tabela 7), característico do produto formulado neste experimento.  

Outro fator que possivelmente pode ter influenciado na textura das mortadelas, 

foi à variação no teor de gordura. Nos experimentos deste estudo, observou-se que em 

mais de 50% das mortadelas defumadas formuladas com carne de avestruz que 

apresentaram os menores teores de gordura total também apresentaram os maiores 

valores de textura (Formulações 5, 6, 8, 9, 10, 11) com exceção da formulação 2. Isso 

também foi constatado por Pietrasik (1999); Cofrades et al., (2000), na produção e 

avaliação da textura de salsichas, observaram que a variação no percentual de gordura 

dos produtos afetou significativamente a textura.  

Moreira (2005), avaliou a textura de mortadelas de carne de tilápia e encontrou 

valores de 0,48 a 0,61 Kgf/cm
2
, maiores que a encontrada em nesse experimento. 

Porém, segundo Yousef; Barbut (2009), os produtos elaborados com óleo vegetal 

apresentam maiores valores de dureza, causados pela formação de pequenos globos de 

gordura devido a maior resistência à compressão nos produtos, resultando em uma 

maior superfície a ser emulsionada, requerendo mais proteína para fazer a ligação 

interfacial, o que torna a emulsão mais resistente a compressão, contudo, isso não foi 

observado nesta pesquisa.  

 

5.11 Cor instrumental das mortadelas defumadas de carne de avestruz 

A luminosidade (L*) caracteriza o grau de claridade da cor variando de preto a 

escuro nos alimentos. Os valores de L* nos embutidos tipo mortadela defumada de 

avestruz variaram de 52,83±0,42 (Formulação 7) a 60,96±0,58 (Formulação 4), 

conforme Tabela 7. Pode-se observar na Tabela 8 e 9 que o modelo está bem ajustado 

aos valores experimentais, sendo considerado preditivo, pois o teste F para a regressão 

mostra que a relação F-calculado é mais de oito vezes maior que o F-tabelado (BOX et 

al., 1978; RODRIGUES; IEMMA, 2005; BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 

2010). Além disso, a falta de ajuste foi significativa, pelo fato do F-calculado ser bem 

menor do que o F-tabelado. Observou-se que mesmo quando as variáveis independentes, 

e suas combinações, quando não significativas foram eliminadas o coeficiente de 

determinação R
2
 para a função ajustada continuou alto (0,96), podendo ser considerada 

uma boa função, segundo Khuri; Cornell (1996).  

De acordo com os resultados encontrados, as variáveis explicativas do modelo 

que influenciaram na variável dependente L*, foram o óleo de soja (p<0,05) e em 
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seguida a fumaça líquida (p<0,05). As variáveis fumaça líquida e óleo de soja 

combinadas foram as que mais determinaram o valor de L* (p<0,002), seguida de 

amido modificado e fumaça líquida (p<0,03), conforme Figura 8. Observa-se nas 

superfícies de contorno Figura 3E e 3F que o óleo de soja é o fator que mais influenciou 

no aumento do valor de luminosidade. 

Estes resultados estão em consonância com os estudos realizados por Hand et 

al., (1987);  Nakai (1991); Andrés; Zaritzky; Califano (2006), os quais afirmaram que 

quanto maior o percentual de gordura tanto em carnes como adicionados aos embutidos, 

maiores eram o valores de luminosidade dos produtos. Um fator importante a ser 

considerado na produção em escala industrial deste tipo de mortadela com carne de 

avestruz é que o valor de luminosidade esta condicionado, em maior parte, ao 

percentual de óleo de soja adicionado as formulações, mesmo estes em pequenas 

quantidades, do que ao percentual de fumaça líquida, e que as quantidades de amido 

modificado utilizado neste experimento teve pouca influência sobre o valor de L* 

(Figura 3E).  

Desta forma, a luminosidade do produto está mais condicionada e de forma 

positiva ao percentual de gordura do que o de fumaça líquida adicionada. Isto reduz os 

custos de produção, o que tornará a formulação economicamente mais viável do que se 

estivesse à luminosidade condicionada à quantidade de fumaça líquida utilizada nas 

formulações ou ao de amido modificado (Figura 3D), por serem matérias primas de 

maior valor agregado.  

Observa-se que os valores de L* nas mortadelas defumadas de carne de avestruz 

foram bem maiores do que os encontrados na carne fresca (média do valor de L* 

36,13±0,35), conforme Tabela 5. Este aumento pode ser justificado devido a adição de 

óleo de soja as formulações o que também foi observado por Navarro et al., (2000). 

Yunes (2010), desenvolvendo mortadelas utilizando como fonte lipídica exclusivamente 

óleo de soja, encontraram valores mais baixos de L* (56,40) em relação ao encontrado 

neste experimento.  

Pietrasik; Duda (2000) relataram que a cor vermelha dos produtos cárneos pode 

variar em função do teor de mioglobina presente no músculo, como também pelo tempo 

de cozimento. Os embutidos tipo mortadela apresentaram valores considerados para o 

parâmetro de cor a* (vermelho), variando entre 8,60±0,13 (Formulação 5) a 12,29±0,28 

(Formulação 1). 
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Avaliando o parâmetro de cor a* responsável pela tonalidade vermelha no 

produto, observou-se que as variáveis independentes que mais influenciaram foram o 

óleo de soja (p<0,02) e a combinação de óleo de soja e fumaça líquida (p<0,001), 

Figura 9. O amido modificado, e as combinações com as demais variáveis (óleo de soja 

e fumaça líquida) não foram suficientes para influenciar neste parâmetro. O valor de F-

calculado para regressão foi de 1,30E+02, vinte e nove vezes maior que o F-tabelado 

(2,93E+01), ou seja, demonstrando que o modelo é muito preditivo e o F-calculado 

(1,18E+00) foi também três vezes menor que o F-tabelado (3,20E-01) para falta de 

ajuste, evidenciando também significância (BOX et al., 1978; RODRIGUES, IEMMA, 

2005; BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2010) e que 97% dos dados 

encontrados são explicados, mesmo quando as variáveis independentes e suas 

combinações, quando não significativas, foram eliminadas, o coeficiente de 

determinação para a função ajustada continuou alto, podendo ser considerada uma boa 

função, segundo Khuri; Cornell (1996).  

Diante dos dados obtidos, verificou-se na superfície de contorno da Figura 3C, 

que na menor concentração de fumaça líquida e óleo de soja adicionado as mortadelas 

defumadas de avestruz é que foram encontrados os maiores valores de a*. Yunes (2010) 

em análise de preferência de mortadela, encontrou uma correlação direta entre os 

maiores valores de a* e a maior aceitação de mortadela pelos consumidores. Então, se o 

mais aceitável pelo público consumidor for um produto de cor mais vermelha é 

necessário que se adicione uma menor quantidade de óleo de soja e fumaça líquida as 

mortadelas defumada de carne de avestruz.  

Fernández-López et al., (2003) encontraram em mortadela de carne de avestruz 

valores de a* que variaram de 11,86 a 12,85, muito semelhantes a quase todas os 

valores encontrados para as formulações deste experimento (Tabela 7). Guerra (2011) 

formulou mortadelas com carne caprina e ovina, com variações de gordura suína (10%, 

20% e 30%) e não encontrou variação no valor de a* em nenhuma das formulações, 

diferente dos resultados deste estudo, onde o percentual de óleo de soja adicionado 

implicou na variação do valor de a* nas diversas formulações. Observa-se que nossos 

valores estão de acordo com os encontrados por Paleari et al., (1998), que avaliaram 

mortadelas formuladas com carne de avestruz e observaram que os embutidos 

apresentaram valores de a* elevado, e justificaram este fato, devido a carne de avestruz 

apresentar uma cor vermelha intensa, o que também pode ter ocorrido neste 

experimento. 
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 O parâmetro de cor b* indica a tonalidade de cor amarela nos produtos. O valor 

de b* nos produtos emulsionados apresentou variação de 11,36±0,04 (Formulação 11) a 

13,84±0,16 (Formulação 2). Identificou-se que estes parâmetros nas mortadelas de 

carne de avestruz defumada apresentaram um F-calculado para regressão muito baixo 

em relação ao F-tabelado (APÊNDICE C), demonstrando que o modelo não é preditivo, 

mas variou significativamente com um F-calculado 3,70E-01 menor que o F-tabelado 

para a falta de ajuste 3,58E+00.  Fernández-López et al., (2003) encontraram valores de 

b* entre 9,38 e 10,92 inferiores aos encontrados nesta pesquisa, em mortadela de carne 

de avestruz, o que denota uma cor mais amarelada nos produtos elaborados neste 

experimento. 

Santos (2007) elaborou mortadela com carne bovina e avaliou a sua cor e 

encontrou valores de L* 54,87, a* 9,33 e b* 10,29, semelhantes aos encontrados neste 

experimento.Yunes (2010) formulou e avaliou a cor de mortadelas elaborada com 

gordura suína e encontrou valores de L* 53,94, a* 18,03 e b* 9,49, assemelhando-se aos 

encontrados neste experimento apenas para os valores de L* e b*. Barreto (2007), 

estudando mortadelas de carne bovina com diferentes substituintes de gordura obteve 

valores para os parâmetros L* variando de 53,97 a 60,28, a* variando de 14,13 a 15,75 

e b* de 13,14 a 14,46, semelhantes ao encontrado neste trabalho.  

 

5.12 Estabilidade da emulsão (EDE) das mortadelas defumadas de carne de 

avestruz 

A estabilidade da emulsão expressa à quantidade de líquido (água e/ou gordura) 

exsudado após o cozimento do produto. Quanto maior a estabilidade da emulsão, menor 

é a perda de líquidos e mais estável é o produto em relação ao tratamento térmico 

(BARRETO, 2007).  

Diversos fatores podem influenciam a estabilidade da emulsão, dentre eles a 

temperatura durante o processo de formação da matriz e emulsificação, o tamanho da 

partícula de gordura, o pH e a quantidade e o tipo de proteínas (solúveis). A quantidade 

e o tamanho das partículas de gordura é um fator a ser considerado na estabilidade das 

emulsões. No processo de formação da emulsão, a gordura deve ser dispersa em 

partículas pequenas (1 a 20mm de diâmetro) até que a emulsão seja formada. Além 

disso, a gordura é importante para a textura de produtos cárneos, por isso há 

dificuldades na preparação de produtos emulsionados de baixo teor de gordura 

(CARBALLO et al., 1995). 
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As emulsões preparadas com carne de avestruz e adição de fumaça líquida 

apresentaram estabilidade da emulsão (EDE) variando de 93,48±0,43% (Formulação 9) 

a 86,61±0,79% (Formulação 2). Guerra (2011) avaliou a estabilidade de emulsão de 

mortadelas de carne caprina e ovina e encontrou percentuais de 91,58% de estabilidade 

em formulações com 30% de gordura. Nas formulações desenvolvidas nesta pesquisa, 

foram atingidos valores de maior estabilidade da emulsão (93,48±0,43%) em 

formulações que foram adicionadas apenas 10% de óleo de soja. Barreto (2007) 

desenvolveu e avaliou mortadelas formuladas com carne bovina e adição de fibra e 

encontrou valores médios acima de 98,5%, superior aos encontrados nesta pesquisa, o 

que pode ser justificado devido ao uso de fibras, que melhorou significativamente a 

estabilidade de emulsões.  

A estabilidade da emulsão apresentou um F-calculado para regressão muito 

baixo em relação ao F-tabelado, não classificando o modelo como preditivo. Mas, a 

EDE variou significativamente, apresentando um valor de F-calculado 2,00E+00, menor 

do que o F-tabelado (6,94E+00) para a falta de ajuste, porém apresentou o coeficiente 

de regressão R² muito baixo (0,30), o que explica muito pouco os resultados 

encontrados (Tabelas 8 e 9).  

No entanto, as mortadelas da condição do ponto central, onde se avalia a 

repetibilidade do processo, apresentaram uma variação de EDE muito baixa (92,92% a 

93,48%) neste experimento. Barreto (2007) encontrou variações maiores nos pontos 

centrais (95,12% a 97,79%,) e também um modelo não preditivo. 

 

5.13 Exsudato da embalagem (EE) das mortadelas defumadas de carne de avestruz 

O exsudato apresentou variações na ordem de 4,23±0,20% a 7,47±0,84% nas 

mortadelas defumadas de avestruz. O EE apresentou um F-calculado para regressão de 

1,95E+01 maior que o F-tabelado 5,12E+00, demonstrando que o modelo é preditivo 

(BOX et al., 1978; RODRIGUES, IEMMA, 2005; BARROS NETO; SCARMINIO; 

BRUNS, 2010), e que o F-calculado para falta de ajuste de 1,25E+00 foi muito menor 

que o F-tabelado 2,37E+02, evidenciando que o modelo foi muito significativo e um R² 

de 0,68 (Tabelas 8 e 9).  Observa-se que das variáveis independentes, a única que teve 

influência forte sobre o exsudato da embalagem foi o óleo de soja, conforme Figura 10. 

Gomide; Pereira; Gomes (1987), observaram que quanto maior o percentual de 

gomas adicionados nas emulsões, menores eram os valores de exsudato da embalagem. 

Esta diminuição não foi observada neste experimento, quando se analisa a superfície de 
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contorno da Figura 4H, onde percebeu-se que não houve variação de EE com as faixas 

de amido modificado utilizadas com máxima e mínima concentração. Ainda na 

superfície de contorno da Figura 4H, observa-se que quanto maior o percentual de óleo 

adicionado ao produto, maior foi o valor de EE. Isso pode ser explicado por uma 

possível quebra da emulsão ou processo de coalescência dos glóbulos de gordura 

durante o tratamento térmico, porém, esse fenômeno só foi percebido durante o 

resfriamento do produto, onde a quebra pode se dá com a formação de bolsões de 

gordura na superfície ou no interior do produto, podendo ocorrer, ainda migração da 

gordura para a superfície do produto, acompanhado também de moléculas de água.  

 

5.14 Perda de peso por cozimento (PC) das mortadelas defumadas de carne de 

avestruz 

A perda de peso por cozimento variou nos percentuais de 1,40±0,24% a 

10,92±0,00%, apresentando um F-calculado para regressão de 3,35E+01, bem maior 

que o F-tabelado 5,05E+00 o que demonstra que o modelo foi muito preditivo. 

Apresentou também um F-calculado de 3,00E-01 bem inferior ao F-tabelado para a falta 

de ajuste, podendo ser considerado o modelo como significativo. O coeficiente de 

regressão R² encontrado foi de 0,97, mesmo quando as variáveis independentes e suas 

combinações, quando não significativas, foram eliminadas, o coeficiente de 

determinação para a função ajustada continuou alto, podendo ser considerada uma boa 

função, segundo Khuri; Cornell (1996) e que 97% dos dados encontrados são 

explicados. As variáveis independentes que mais influenciaram a PC foi óleo de soja 

(p<0,0003) depois a fumaça líquida (p<0,0004) e o amido modificado (p<0,001), e as 

combinações de amido modificado versus fumaça líquida (p<0,0003) e amido 

modificado versus óleo de soja (p<0,009), conforme Figura 11.  

Avaliando a superfície de contorno da Figura 4I, observa-se que quanto menores 

foram os percentuais de óleo de soja e de amido modificado, maiores foram às perdas 

por cozimento, o que não é interessante para indústria de alimentos que produz 

emulsionados cárneos tipo mortadela. Já a superfície de contorno da Figura 4J indica 

que quanto maiores foram os valores de óleo de soja e fumaça líquida adicionados as 

formulações, menores foram às perdas por cozimento. Diante destes resultados, 

observamos que possivelmente reduziríamos a perda de peso por cozimento se fossem 

adicionados maiores percentuais de óleo de soja, amido modificado e fumaça líquida as 
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formulações de mortadela defumada de carne de avestruz, ou outras combinações 

isoladas e/ou combinadas destes constituintes. 

Gomide; Pereira; Gomes (1987), observaram no processamento de produtos 

emulsionados uma diminuição na perda por cozimento, condicionado a quantidade de 

gomas utilizadas, justificado que quanto maior a quantidade de goma nas formulações, 

menor a quantidade de água perdida por cozimento. Nesta pesquisa, as formulações 

apresentaram uma alta variação de perda de peso por cozimento, que pode se justificar 

pelo baixo percentual de amido modificado utilizado. Em estudos realizados por 

Moreira (2005), também não foi observada perda de peso durante o cozimento em 

mortadelas de tilápia formuladas com percentuais significativos de diversas gomas. 

 

5.15 Capacidade de retenção de água (CRA) das mortadelas defumadas de carne 

de avestruz 

A capacidade de retenção de água variou de 0,27±0,02% a 0,37±0,09%, 

apresentando um F-calculado para regressão de 2,63E+00, quase duas vezes menor que 

o F-tabelado 4,53E+00 (APÊNDICE C), demonstrando que o modelo não é preditivo 

(BOX et al., 1978; RODRIGUES, IEMMA, 2005; BARROS NETO; SCARMINIO; 

BRUNS,  2010), porém o F-calculado para falta de ajuste foi de 1,49E+00, três vezes 

menor que o F-tabelado 4,53E+00, demonstrando que o modelo é significativo. Melo et 

al., (2011) avaliou a capacidade de retenção de água de mortadela elaborada com 

pescado e encontrou valores que variaram de 0,41 a 0,73%, semelhante a algumas 

formulações desenvolvidas neste experimento. Segundo Pardi; Santos; Sousa (2001), o 

amido é um ingrediente amplamente utilizado em embutidos cárneos devido a sua 

capacidade de formar gel quando submetido ao calor e ligação com a água, 

proporcionando, quando utilizado em quantidade elevada, ótima CRA no produto. A 

CRA das mortadelas pode ter sido influenciada negativamente devido a um baixo 

percentual de amido modificado utilizado nas formulações (Tabela 1).  

 

5.16 Medidas de pH das mortadelas defumadas de carne de avestruz 

O pH encontrado nas formulações de mortadela variou na faixa de 6,29±0,00 a 

6,52±0,03, apresentando um modelo não preditivo (BOX et al., 1978; RODRIGUES e 

IEMMA, 2005; BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2010) com um valor F-

calculado para regressão de 2,63E+00, menor que o F-tabelado 5,05E+00. Contudo, o 

pH variou significativamente apresentando um  F-calculado de 2,50E+00 inferior ao F-
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tabelado 5,79E+00 para falta de ajuste e um R² 0,72 (Tabela 8 e 9). O valores de pH 

encontrado foram elevados nas formulações de mortadela de carne de avestruz. 

Também identificou-se que as mortadelas apresentaram um valor de pH acima da media 

de pH determinado na matéria-prima (média de 6,27). 

Segundo Girard (1991), o pH elevado nos produtos oriundos de carne de 

avestruz pode ser explicado devido ao músculo ter um baixo conteúdo de glicogênio por 

causa de sua função fisiológica. Assim durante a evolução pós-morte a produção de 

ácido lático é baixa o que deixa a carne de avestruz com alto pH e subsequentemente 

seus produtos.  

Para Soriano et al., (2007), o pH elevado em produtos derivados de carne de 

avestruz em relação aos produtos formulados são levemente mais altos, devido ao fato 

de que carne fresca de avestruz tem um pH mais alto do que as demais carnes. Isso 

também foi observado por Fernández-López et al., (2003), avaliando mortadelas 

elaboradas com carne de avestruz, onde encontraram valores de pH variando de 6,16 e 

6,42, semelhantes ao encontrado no nosso experimento. 

Oliveira Filho (2009), avaliou pH de mortadelas elaboradas com carne 

mecanicamente separada (CMS) de tilápia e encontrou o pH variando de 6,9-7,12, 

superior ao encontrado neste estudo. Possivelmente o pH dos embutidos elaborados com 

carne de avestruz estão abaixo dos formulados com CMS de tilápia devido a adição de 

fumaça líquida, que tem um pH 3,0. Cáceres et al., (2008), formulando e avaliando 

mortadelas com carne de porco com adição de óleo de peixe, verificaram um pH 

variando de 6,3 e 6,7, também acima do encontrado nesta pesquisa. 

 

5.17 Atividade de água (aw) das mortadelas defumadas de carne de avestruz 

A estabilidade e a segurança de um alimento, além de outras propriedades, são 

mais previsíveis pela medida da atividade de água do que do teor de umidade. A 

determinação da atividade de água não fornece uma estimativa real, entretanto 

correlaciona-se suficientemente bem com as velocidades de crescimento microbiano e 

de outras reações de deterioração, sendo assim um indicador útil quanto à estabilidade 

de um produto e sua segurança microbiológica (RIBEIRO; SERAVALLI, 2004). A 

atividade de água de todas as formulações variou de 0,97±0,00 a 0,98±0,00. O valor de 

F-calculado para regressão foi de 1,02E+01, um pouco superior ao F-tabelado 

6,16E+00, demonstrando que o modelo é preditivo, além disso, a falta de ajuste variou 

significativamente, gerando um F-calculado de 1,93E+00, quase 3 vezes menor que o F-
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tabelado (6,94E+00) e um R² de 0,94, demonstrando que 94% dos dados são explicados 

(Tabela 8 e 9). Observa-se que todas as variáveis independentes e suas combinações 

influenciaram na atividade de água das mortadelas defumadas de carne de avestruz, 

conforme Figura 12. 

Observa-se que as mortadelas defumadas com fumaça líquida de carne de 

avestruz se classificam como alimentos de alta atividade de água, o que pode favorecer 

a proliferação de microrganismos (HOFFMANN, 2001; RIBEIRO; SARAVALLI, 

2004) e, portanto, deve ser armazenado em condições de refrigeração.  

Cáceres et al., (2008) desenvolveram e avaliaram mortadelas com carne de porco 

adicionadas de óleo de peixe e encontraram atividade de água  de 0,96 a 0,98, 

semelhante aos das mortadelas formuladas com  carne de avestruz, desenvolvidas nesta 

pesquisa (Tabela 7). Valores médios de 0,957 foram encontrado por Fiorda; Siqueira 

(2009) em mortadelas, também muito próximos dos encontrados neste trabalho. Soriano 

et al., (2007) encontraram valores de atividade de água de 0,89 em emuslionados 

fermentados formuladas com carne de avestruz, bem menores do que os encontrados em 

neste trabalho. Barreto (2007) também encontrou valores muito próximos (0,973 - 

0,979) aos determinados em neste experimento. 

Avaliando as superfícies de contorno relacionadas à atividade de água da Figura 

5M observa-se que quanto menor o percentual de amido modificado e fumaça líquida 

maiores foram os valores de atividade de água. Porém, a diferença de atividade de água 

entre a maior e a menor concentração de amido modificado é muito pequena, o que 

demonstra que a quantidade de amido modificado utilizada neste experimento não foi 

suficiente para modificar, de forma efetiva a atividade de água das mortadelas 

defumadas de avestruz.  

Na superfície de contorno da Figura 5N também se observou um comportamento 

semelhante ao da superfície da Figura 5M, onde quanto menores foram os valores de 

óleo de soja e amido modificado adicionados às formulações, maiores foram os valores 

de atividade de água, porém observa-se que os percentuais de óleo de soja adicionados 

tiveram uma influência bem mais significativa na atividade de água das mortadelas do 

que o amido modificado, apresentando valores de p=0,002 e p=0,006 respectivamente.  

Esse valor de atividade de água relativamente elevado pode ser entendido quando se 

observa as superfícies de contorno das Figuras 5N e 5M, correlacionado-a com a 

definição de emulsão cárnea onde podemos convencionar como sendo uma suspensão 

coloidal de dois líquidos não solúveis entre si (imiscíveis), mas que, no entanto, 
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mantém-se harmoniosamente dispersos um no outro, pela ação de um agente 

emulsificante interfacial, a proteína. 

 Diante deste fato, observa-se que quanto maior o percentual de óleo adicionado 

às formulações, mais moléculas de água seriam ligadas na emulsão e com isso seria 

reduzida a disponibilidade de água livre, como observado nas formulações de 

mortadelas desta pesquisa, pelos valores de atividade de água. Na superfície de contorno 

da Figura 5O, observa-se que quanto menor o percentual de óleo de soja e de fumaça 

líquida, também como nas superfícies de contorno 5M e 5N, também maiores são os 

valores de atividade de água, o que reforçam a hipótese discutida acima.  

 

5.18 Análise sensorial das mortadelas defumadas de carne de avestruz 

Um dos fatores críticos para o desenvolvimento de novos produtos alimentícios 

é a aceitabilidade por parte dos consumidores. A análise sensorial na indústria de 

alimentos é de grande importância, uma vez que contribui para determinar a qualidade e 

a aceitação destes novos produtos pelo público. Nesta pesquisa, a análise foi realizada 

com uma média de 49 pessoas por teste, o perfil dos provadores se caracterizou em sua 

maior parte (88,04%) por pessoas com média de idade variando de 18 a 25 anos, 7,85% 

com idade de 26 a 32 anos e 3,77% com 33 a 40 anos. A maior parte, 77,57% 

apresentaram 3º grau completo, 5,53% 2º grau completo, 11,37% pós-graduação e 

5,53% 3º grau incompleto. Em relação ao consumo, 15% dos participantes afirmaram 

consumir mortadela pelo menos uma vez por semana, 8,3% três vezes por semana e 

13,1% às vezes. 

A partir das funções obtidas na Tabela 8, foram construídas as superfícies de 

contorno para os parâmetros aparência, sabor e textura, as quais estão apresentadas nas 

Figuras P, Q, R, S, T e U, respectivamente. 
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Figura 13. Superfícies de contorno dos parâmetros de análise sensorial aparência (P, Q e 

R) e sabor (S, T e U) de mortadelas formuladas com carne de avestruz e defumação 

líquida.  
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Figura 14. Superfícies de contorno dos parâmetros de análise sensorial textura (V e X) 

de mortadelas formuladas com carne de avestruz e defumação líquida.  
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Figura 15. Pareto: Efeitos significativos para: Efeito aparência. 
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Figura 16. Pareto: Efeitos significativos para: Efeito sabor. 
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Figura 17. Pareto: Efeitos significativos para: Efeito textura. 
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5.18.1 Testes afetivos 

A determinação da cor em embutidos é freqüentemente realizada por meio do 

sistema CIE L*a*b*. Esse sistema é o que melhor expressa a cromaticidade em relação 

à coloração e representa um dos princípios que melhor correlaciona as características 

sensoriais e visuais e a diferenciação objetiva da cor (FERREIRA et al., 1994; 

ANSORENA et al., 1997), que interfere diretamente de forma positiva ou negativa nas 

notas referidas a aparência do produto pelos consumidores. 

No atributo aparência, na análise sensorial, foi atribuído pelos provadores, média 

geral variando entre 6,10±1,70 (Formulação 3) a 7,98±0,84 (Formulação 6) conforme 

Tabela 7, ficando o produto enquadrado nas faixas de gostei ligeiramente e gostei 

moderadamente, o que corresponde a uma aceitação muito boa das mortadelas quanto 

ao atributo avaliado. Barreto (2007); Moreira (2008); Guerra (2011) desenvolveram 

mortadelas com carne bovina e adição de fibra, com carne de tilápia e com carne ovina 

e caprina e obtiveram as maiores notas para o atributo aparência 6,1, 6,82 e 7,4, 

respectivamente. Todas estas notas foram inferiores as obtidas nesta pesquisa.  

 Ainda em relação à aparência, comparando os resultados sensoriais com os da 

análise de cor nas mortadelas realizada pelo sistema CIE L*a*b*, observa-se que as 

maiores notas atribuídas à aparência do produto (7,98±0,80 e 7,94±0,96) foram 

atribuídas as mortadelas que apresentaram os menores valores de a* (8,60±0,13 e 

8,89±0,05), ou seja, os produtos com a menor intensidade de cor vermelha foram os 

melhores pontuado pelos provadores. Com relação à intensidade de cor amarela, a maior 

nota atribuída, a aparência (7,98±0,84) também foi dada ao produto que apresentou o 

menor valor de b* no sistema CIE L*a*b*, e para os valores de L* (Luminosidade) não 

foi possível estabelecer relação entre o sistema de análise e as notas dos provadores.  

O F-calculado para regressão foi de 1,80E+01, bem maior que o F-tabelado 

4,53E+00, demonstrando que o modelo é preditivo (BOX et al., 1978; RODRIGUES, 

IEMMA, 2005; BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2010). O F-calculado para 

falta de ajuste foi de 2,80E+00, menor que o F-tabelado 5,14E+00, evidenciando que o 

modelo é também significativo e que 92% dos dados encontrados são explicados 

(Tabela 8 e 9), mesmo quando as variáveis independentes e suas combinações, quando 

não significativas, foram eliminadas, o coeficiente de determinação para a função 

ajustada continuou alto, podendo ser considerada uma boa função, segundo Khuri; 

Cornell (1996). Observa-se que as variáveis independentes, fumaça líquida, óleo de 

soja, amido modificado e a interação entre fumaça líquida e óleo de soja influenciaram 
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os notas atribuídas pelos provadores em relação ao atributo aparência, conforme Figura 

15. 

Avaliando as superfícies de contorno (Figuras 13P, 13Q e 13R), observou-se que 

na Figura 13P com relação à aparência, o amido modificado influenciou muito pouco, 

diferente do óleo de soja, e quanto menor a quantidade de amido modificado e de óleo 

de soja nas formulações, maiores foram às notas atribuídas para a aparência. Quando se 

avaliou as variáveis independentes, fumaça líquida versus amido modificado em função 

das notas atribuídas para a aparência observa-se que quanto maior o percentual de 

fumaça líquida maiores foram às notas atribuídas, o que também se confirma na Figura 

13R, ou seja, quanto mais fumaça líquida e menor a quantidade de óleo de soja 

adicionado, maiores forma as notas atribuídas. 

O aroma apresentou média geral dos avaliadores variando de 6,10±1,53 

(Formulação 5) a 7,59±1,06 (Formulação 4), sendo classificada nas faixas de gostei 

ligeiramente e gostei moderadamente, o que corresponde a uma aceitação muito boa das 

mortadelas quanto ao atributo avaliado. Observa-se que todas as formulações 

apresentaram notas acima de 6,0 e que as melhores notas no geral foram dadas as 

formulações com o menor percentual de fumaça líquida. As menores notas foram 

atribuídas às formulações dos pontos centrais, no entanto, algumas das mortadelas como 

o maior percentual de fumaça líquida também foram muito bem avaliadas pelos 

provadores, porém, percebe-se que o limiar de diferenciação para o aroma em relação a 

notas atribuída pelos avaliadores para as formulações com percentual mínimo, médio e 

máximo e de fumaça líquida foi muito pequeno. Moreira et al., (2008) desenvolveu 

mortadelas com carne de tilápia e os provadores atribuíram nota 7,07. Guerra (2011) 

produziu mortadela com carne ovina e caprina e obtiveram as maiores notas para o 

atributo aroma de, 7,2 (ovina) e 7,5 (caprina), inferior ao obtido nesta pesquisa, o que 

demonstra um boa aceitação de produtos defumados pelos avaliadores. 

O F-calculado para regressão apresentou um valor de 1,15E+00, menor que o F-

tabelado 4,46E+00, demonstrando que o modelo não foi preditivo, no entanto o F-

calculado 3,99E+00 para falta de ajuste foi menor que o F-tabelado 4,46E+00, 

demonstrando que o modelo é significativo, porém apresentou um valor de R² 0,22, 

considerado muito baixo para explicação dos resultados. Howard; Fazio (1980); 

Pszczola (1995) observaram que a fumaça líquida elimina muito os problemas 

associados com o método tradicional de defumação, além de proporcionar uma 
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uniformidade de sabor e cor, porém o aroma pode variar de acordo com a matéria-prima 

utilizada, o que também pode ter acontecido neste experimento. 

Na avaliação do sabor, apenas a formulação 6 apresentou nota inferior a 5 

(4,98±1,45) o que pode ser justificado devido a esta formulação apresentar a menor 

percentual de amido modificado e principalmente de óleo de soja. Esse resultados estão 

de acordo com os da pesquisas desenvolvidas por Park et al., (1989) que encontaram 

uma menor suculência em salsicha com baixo teor de gordura. 

Ademais, todas as outras formulações de mortadela defumada de carne de 

avestruz apresentaram notas variando de 5,85±1,84 (Formulação 9) a 7,37±1,44 

(formulação 7), o que demonstra pelo público avaliador que o produto foi bem aceito. 

Barreto (2007); Moreira et al., (2008); Guerra (2011) desenvolveram mortadelas com 

carne bovina e adição de fibra, com tilápia e com carne ovina e caprina e obtiveram as 

maiores notas para o atributo sabor de 7,3, 5,06, 7,1 (ovina) e 7,6 (caprina) 

respectivamente, ficando apenas a mortadela elaborada com carne caprina com nota 

maior do que as encontradas neste experimento. 

A fumaça líquida adicionada às formulações é um dos fatores que influenciou 

bastante o sabor do produto, devido as suas características peculiares. Foi observado no 

geral, que as menores notas foram dadas às formulações dos pontos centrais, onde o 

percentual de fumaça líquida foi intermediário e as maiores notas foram atribuídas às 

que apresentaram em sua formulação a menor quantidade de fumaça líquida 

(Formulações 7, 8, 4, 3 – Tabela 7), o que demonstra que o público avaliador preferiu 

um sabor defumado mais suave. 

Pode-se observar na Tabela 8 que o modelo está bem ajustado aos valores 

experimentais, sendo considerado preditivo, pois o teste F para a regressão mostra que o 

F-calculado (8,47E+00) é maior que o F-tabelado (5,05E+00) (BOX et al., 1978, 

RODRIGUES, IEMMA, 2005; BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2010). Além 

disso, a falta de ajuste foi significativa, pelo fato do F-calculado (2,47E+00) ser menor 

do que o F-tabelado (5,79E+00). Observou-se que mesmo quando as variáveis 

independentes e suas combinações, quando não significativas foram eliminadas, o 

coeficiente de determinação R
2
 para a função ajustada continuou relativamente alto 

(0,89), podendo ser considerada uma boa função, segundo Khuri; Cornell (1996).   

Observa-se que as combinações das variáveis independentes, fumaça líquida 

versus óleo de soja foi quem mais influenciou nas notas atribuídas ao sabor. Além dessa 
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combinação, o amido modificado e o óleo de soja isolados também influenciaram de 

forma significativa o sabor das mortadelas defumadas de carne de avestruz (Figura 16). 

Avaliando as superfícies de contorno da Figura 13S, observa-se que quanto 

menores as quantidades de fumaça líquida e de óleo de soja adicionadas às mortadelas, 

melhores foram às notas em relação ao atributo sabor. Na Figura 13T, o amido 

modificado influenciou muito pouco no parâmetro sabor, assim como a aparência. 

Porém, quando se analisa as variáveis, óleo de soja versus amido modificado em função 

do sabor (Figura 13U), observa-se que quanto mais óleo de soja e mais amido 

modificado adicionados ás formulações, melhores foram às notas atribuídas. 

A textura das mortadelas recebeu notas variando de 5,98±1,51 (Formulação 6) a 

7,56±1,29 (Formulação 3), apresentando uma boa aceitação por parte dos avaliadores 

para o referido parâmetro. Barreto (2007); Moreira et al., (2008); Guerra (2011) 

desenvolveram mortadelas com carne bovina e adição de fibra, tilápia e com carne 

ovina e caprina e obtiveram as maiores notas para o atributo textura 6,9, 6,69 e 6,9 

(caprina e ovina) respectivamente, inferior ao obtido nesta pesquisa.  

Correlacionando os resultados da força de cisalhamento com os da análise 

sensorial, observou-se que uma das melhores notas da avaliação sensorial, atribuídas 

pelos provadores, foi para a mortadela de carne de avestruz defumada que apresentou 

uma das menores valores de força de cisalhamento (0,16±0,02 kgf/cm
2
), e as menores 

notas (5,98±1,51; 6,27±1,57; 6,33±1,74 e 6,40±1,65) foram atribuídas aos produtos que 

apresentaram os maiores valores de força de cisalhamento (0,26±0,06 kgf/cm
2
; 

0,28±0,06 kgf/cm
2
; 0,29±0,05 kgf/cm

2
 e 0,28±0,08 kgf/cm

2
), respectivamente. Isso 

demonstra que em sua grande maioria, os consumidores escolheriam no mercado o 

produto com textura mais suave. 

O modelo proposto está bem ajustado aos valores experimentais, sendo 

considerado preditivo (BOX et al., 1978; RODRIGUES, IEMMA, 2005; BARROS 

NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2010), visto que o teste F-calculado para a regressão 

(6,17E+00) é maior que o F-tabelado (4,35E+00) como demonstrado na Tabela 8 e 9. 

Além disso, a falta de ajuste foi significativa, pelo fato do F-calculado (1,39E+00) ser 

bem menor do que o F-tabelado (3,97E+00). Observou-se que mesmo quando as 

variáveis independentes, e suas combinações, quando não significativas foram 

eliminadas o coeficiente de determinação R
2
 para a função ajustada continuou 

relativamente alto (0,73), podendo ser considerada uma boa função, segundo Khuri; 

Cornell (1996). Observa-se que a fumaça líquida, o óleo de soja e a combinação destas 
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duas variáveis independentes influenciaram as notas atribuídas pelos provadores com 

relação à textura das mortadelas defumadas de carne de avestruz, Figura 17. 

Por fim, analisando as superfícies de contorno relacionadas à textura, Figura 

14V e 14X, observa-se que a quantidade de amido modificado, utilizada nas 

formulações não foi suficiente para interferir nas opiniões dos avaliadores com relação a 

textura do produto. No entanto, as mortadelas de carne de avestruz que apresentaram 

maior quantidade de óleo de soja e menor percentual de fumaça líquida receberam as 

maiores notas atribuídas pelos provadores.  

Ao avaliar a impressão global, ou seja, a rejeição e/ou aceitação global das 

mortadelas defumadas de carne de avestruz (Tabela 7), verificou-se que os provadores 

atribuíram notas que variaram de 5,98±1,61 (Formulação 5) a 7,18±1,62 (Formulação 

8), o que denota também assim como todos os outros atributos avaliados que as 

mortadelas de carne de avestruz foram bem aceitas pelos provadores. Barreto (2007); 

Moreira et al., (2008); Guerra (2011) desenvolveram mortadelas com carne bovina e 

adição de fibra, com tilápia e com carne ovina e caprina e obtiveram as maiores notas 

para o atributo impressão global 6,9, 7,04, 7,0 (ovina) e 7,3 (caprina) respectivamente, 

ficando apenas a mortadela elaborada com carne caprina com nota maior a do que 

encontrada em nosso experimento. 

O modelo gerado não foi considerado preditivo, pois o F-calculado para 

regressão foi igual a 3,30E+00, menor que o F-tabelado 6,16E+00, porém, o modelo foi 

considerado significativo, pois o F-calculado (1,99E+00) foi bem menor que o F-

tabelado (6,94E+00) para falta de ajuste, apresentando um coeficiente de regressão R² 

de 0,83.  

 

5.18.2. Avaliação de intenção de compra 

A Figura 18 apresenta as intenções em relação ao ato da compra pelos 

provadores das mortadelas defumadas de carne de avestruz. Dos participantes, 35% 

“Comprariam” a formulação 1, as formulações 7 e 8, 34,69% e 32,65% 

respectivamente, a formulação 4, 31,25% a formulação 2 e apenas 10% comprariam a 

formulação 5. Na intenção de compra analisadas, os pontos centrais apresentaram 

resultados semelhantes (9) 18,37%, (10) 16,33 % e (11) 18,37% (Figura 18).  Guerra 

(2011) avaliando a intenção de compra de mortadelas de carne ovina, com percentual de 

10% de gordura observou que 41% dos provadores comprariam o produto, percentual 

este, maior do que os encontrados nesta pesquisa. Moreira et al., (2008) avaliando 
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também a intenção de compra observou que 53% dos avaliadores também comprariam a 

mortadela de tilápia com gordura vegetal, percentuais também maiores que os 

encontrados neste trabalho.  

Afirmaram que “Possivelmente comprariam” 33,33% a formulação 1, a 

formulação 7, 30,61%, as formulações 2 e 3, 27,08% e as formulações dos pontos 

centrais (9) 26,53%, (10) 24,49% e (11) 26,53%.  

  

 

Figura 18. Número de provadores relacionados com as intenções de compras das 

mortadelas defumadas de carne de avestruz. 

 

No item, “talvez comprasse/talvez não comprasse” a formulação 5 recebeu 

intenção de 40% dos provadores, a formulação 3, 37,50%, a formulação 6, 32,65, as 

formulações 1 e 2, 18,75% e os pontos centrais (9) 26,53%, (10) 28,47% e (11) 30,61%. 

Dos provadores, “possivelmente não comprariam” a formulação 1, 8,33%, as 

formulações 7 e 8, 8,16%, as formulações 1 e 2, 20,83%, as formulações 4 e 6, 26,53% 

e 24,49% respectivamente. Os pontos centrais para a intenção “possivelmente não 

comprariam” apresentaram percentuais que variaram mais do que as outras intenções 

avaliadas, apresentando percentuais de 26,53% (9), 28,57 (10) e 20,41%, o que pode 

sugerir uma variação dos provadores em relação as suas respostas.  

Do total de participantes, apenas 2,08% não comprariam as formulações 2 e 3, 

4,08% as formulações 4 e 7, 4,17% as formulações 1, 4,08% as formulações 4 e 8 e a 
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formulação 6 recebeu o menir índice de rejeição, 2,08%. Os pontos centrais também 

variaram quando comparados uns com os outros, apresentando 2,08% para as 

formulações 9 e 10 e 4,08% para a 11, o que também nos sugere atenção em relação a 

perícia dos provadores. 
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6 CONCLUSÕES 

Os resultados desta pesquisa indicam que a carne de avestruz apresenta 

excelente rendimento pós-desossa, bom percentual de macronutrientes, ressaltando a 

baixa quantidade de gordura, boa capacidade de absorção de óleo e de água, o que torna  

possível a fabricação de mortadela com essa matéria prima. 

As mortadelas atenderam aos requisitos da legislação brasileira com relação aos 

parâmetros microbiológicos, físico e químicos, com exceção da umidade, ressaltando 

que quanto maior o valor de amido modificado e óleo de soja, menores foram os valores 

de umidade. Com isso, talvez se tivéssemos aumentado o percentual de amido 

modificado e óleo de soja possivelmente teríamos uma melhor capacidade de retenção 

de água e uma menor perda por cozimento. 

Foi possível elaborar mortadelas com carne de avestruz mantendo as qualidades 

nutricionais e tecnológicas, o que demonstra a viabilidade de sua produção. No entanto, 

para que se mantenha a boa aceitação sensorial, é necessário que as mortadelas tenham 

uma cor menos vermelha, uma concentração de fumaça líquida de no máximo 3,25%, 

15% de óleo de soja ou mais, e um percentual de amido modificado maior do que o 

utilizado neste experimento. 

A quantidade de amido modificado utilizada nos delineamentos não foi 

suficiente para influenciar na textura do produto. As melhores notas para textura foram 

atribuídas às formulações com os maiores percentuais de óleo de soja e os menores de 

fumaça líquida.  
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APÊNDICE A- Fichas de avaliação sensorial. 

 

FICHA 1 - Recrutamento e avaliação sensorial das mortadelas FDL e FDQ por 

meio de escala hedônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:_ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ ___ __  Idade :__ __ __ _Data :_ _ /_ _/_ _ 

 

Gênero: M(__)  F(__) 

 

Escolaridade 

(  ) primário  (  ) 2° grau completo  (  ) 3° grau incompleto   (  ) 3° grau incompleto    (  ) 

pós-graduado 

 

Faixa de idade 

(   ) 18 a 25 anos   (   ) 26 a 32 anos    (   ) 33 a 40 anos    (   ) 41 a 49 anos    (    ) acima de 

50 anos 

 

Por favor, prove a amostra codificada de MORTADELA e use a escala abaixo para indicar 

o quanto você gostou ou desgostou, em relação a cada característica especifica da: 

 

Freqüência de consumo (consome quantas vezes por semana): __ __ ___ __ 

 
Você está recebendo 02 amostras codificadas de MORTADELA. Por favor, avalie as 

amostras usando a escala abaixo para descrever o quanto você gosta ou desgosta em relação 

à Aparência, Aroma, Sabor, Textura e Impressão geral e relacione o código da amostra 

com a pontuação da escala abaixo. Antes de cada avaliação, faça uso da água e biscoito 

(água e sal).  

 

9 Gostei muitíssimo 

8 Gostei muito 

7 Gostei moderadamente 

6 Gostei ligeiramente 

5 Nem gostei/nem desgostei 

4 Desgostei ligeiramente 

3 Desgostei moderadamente 

2 Desgostei muito 

1 Desgostei muitíssimo 

CÓDIGO 

DA 

AMOSTRA 

RELAÇÃO À 

APARÊNCIA 

RELAÇÃO 

AO AROMA 

RELAÇÃO 

AO SABOR 

RELAÇÃO 

A TEXTURA 

RELAÇÃO À 

IMPRESSÃO 

 GERAL 
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APÊNDICE B- Avaliação de intenção de compra das mortadelas FDL e FDQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base na escala abaixo, indique sua atitude ao encontrar essas MORTADELAS no 

mercado relacionando o código da amostra com a coluna de intenção. 

 

INTENÇÕES CÓDIGO DA 

AMOSTRA 

Compraria  

Possivelmente compraria  

Talvez comprasse/talvez não comprasse  

Possivelmente não compraria  

Jamais compraria  

 

 

Comentários:__ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ 

__ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ ____ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ 

_____ __ __ ____ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ ____ __ __ ___ __ __ 

___ __ __ _____ __ __ __ 
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APÊNDICE C – Tabela de análise de variância. 

 

 

Análise de variância do desenho experimental para mortadelas formuladas com carne de 

avestruz e defumação líquida.  

RESPOSTAS 
Fonte de 
variação 

Soma 
quadrática 

Graus de 
liberdade 

 

Média 
quadrática 

 

Teste F 

Fcalc Ftab 

Umidade (g/100g) 

Regressão 1,09E+01 1 1,09E+01 4,93E+01 5,12E+00 
Resíduos 1,99E+00 9 2,22E-01 

 

Falta de ajuste 1,48E+00 7 2,12E-01 
Erro puro 5,11E-01 2 

 Total 1,29E+01 10 

Lipídios (g/100g)  

Regressão 3,28E+01 1 3,28E+01 1,24E+02 5,12E+00 
Resíduos 2,39E+00 9 2,66E-01 

 Falta de ajuste 2,16E+00 7 3,08E-01 
Erro puro 2,32E-01 2 

 Total 3,52E+01 10 

L* 

Regressão 5,93E+01 4 1,48E+01 3,91E+01 4,53E+00 
Resíduos 2,28E+00 6 3,80E-01 

 

Falta de ajuste 2,08E+00 4 5,19E-01 
Erro puro 2,01E-01 2 

 Total 6,16E+01 10 

a* 

Regressão 1,39E+01 2 6,95E+00 1,30E+02 4,46E+00 
Resíduos 4,26E-01 8 5,32E-02 

 

Falta de ajuste 3,77E-01 6 6,28E-02 
Erro puro 4,90E-02 2 

 Total 1,43E+01 10 

b* 

Regressão 2,25E+00 2 1,13E+00 1,10E+00 4,46E+00 
Resíduos 8,18E+00 8 1,02E+00  

Falta de ajuste 8,16E+00 6 1,36E+00  
Erro puro 1,73E-02 2 

 
 

Total 1,04E+01 10  

Avaliação da 
estabilidade da 
emulsão (EDE) % 

Regressão 3,91E+00 6 6,52E-01 2,87E-01 6,16E+00 
Resíduos 9,08E+00 4 2,27E+00  

Falta de ajuste 9,07E+00 2 4,54E+00  
Erro puro 1,19E-02 

 
2 

 
 

Total 1,30E+01 10  

Exsudato da 
embalagem (EE) 
% 
 

Regressão 8,09E+00 1 8,09E+00 1,95E+01 5,12E+00 
Resíduos 3,74E+04 9 4,15E-01 

 Falta de ajuste 3,63E+04 7 5,19E-01 
Erro puro 1,04E+03 2  

Total 1,18E+05 10 

Perda de peso por 
cozimento (PC) % 

Regressão 8,67E+01 5 1,73E+01 3,35E+01 5,05E+00 
Resíduos 2,59E+04 5 5,17E-01 

 Falta de ajuste 2,57E+04 3 8,56E-01 
Erro puro 1,83E+02 2 

 Total 8,93E+05 10 

Capacidade de 
Retenção de  
Água (CRA) (%) 

Regressão 2,4149E-02 4 6,04E-03 2,63E+00 4,53E+00 
Resíduos 1,3773E-02 6 2,30E-03 

 Falta de ajuste 1,3720E-02 4 3,43E-03 
Erro puro 5,32E-05 2 

 

2 
 Total 3,79E-02 10 

pH 

Regressão 5,58E-02 5 1,12E-02 2,63E+00 5,05E+00 
Resíduos 2,12E-02 5 4,25E-03 

 Falta de ajuste 2,12E-02 2 1,06E-02 
Erro puro 7,41E-06 

 
2 

 Total 7,70E-02 10 
aw Regressão 9,70E-05 6 1,61E-05 1,02E+01 6,16E+00 
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Resíduos 6,00E-06 4 1,58E-06 

 Falta de ajuste 6,00E-06 2 3,06E-06 
Erro puro 2,22E-07 2 

 Total 1,03E-04 10 
Aparência 
 

Regressão 2,30E+00 4 5,74E-01 1,80E+01 4,53E+00
00 Resíduos 1,91E+03 6 3,19E-02 

 Falta de ajuste 1,78E+03 2 8,91E-02 
Erro puro 1,30E+02 2  

Total 2,49E+04 10 
Aroma Regressão 4,43E-01 2 2,22E-01 1,15E+00 4,46E+00 

Resíduos 1,54E+00 8 1,92E-01 

 Falta de ajuste 1,53E+00 2 7,66E-01 
Erro puro 5,07E-03 2 

 Total 1,98E+00 10 
Sabor  Regressão 5,63E+00 5 1,13E+00 8,47E+00 5,05E+00 

Resíduos 6,65E+03 5 1,33E-01 

 Falta de ajuste 6,57E+03 2 3,29E-01 
Erro puro 8,07E-01 2 

 Total 6,30E+00 10 
Textura Regressão 2,14E+00 3 7,14E-01 6,17E+00 4,35E+00 

Resíduos 8,10E+03 7 1,16E-01 

 Falta de ajuste 8,01E+03 5 1,60E-01 
Erro puro 8,47E+03 2  

Total 2,95E+00 10 
Impressão global Regressão 1,73E+00 6 2,88E-01 3,30E+00 6,16E+00 

Resíduos 3,49E-01 4 8,73E-02 

 Falta de ajuste 3,47E-01 2 1,73E-01 
Erro puro 2,40E-03 2 

 Total 2,08E+00 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


