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RESUMO    

 

PEDROSA, N. A. P. Manta de Petrolina/PE: Uma Alternativa de Agregação de Valor 

à Carne Ovina. João Pessoa, 2010. 82f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia 

de Alimentos), Universidade Federal da Paraíba. 

 

 

A manta ovina, alimento proveniente da desossa, salga e secagem de carcaças de ovinos 

típico da região do Submédio do Vale do Rio São Francisco, tendo como referência a 

cidade de Petrolina - PE - Brasil, foi avaliada com o objetivo de obter-se informações, 

que embasam o estabelecimento de padrões de identidade e qualidade deste produto. Na 

presente pesquisa foi descrito o processo, identificados os perigos potenciais para 

segurança do produto e avaliada a qualidade físico-química (cor, pH, Aa, PPC, FC, 

umidade, cinzas, proteínas e lipídeos), microbiológica (coliformes totais e 

termotolerantes, bactérias halófilas, Salmonella sp e Staphylococcus aureus) e sensorial 

(aparência, aroma, sabor, textura e avaliação global) de mantas ovinas provenientes de 

três estabelecimentos produtores em Petrolina - PE.  Os valores médios de pH (6,22 

±0,22), atividade de água (0,97±0,02), umidade (69,86±2,26) e proteínas (22,23±1,96) 

da manta ovina a caracterizam como um produto perecível, sendo necessário o uso de 

outros métodos de conservação combinados com o sal, como a conservação pelo frio. A 

manta apresentou 4,14 ± 2,23% de lipídeos e, cerca de 60% dos minerais encontrados 

(3,19 ±0,57%), estavam na forma de cloretos (1,93 ±0,64), estando este fato diretamente 

associado ao uso do sal, ingrediente indispensável para a elaboração do produto. As 

perdas por ocasião da cocção variaram significativamente (P≤0,05) entre 14,79 % e 

22,39 %. Tanto a avaliação instrumental (3,18±0,12 kgf) quanto a avaliação sensorial 

(7,44) da textura revelaram que a manta é um produto macio que agrada o consumidor. 

Na avaliação sensorial não houve diferença significativa (P≥0,05) entre as amostras 

servidas nos três restaurantes para os atributos sensoriais, cuja pontuação obteve escores 

médios acima de sete, em escala que variou de 1 a 9, mostrando que a manta é um 

produto cárneo com aparência, aroma, maciez e sabor que agradam o consumidor. A 

avaliação microbiológica indicou ausência de Salmonella sp, porém apresentou 

contagem de Staphylococcus que ultrapassam os limites preconizados pela legislação 

brasileira, o que reforça a necessidade de aplicação e manutenção de práticas higiênicas 

que garantam a segurança do produto. Observou-se que o processo envolve a aplicação 

de uma tecnologia tradicional na região Nordeste, que se utiliza da salga, método 

milenar de conservação, porém com uma técnica inovadora de desossa peculiar da 

região, obtendo-se um produto cárneo característico de grande potencial de exploração. 

Os resultados encontrados revelam a semelhança na qualidade nutricional, física, 

sensorial e microbiológica das mantas, demonstrando a similaridade dos métodos de 

produção adotados nos três estabelecimentos estudados, o que fortalece a necessidade 

de padronização do processo e criação de um regulamento técnico de identidade e 

qualidade para este produto cárneo derivado. 
 

 

Palavras-chave: carne ovina, carne de sol, salga, secagem. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

PEDROSA, N. A. P. “Manta” (Boned and Salted meat) of Petrolina/PE: An Alternative 

to Adding Value to lamb meat. João Pessoa, 2010. 82f. Dissertation (Master Degree in 

Food Science and Technology), Universidade Federal da Paraíba. 

 

 

The “manta ovina”, a lamb meat product, is produced from the boning, salting and 

drying of lamb carcasses. It is a typical salted meat product from the region of 

Submédio do Vale does Rio São Francisco, with reference the city of Petrolina, 

Pernambuco – Brazil. The “manta ovina” was evaluated in order to obtain information 

and establish identity patterns and product quality. In the present study was described 

the process, identified the potential hazards to product safety and evaluated the 

physicochemical (color, pH, Aw, PPC, FC, moisture, ash, proteins and lipids), 

microbiological (total and fecal coliforms, halophilic bacteria, Salmonella sp and 

Staphylococcus aureus) and sensory (appearance, aroma, flavor, texture and overall 

assessment) quality of “manta ovina”. The study was performed in three restaurants 

which are part of the gastronomic complex called “Bodódromo”, located in the city of 

Petrolina, in the state of Pernambuco, Brazil. The values of pH (6.22 ± 0.22), water 

activity (0.97 ± 0.02) moisture (69.86 ± 2.26) and protein (22.23 ± 1.96) classified the 

“manta ovina” as a perishable product, and consequently, requiring the use of other 

preservation methods, such refrigeration, combined with salt. The “manta ovina” 

presented 4.14 ± 2.23% fats, and about 60% of minerals (3.19 ± 0.57%) are in the form 

of chlorides (1.93 ± 0.64). This percentage reflects the use of salt, essential ingredient 

used during the processing of the product. Losses during the cooking varied 

significantly (P ≤ 0.05), between 14.8% and 22.4%. The measurement of texture, 

through instrumental (3.18 ± 0.12 kgf) and sensory evaluation (7.44) showed that the 

“manta ovina” is a soft meat product. In sensory evaluation no significant differences (P 

≥ 0.05) were detected among the samples served in the three restaurants. The mean 

scores were above seven points on a scale ranging from 1 to 9. It showed that the 

“manta ovina” is a meat product with appearance, flavor, tenderness and taste that 

pleased the consumer. Microbiological evaluation indicated the absence of Salmonella; 

on the other hand, Staphylococcus species showed a count of exceeding the limits 

prescribed by Brazilian law. This result reinforces the need for implementation and 

maintenance of hygienic practices to ensure a safety product. It was observed that the 

process used during the “manta ovina” preparation, involves the application of a 

traditional technology, salting, associated with an innovative technique of deboning, 

which is peculiar in region, resulting in a meat product with characteristic of great 

potential exploration. The results reveal a similarity in nutritional quality, physical, 

sensory and microbial mats, showed the similarity of production procedures used in the 

three restaurants. It reinforces the need to standardize the process and creation of 

technical regulation of identity and quality for this meat product derived. 

 

 

Keywords: lamb, dried meat, salting. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O rebanho brasileiro de caprinos e ovinos está estimado, respectivamente, em 

9,3 e 16,6 milhões de cabeças IBGE (2009). Deste total, em torno de 8,5 milhões de 

caprinos e 9,3 milhões de ovinos, o que representa mais de 91% dos caprinos e 56% dos 

ovinos do país, estão concentrados na região Nordeste brasileira, especialmente em sua 

zona semiárida.  

Além da expressividade quantitativa de seu rebanho, outros fatores favoráveis se 

fazem presentes na importância econômica da caprinovinocultura para a região 

Nordeste: a própria vocação natural e histórica do bioma caatinga para a atividade; a 

disponibilidade de tecnologias para elevar substancialmente a produtividade dos 

sistemas de criação; o mercado consumidor que cresce a taxas de 10% ao ano; e as 

políticas públicas de apoio à atividade em contínuo processo de expansão (COSTA et 

al., 2010).  

O Nordeste brasileiro tem se destacado pelo aumento da produção de carne 

ovina, possibilitado pelos cruzamentos industriais com raças especializadas e pela 

adaptação dos animais às condições climáticas da região (CLEMENTINO et al., 2007). 

Apesar do aumento na produção, o consumo de carne ovina no país ainda é muito 

pequeno, tanto em valores absolutos quanto em valores comparativos às demais carnes.  

Pesquisa realizada por SEBRAE (1998) estimou o consumo per capita anual de 

carne ovina no Brasil em 590g. Já em Juazeiro-BA e Petrolina-PE, cidades que têm 

forte tradição no consumo da carne  destes animais, o consumo anual per capita atinge 

níveis bastante elevados, 10,8 kg e 11,7 kg respectivamente (MOREIRA et al.,1997).  

Entretanto o consumo per capita anual em outras cidades do Nordeste é inferior a 1 kg 

(SEBRAE/CE, 1998 e SEBRAE/RN, 2001). 

Ao contrário do que se instituiu com a carne bovina, suína e de frango, a 

produção das carnes caprina e ovina, até pouco tempo, se caracterizava apenas como de 

subsistência ou como mercado de carnes exóticas. Aspectos ligados a fatores 

econômicos de comercialização dos seus produtos têm contribuído negativamente para a 

sua expansão, uma vez que, não havendo oferta suficiente a preços adequados, não se 

consegue estabelecer o hábito de consumo. Atualmente esta realidade está mudando 

tendo como alvo um mercado em plena expansão.  
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Dentre as carnes desidratadas por método conjunto de salga e secagem ofertadas 

no mercado brasileiro, ressalta-se a carne-de-sol, o charque e mais especificamente a 

manta caprina/ovina, como um produto típico regional, que apresenta uma expressiva 

aceitação na região Nordeste.  

Conhecida popularmente na região do Submédio do Vale do São Francisco 

como carne retalhada e salgada, a manta é um produto tradicional comercializado em 

feiras livres e açougues para consumo doméstico, e nos restaurantes da região, a 

exemplo dos estabelecimentos que compõem o complexo gastronômico, denominado de 

“Bodódromo” em Petrolina-PE. Esse complexo é o maior da América Latina a servir 

pratos com carne caprina e ovina, principalmente o denominado “Bode Assado” 

(cordeiro assado), e atualmente é uma das principais atrações turísticas do município de 

Petrolina, recebendo milhares de visitantes todos os anos (COSTA et al., 2010). 

Ao contrário de outras regiões brasileiras, em que o processo de salga é 

realizado nos cortes cárneos (paleta, pernil, lombo etc.), na região do Submédio do Vale 

do São Francisco, tendo como referência a cidade de Petrolina, a carcaça é desossada e 

os músculos manteados, para facilitar o processo de secagem, deixando a carne com 

distribuição mais homogênea de sal, além do aproveitamento integral da carcaça como 

carne desossada. 

Pelo fato de toda a carcaça ser desossada e manteada, o produto fica com 

aparência de um lençol ou manta de tecido, daí a denominação de “manta caprina” ou 

“manta ovina”, de acordo com a espécie animal. Na região, esse processo para a 

obtenção da manta de carne salgada é realizado há décadas, sendo passado de pais para 

filhos (COSTA et al., 2010). 

A manta pode ser produzida em escala industrial, sendo necessária a aplicação 

de técnicas modernas de abate, procedimentos higiênico-sanitários de produção 

compatíveis e sistemáticos, melhoria e padronização das técnicas de fabricação, bem 

como o uso de embalagens adequadas, que viabilizem a obtenção de produtos de boa 

qualidade, homogêneos e em condições adequadas de comercialização. 

O mercado atual constitui-se por um expressivo e crescente número de 

consumidores caracterizados pelo alto nível de exigência, bem informados e sempre 

atentos à qualidade, o que remete ao desenvolvimento de pesquisas visando à melhoria 

da qualidade dos produtos que estão sendo comercializados e, particularmente, da manta 

ovina. A melhoria nos padrões tecnológicos de produção e de conservação viabilizará a 
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obtenção e, conseqüentemente, a oferta de produtos com qualidade nutricional, sensorial 

e microbiológica desejável.  

 Segundo Bressan, no prefácio escrito em manual técnico da manta elaborado por 

Costa et al. (2010), a ampla aceitação desse produto desempenha importantes papéis no 

contexto nacional, já que é um patrimônio que envolve solos, plantas e animais, bem 

como as populações rurais que lhes estão associadas, dando assim um importante 

contributo para a conservação dos recursos biológicos locais. Essa “cadeia de produção” 

ou esse “patrimônio” ligado à “Manta de Petrolina” merece receber proteção de 

propriedade industrial/intelectual, possivelmente com a atribuição de uma marca de 

garantia de Indicação de Procedência ou Denominação de Origem. 

Justifica-se a relevância desta pesquisa, visto a obtenção e divulgação de 

informações sobre técnicas e procedimentos sistemáticos do processamento e sobre 

todos os aspectos de qualidade físico-química, microbiológica e sensorial do produto, 

que podem favorecer a inserção da Manta no mercado nacional e contribuir para o 

desenvolvimento da cadeia produtiva de caprinos e ovinos na região Nordeste. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Caracterizar o processamento e a qualidade da manta ovina, produzida e 

comercializada em restaurantes de Petrolina-PE. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar um diagnóstico do processo da manta ovina; 

 Avaliar os perigos potenciais e suas medidas preventivas de controle no 

processamento da manta ovina; 

 Estimular a implantação e/ou manutenção das BPF (Boas Práticas de 

Fabricação) para conduzir a uma melhoria significativa na qualidade da manta 

ovina e induzir a fabricação de produtos com segurança física, química e 

biológica; 

 Determinar a qualidade físico-química, microbiológica e sensorial da manta 

ovina; 

 Disponibilizar informações para a elaboração de uma regulamentação técnica 

que confira padrões físico-químicos, microbiológicos e sensoriais da manta 

ovina; 

 Gerar informações que subsidiem a indicação geográfica: Manta ovina da 

Região de Petrolina-PE. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 Caprinovinocultura no Brasil e no Nordeste 

 

 A caprinocultura e a ovinocultura são atividades de significativa relevância para 

a agricultura familiar, constituindo-se como uma importante ferramenta de sustentação 

do homem na zona rural. No caso específico da Região Nordeste do Brasil, a criação de 

caprinos e ovinos tem ainda mais importância, principalmente devido ao caráter social 

que a criação destes pequenos ruminantes representa para a sobrevivência dos 

agricultores que moram no semiárido brasileiro (CUENCA et al., 2008). 

Os primeiros relatos da presença de caprinos e ovinos na região Nordeste do 

Brasil datam do Período Colonial. Eles foram trazidos pelos colonizadores portugueses, 

sendo essa região a porta de entrada dos animais no país. Eles adaptaram-se ao 

semiárido brasileiro ao longo dos anos, passando por desafios naturais, como a baixa 

precipitação pluviométrica, a limitada oferta de forragem e de água (principalmente 

durante a época seca do ano), a inexistência de práticas de manejo dos animais, assim 

como a presença de predadores, entre tantos outros (COSTA et al., 2010). 

A adaptação dos ovinos e, sobretudo, dos caprinos ao ambiente semiárido (que 

ocupa quase que 70% da região Nordeste do Brasil), fez com que a população de 

animais aumentasse consideravelmente, transformando o semiárido brasileiro numa das 

regiões com maior população de caprinos e ovinos no Brasil e no mundo, com quase 

17,8 milhões de cabeças (IBGE, 2009). Com isso, a caprinovinocultura passou a ter 

lugar de destaque como atividade econômica e social do sertanejo, estando inserida na 

cultura deste povo. 

O crescente consumo da carne de ovinos em algumas regiões do Brasil (a 

exemplo do que vem ocorrendo no Nordeste brasileiro), aliado às exigências dos 

consumidores por carne de melhor qualidade, tem elevado a demanda do mercado 

interno, consequentemente a valorização do produto, promovendo a expansão da 

ovinocultura de corte no país (PINHEIRO et al., 2008b).  
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3.2 Qualidade das carnes ovina e caprina 

 

A carne é considerada um alimento nobre para o homem, pois contribui, na 

dieta, com proteínas de alto valor biológico e outros nutrientes essenciais para a vida 

(PARDI, 1993).  

A última década foi caracterizada por importantes mudanças nos hábitos 

alimentares dos consumidores de carne (HOFFMAN et al., 2003). A preferência por 

carnes de melhor qualidade nutricional e sensorial, mais saudáveis e com melhor padrão 

higiênico-sanitário tem exigido maior profissionalização nos setores de produção, 

industrialização e comercialização. 

A cor desempenha um importante papel na qualidade sensorial da carne, tendo 

em vista que o consumidor, através do impacto visual e de acordo com seus preceitos, 

pode verificar se determinada carne apresenta ou não uma qualidade desejável. A carne 

caprina, geralmente, apresenta uma cor mais intensa (P<0,05) que a ovina (MADRUGA 

et al., 2009). A mioglobina, proteína envolvida nos processos de oxigenação do 

músculo, caracteriza-se como principal pigmento responsável pela cor da carne 

(RENERRE, 1990). O fator genético pode influenciar a cor da carne, a partir da 

deposição de pigmentos no tecido muscular ou adiposo. Normalmente, as concentrações 

de mioglobina aumentam com o avanço da maturidade fisiológica do animal 

(DHANDA et al., 2003a). A carne de animais produzidos em sistema extensivo também 

apresenta coloração mais escura, em virtude da maior concentração de mioglobina, 

necessária para promover melhor oxigenação do músculo, visto a maior atividade física 

desenvolvida pelos animais a pasto (VESTERGAAD et al., 2000). 

O sabor e o aroma da carne são afetados pela idade, tipo de tecido, gênero e 

dieta. Comparando caprinos e ovinos, Sheradin et al. (2003) observaram que cada 

espécie mostrou um aroma específico e a carne caprina mostrou textura mais fibrosa, 

sabor residual mais pronunciado e menor suculência do que a carne ovina. Comparando 

caprinos de diferentes idades de abate, Madruga et al. (2001) observaram que a idade 

tem efeito nos atributos aparência, aroma, sabor, textura, suculência, maciez, e 

qualidade geral. 

A maciez representa o principal requisito de avaliação ou apreciação da carne, 

após sua aquisição. Estudos desenvolvidos por Sen et al. (2004), mostram que a maciez 

da carne ovina é superior à caprina, provavelmente em virtude da maior concentração de 

lipídeos na carne ovina. Dhanda et al. (2003a) observaram uma diminuição significativa 
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na maciez da carne caprina com o aumento do peso corporal dos animais, possivelmente 

em decorrência do aumento no número de ligações químicas termoresistentes, entre as 

moléculas do colágeno. Entretanto, Beriain et al. (2000), ressaltaram que a dureza da 

carne de animais abatidos com peso mais elevado, não seja tão perceptível, devido ao 

aumento da gordura intramuscular, que promove um efeito de amaciamento. 

Em virtude das condições favoráveis ao desenvolvimento microbiano, a carne, 

geralmente, é classificada como um dos principais veículos de doenças transmitidas por 

alimentos (BORGES e FREITAS, 2002). A contaminação microbiana da carne pode 

ocorrer em todas as etapas do abate, processamento, armazenamento e distribuição e, 

sua intensidade depende da eficácia das medidas higiênico-sanitárias adotadas. 

Alguns microrganismos de interesse na avaliação das carnes são os coliformes, 

indicadores de contaminação fecal e a possível presença de microrganismos 

patogênicos. Santos et al. (2003), destacaram a Salmonella spp como um dos principais 

vetores de doenças bacterianas, veiculadas por alimentos na América Latina. Das cepas 

de Salmonella isoladas, no período de 1985 a 1996, no estado de São Paulo, 34 % foram 

provenientes de carnes vermelhas e derivados. 

Segundo Atanassova et al. (2001), o Staphylococcus aureus, em muitos países, 

foi considerado o segundo patógeno mais freqüente causador de intoxicação alimentar, 

além de atuar como microrganismo indicador de contaminação no processo produtivo. 

Portanto, testar S. aureus nas carnes caprina e ovina e em seus derivados é considerado 

parte importante em um programa de controle de qualidade, haja vista, que o abate de 

caprinos e ovinos, na maioria das vezes, ocorre em abatedouros, sob condições 

higiênico-sanitárias insatisfatórias, resultando na obtenção de carnes com padrão 

microbiológico inadequado (ARRUDA et al., 2004). 

De acordo com Moura et al. (2006), a carne caprina, comercializada nos 

mercados públicos e privados da Cidade do Recife, apresenta elevada contagem de S. 

aureus, não sendo indicada para consumo humano sem os devidos cuidados de cocção. 

Os autores também afirmaram que existe a necessidade de se implementar técnicas 

adequadas no processamento deste tipo de carne. Resultados similares foram 

apresentados por Costa et al. (2006), que observaram condições higiênico-sanitárias 

inadequadas no abate de caprinos, fazendo-se necessário adotar medidas preventivas, 

com o intuito de minimizar a contaminação nos pontos críticos do processo e garantir 

produtos com maior tempo de vida-útil e um padrão de qualidade desejável. 
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O planejamento das atividades produtivas objetivando a obtenção de produtos de 

qualidade, sem risco ao consumidor e prejuízo ao produtor, pode ser atingido com o uso 

dos sistemas BPF e APPCC, onde os problemas considerados críticos são prevenidos 

antes que ocorram, de modo a evitar focos de contaminação. 

As Boas Práticas de Fabricação (BPF) podem ser definidas como um conjunto 

de princípios e procedimentos estabelecidos para o correto manuseio de alimentos, 

abrangendo desde a matéria-prima até o produto final, contemplando os controles de 

processos, produtos, higiene pessoal e sanitização. Seu principal objetivo é garantir a 

integridade do alimento e a saúde do consumidor (BRASIL, 1997).  

O maior controle higiênico-sanitário no abate e processamento das carnes 

caprina e ovina, o uso de embalagens adequadas e o armazenamento e comercialização 

sob temperatura de refrigeração, viabiliza a comercialização de produtos de melhor 

qualidade e com maior valor agregado, sendo importante o conhecimento dos possíveis 

pontos de contaminação nas etapas de produção. 

 

 3.3 Industrialização e comercialização da carne ovina 

 

Trabalhos com o aproveitamento da carne de ovinos demonstram a qualidade e 

variedade de produtos que podem ser elaborados, bem como a viabilidade da utilização 

desta carne. No Brasil, foram realizadas inúmeras pesquisas para o desenvolvimento de 

diversos derivados cárneos como linguiças frescais, presunto, apresuntado, hambúrguer, 

salame, mortadela e salsicha, que demonstraram a viabilidade de elaboração e/ou a 

aceitação dos consumidores em relação aos produtos formulados com carne ovina. 

Pelegrini (2008) produziu embutidos fermentados com carne de ovelhas de descarte; 

Monteiro e Terra (1999) realizaram trabalho que teve por objetivo desenvolver 

tecnologia para produto curado de cordeiros (presunto "cook-in"); hambúrgueres de 

carne ovina foram formulados por Seabra et al. (2002) e, também, por Santos et al 

(2009); Franceschini et al. (2006) traçaram o perfil sensorial de salsichas ovinas; Guerra 

(2010) elaborou mortadelas de carne caprina e ovina com diferentes teores de lipídeos. 

 Apesar do expressivo número de produtos desenvolvidos em pesquisas, o 

aproveitamento para fins de comercialização da carne destes e de outros pequenos 

ruminantes no Brasil, é pouco comum e, muitas vezes, feito de maneira artesanal.  
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Ao estudar os hábitos de consumo de carne ovina em diferentes países europeus, 

Sañudo (2002) destacou que altas eficiências técnica e econômica  na ovinocultura são 

necessárias para que se consolide em mercados exigentes onde o consumo é maior, 

porém já estabilizado, e os custos de produção são elevados e as margens de lucro, 

menores. Neste contexto, a produção de carne ovina e derivados de qualidade deve ter 

prioridade. No cenário nacional, este fato deve ser considerado para que a ovinocultura 

possa se consolidar. 

O destino racional das distintas matérias-primas oriundas da ovinocultura e a 

forma de apresentação ao mercado pode melhorar a qualidade aceitação dos produtos 

ovinos, agregar valor e aumentar a sustentabilidade da cadeia produtiva. Neste sentido 

algumas medidas podem ser tomadas, tais como: oferta de carne in natura (resfriada ou 

congelada) de carnes de animais jovens certificada; carne de animais maduros e 

subprodutos, submetida a transformação; valorização de produtos cárneos 

convencionais desenvolvidos com o conceito mais “saudável”; valorização dos produtos 

tradicionais com a adoção de processos tecnológicos para a produção de alimentos mais 

seguros e com certificação de origem (MADRUGA e BRESSAN, 2010). 

A elaboração de produtos com carne de ovinos e de caprinos, além de agregar 

valor, pode atrair o crescente mercado com a oferta de produtos de reduzido teor de 

gordura e com características sensoriais diferenciadas (MADRUGA, 2005a). A 

utilização de meios adequados de divulgação que destaquem as qualidades nutricionais 

das carnes ovina e caprina representa uma importante estratégia para conduzir a um 

aumento na demanda, criar hábito de consumo e, conseqüentemente, fortalecer o setor 

pecuário nordestino.  

 

 

3.3.1 Salga e secagem aplicados aos produtos cárneos 

 

A salga é um método milenar utilizado pelo homem na conservação e produção 

de diversos alimentos. Velasco (1995), apud Carvalho Júnior (2002), relata que a 

utilização do sal como agente de preservação de alimentos remonta a tempos 

imemoriais e que sua utilização na elaboração de “cecinas” - carnes salgadas/dessecadas 

elaboradas originalmente na Espanha - está registrada desde o século IV A.C. no 

Tratado Agrícola de Lucio Junio Moderato Columela. 

Estudos de diversos autores do mundo tratam de produtos que sofrem os 

processos de salga e secagem. Hierro et al. (2004) em trabalho desenvolvido com o 
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produto espanhol “cecina”, citam produtos semelhantes como o sul africano “biltong”, o 

sul americano “charque” e o italiano “bresaola” e afirmam que, atualmente, esses 

produtos salgados, carnes secas, feitas de pedaços de carne de porco, carne de bovino, 

caprino, carne de veado e de cavalo, representam uma grande variedade de produtos, e 

seu sabor característico é um dos atributos importantes para o consumidor.  

Paleari et al. (2000) tratam do “bressaola”, um produto salgado e curado que, 

normalmete, é elaborado com carne bovina e no estudo utilizou-se carne de búfalo. O 

uso de carne de búfalo para produzir semelhante processado, produto de corte a frio, 

demonstrou a possibilidade de transformar pedaços de alcatra de búfalo em um produto 

semelhante ao da carne bovina, mesmo considerando os parâmetros que penalizam o 

produto do búfalo como maciez e cor. 

Assim como no restante do mundo, as carnes salgadas e desidratadas são 

produtos largamente usados no Brasil como fonte de proteína animal. As operações de 

salga e secagem dão origem a produtos cárneos de sabor diferenciado resultante da ação 

do sal e da remoção de água pela secagem (SABADINI et al., 2001). São empregadas 

na conservação de carnes e derivados, com certa tradição em algumas regiões, como em 

muitas cidades do Nordeste brasileiro, em que produtos como a carne de sol e o charque 

são bastante tradicionais. 

Durante a salga e secagem, ocorrem simultaneamente, dois fenômenos de 

transferência de massa em contra-fluxo: a difusão da umidade da carne para o exterior e 

a difusão do sal para o interior, promovendo uma redução na atividade de água. 

Lembrando que a redução na atividade de água (Aa) nos alimentos resulta em 

diminuição da disponibilidade de água para o desenvolvimento microbiano (FREIRE et 

al., 2002). Outra alteração que ocorre durante o processamento da carne, é a mudança na 

cor, onde de acordo com Sabadini et al. (2001), tanto a Aa, como a diferença na cor da 

carne processada, pode ser correlacionada com o teor de sal adicionado e, portanto, úteis 

no controle de qualidade do produto.  

Segundo Costa e Silva (2001), há necessidade de padronização em etapas 

importantes do processamento de carne, como o período de secagem e o teor de cloreto 

de sódio adicionado, visando à obtenção de valores de Aa mais baixos, na tentativa de 

oferecer um produto mais seguro ao consumidor e com maior vida-útil. 
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3.4 Produtos cárneos com potenciais de registro de procedência 

 

A temática da indicação geográfica é uma área do direito de propriedade 

intelectual bastante discutida e aplicada em regiões da Europa e dos Estados Unidos, 

mais ainda pouco difundida no Brasil. As empresas brasileiras vêm buscando oferecer 

produtos com esse tipo de certificação de origem geográfica utilizando-a como 

ferramenta de incremento na competitividade. As certificações têm sido concedidas à 

diferentes tipos de alimentos, desde os produtos in natura até os produtos processados 

(BRANDÃO, 2009). 

Existem atualmente no Brasil oito registros de indicação geográfica: o café da 

Região do Cerrado Mineiro, os vinhos tinto, branco e espumantes do Vale dos 

Vinhedos, a carne bovina e seus derivados do Pampa Gaúcho da Campanha Meridional, 

os aguardentes, tipo cachaça e aguardente composta azulada de Paraty, as uvas de mesa 

e manga do Vale do Submédio São Francisco, o couro acabado do Vale do Sinos, os 

vinhos tintos, brancos e espumantes de Pinto Bandeira  e  o arroz do Litoral Norte 

Gaúcho (BRASIL, 2010). 

No Brasil, os registros de Indicação Geográfica são concedidos pelo Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A competência legal do Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial, em relação às Indicações Geográficas nasceu com a Lei de 

Propriedade Industrial, Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996 (BRASIL, 2010). 

A denominação de origem e a indicação de procedência, tipos de certificação 

existentes em vários países, sobretudo na Europa, são instrumentos de agregação de 

valor e, sobretudo, consistem em requisitos básicos para o reconhecimento e a proteção 

de produtos regionais/típicos e os sistemas associados a ele. A utilização da salga no 

aproveitamento de carnes caprinas e ovinas é uma realidade, onde alguns produtos 

tradicionais salgados, como charque, manta de carne de sol (Brasil), bresaola (Itália), 

cecinas (Espanha), elaborados com carne caprina e ovina, fazem parte da mesa do dia a 

dia do consumidor e apresentam potencial para registro de procedência (MADRUGA e 

BRESSAN, 2010). 

Produtos diferenciados da caprinovinolcultura, a partir da incorporação de uma 

identidade territorial e cultural, constituem uma alternativa de grande potencial no 

semiárido. A valorização dos produtos locais é, no contexto da globalização, o grande 

instrumento estratégico para alcançar os objetivos principais de preservar os recursos 

locais e promover, ao mesmo tempo, essa equidade social. O conhecimento e o 
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reconhecimento do “saber-fazer” local ligado a tais produtos, associando-o, a partir daí, 

ao conhecimento científico necessário a sua plena expressão, deve ser complementado 

com a implementação de normas de segurança dos alimentos que definam e orientem a 

sua certificação de qualidade, requisito básico para seu reconhecimento e proteção 

(GUIMARÃES FILHO et al., 2006).  

 

 

3.4.1 Manta no Submédio do Vale do São Francisco 

 

O Submédio do Vale do São Francisco abrange a região sertaneja, no oeste do 

estado de Pernambuco e norte do estado da Bahia, com uma área de 125.755 km² e mais 

de 130 municípios dos Estados da Bahia e Pernambuco (Figura 1).

 

Figura 1 - Relação dos municípios dos estados da Bahia e Pernambuco que integram o 

Submédio do São Francisco. 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento, Sensoriamento Remoto e Computação Gráfica da 

Embrapa Semiárido. 

 

No contexto dos produtos com potencial para indicação geográfica,                      

a manta, produto  típico da região do Submédio do Vale do São Francisco, merece 

destaque.  Ela é um produto cárneo obtido a partir da desossa, manteação,  salga  e 
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secagem de carcaças caprinas e ovinas e recebe esse nome pelo formato adquirido após 

o processamento, semelhante ao de uma manta de tecido (pano), sendo também 

conhecida no Submédio do São Francisco, como carne de bode retalhada. Costa et 

al.(2010) relatam que a inserção da manta como produto típico e tradicional da região, 

resultou da necessidade de conservação dessas carnes, visando ao seu posterior 

consumo e que esse processo para a obtenção da manta de carne salgada é realizado há 

décadas, sendo passado de pais para filhos. 

A manta é produzida e comercializada nas feiras, açougues, frigoríficos e 

restaurantes do tipo “Bode assado”, presentes em toda a região e, em Petrolina/PE, em 

especial, constitui a base para a confecção dos espetos de carne ovina, principal prato 

servido aos clientes que frequentam o Bodódromo, que é um dos maiores complexos 

gastronômicos de carnes caprina e ovina das Américas (COSTA et al., 2010). 

Atualmente, apenas no Abatedouro Municipal de Petrolina-PE são abatidos 

aproximadamente 6.000 cabeças por mês, quando somados os caprinos e ovinos. A 

grande maioria desse total é destinada a obtenção das mantas de carne, seja de ovinos 

nos Bodes Assados e Bodódromo ou de ovinos e caprinos destinados a comercialização 

nas diversas feiras livres do município. Somente para o Bodódromo, onde a grande 

maioria das carcaças é transformada em mantas de carne salgada, são abatidos 

aproximadamente 1.200 ovinos por mês (SENAI, 2007).  

As carcaças dos caprinos e ovinos destinadas à produção das mantas são obtidas 

de animais criados em todo o Submédio do Vale do São Francisco, em sistemas de 

produção que utilizam pouco agroquímicos, com manejo alimentar que enfatiza o uso 

de pastos nativos, exclusivos dessa região do Brasil, associados a outros recursos 

forrageiros nativos ou adaptados ao semiárido, como a palma-forrageira, o capim-búffel 

e a maniçoba. Além disso, há predominância de ovinos e caprinos de grupos genéticos 

considerados naturalizados do Brasil e de seus mestiços, nos diversos graus de sangue. 

É um produto da agricultura familiar, visto que a caprinovinocultura é a principal 

atividade pecuária dos produtores rurais do Submédio do Vale do São Francisco, os 

quais em geral possuem propriedades com menos de 50 ha (COSTA et al., 2010). 

Ressalta-se, contudo, a necessidade de uma regulamentação técnica que confira 

à manta, padrões físico-químicos e microbiológicos e, que lhe atribua um memorial 

descritivo para a sua elaboração. Não consta no Regulamento de Inspeção Industrial e 

Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA (BRASIL, 1997), qualquer artigo 

que forneça um conceito, caracterizando-a de forma legal.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Local do experimento 

 

O trabalho foi desenvolvido na cidade de Petrolina-PE. Este envolveu três 

restaurantes que elaboram a manta, pertencentes ao Bodódromo.  

O Bodódromo é um complexo gastronômico composto por um conjunto de 

restaurantes implantado no município de Petrolina-PE em meados da década de 1990, 

em substituição às barracas que serviam, principalmente, preparos culinários com carne 

caprina e ovina, com destaque para o denominado “bode assado” que, na realidade, 

trata-se de cordeiro assado em sua grande maioria. 

Esse complexo é o maior da América Latina a servir esses tipos de pratos, e 

atualmente é uma das principais atrações turísticas do município de Petrolina, recebendo 

milhares de visitantes todos os anos. A implantação do Bodódromo impulsionou a 

venda de carne caprina e, principalmente, ovina na região. Como o principal prato 

servido é o “bode assado na brasa” (confeccionado a partir das mantas de carne ovina), 

a criação de animais visando à obtenção de mantas para servir o Bodódromo e os 

restaurantes do tipo “Bodes Assados” da região foi consideravelmente incrementada, 

atendendo o público local, mas também apresentando à novos grupos de pessoas as 

carnes típicas da região, preparadas a partir das mantas de carne salgada de caprinos e 

ovinos. 

Os estabelecimentos produtores foram selecionados após aplicação de 

questionário (ANEXO) com perguntas semi-estruturadas, pelos seguintes critérios: 

volume de confecção e comercialização de mantas/mês, aspectos higiênico-sanitários do 

local de processo e armazenamento das mantas e concordância em participar do estudo.  

As análises físico-químicas foram realizadas no Laboratório de Análises 

Químicas de Alimentos (LAQA) do PPGCTA, pertencente ao Centro de Tecnologia da 

Universidade Federal da Paraíba. Para as análises microbiológicas, foi utilizada a 

estrutura de laboratórios da Escola Técnica SENAI Petrolina. A análise sensorial foi 

desenvolvida nas dependências de um dos restaurantes do Bodódromo, através de teste 

com os consumidores. 

Além das análises físico-químicas, microbiológicas e sensorial, todas as etapas 

do processamento da manta ovina foram descritas de forma detalhada através do 
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acompanhamento in loco. O acompanhamento do processo também proporcionou a 

observação e análise dos perigos potenciais durante processo produtivo. 

 

 

4.2 Matéria-prima para obtenção das mantas 

 

As carcaças de ovinos destinadas à produção das mantas são obtidas de animais 

criados no Submédio do São Francisco, em sistemas de produção que utilizam pouco 

agroquímicos, com manejo alimentar que enfatiza o uso de pastos nativos, ou adaptados 

ao semiárido, como a palma-forrageira, o capim-búfel e a maniçoba. Há predominância 

de ovinos de grupos genéticos considerados naturalizados do Brasil e de seus mestiços, 

nos diversos graus de sangue como: Rabo Largo; Somalis Brasileira; Bergamácia 

Brasileira; Morada Nova; Santa Inês. 

As mantas confeccionadas no Bodódromo são obtidas a partir de animais 

adquiridos em Petrolina, mas também em municípios vizinhos, a exemplo de Dormentes 

(PE), Afrânio (PE), Lagoa Grande (PE) e Santa Maria da Boa Vista (PE).  

O abate dos animais utilizados na elaboração da manta é realizado no Matadouro 

Municipal de Petrolina que possuí Serviço de Inspeção Municipal (SIM). Após o 

processo de abate e inspeção, as carcaças obtidas são enviadas aos restaurantes através 

do transporte do abatedouro. A entrega das carcaças aos restaurantes é feita, em média, 

12 horas após o abate.  Na recepção, as carcaças são verificadas e pesadas, seguindo 

para o processo de manteação.  Em geral, os animais que apresentam peso corporal que 

resulta em carcaças com peso mínimo de 11kg, tecido muscular desenvolvido e com boa 

distribuição de gordura, são os preferidos. 

 

 

4.3 Diagnóstico do processo 

 

Foi realizado um acompanhamento in loco de todo o processo de obtenção da 

manta ovina nos três estabelecimentos estudados, proporcionando a descrição do 

processamento da manta, detalhando-se as diversas etapas envolvidas, bem como a 

identificação dos perigos potenciais a ele relacionados.  

A descrição do processo de manipulação da carcaça, envolvendo a desossa, 

manteação, salga e secagem das mantas, bem como as etapas de armazenamento e 
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comercialização do produto foi obtida através da coleta de informações detalhadas 

durante a observação do processo nos estabelecimentos estudados. 

A identificação dos perigos potenciais, de natureza biológica, física e química, 

que representam riscos à saúde do consumidor, foi feita através da aplicação do Sistema 

de Análise de Perigos recomendado pela Organização Mundial do Comércio (OMC), 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e Organização 

Mundial de Saúde (OMS). Através do diagnóstico do processo foi feita análise das 

condições de processamento com relação à aplicação de procedimentos de higiene 

pessoal, ambiental e operacional no processo de obtenção da manta. 

 

 

4.4 Delineamento experimental e métodos analíticos 

 

 

4.4.1 Análises Físico-químicas 

 

O delineamento experimental adotado foi com três processamentos 

(restaurantes) e dez repetições, totalizando 30 amostras de manta analisadas. As coletas 

foram divididas em quatro fases distribuídas ao longo do período de Outubro/2009 a 

Setembro/2010.  

As amostras destinadas às análises físico-químicas foram coletadas dentro das 

cabines de secagem, logo após o término deste processo.  

Várias porções de cada manta foram amostradas aleatoriamente de diversos 

músculos, totalizando aproximadamente dois quilogramas, sendo acondicionadas em 

sacos de polietileno, identificadas e transportadas em caixas isotérmicas com gelo para 

LAQA/UFPB, onde foram congeladas a –18ºC para estudos posteriores, observando-se 

um tempo de armazenamento não superior a 30 dias. Todas as análises foram feitas em 

triplicata. 

Na avaliação dos parâmetros físico-químicos das mantas ovinas foram realizadas 

análises de cor, pH, atividade de água, composição centesimal, perda de peso por 

cocção e textura, seguindo metodologias descritas a seguir. 
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- Cor: 

A medição de cor da manta foi realizada segundo metodologia descrita por 

Abularach; Rocha; Felício (1998), utilizando colorímetro digital (Konica Minolta, 

modelo CHROMA METER CR-400/410, Osaka, Japão), no espaço colorimétrico 

CIELAB, definido por L*, a*, b*. A coordenada L* corresponde ao teor de 

luminosidade, a* à cromaticidade verde (-)/vermelho(+) e b* à azul(-)/amarelo(+). As 

amostras foram descongeladas a 4º C por 24 horas e expostas ao ar atmosférico por um 

período de 30 minutos. Em seguida, foram determinados os parâmetros de cor da manta 

ovina através da leitura com o colorímetro, calibrado para um padrão branco em 

ladrilho. Foram feitas três medições em pontos distintos das amostras. 

  

 

- pH: 

A determinação do pH foi realizada em medidor de ph digital (Quimis, modelo 

Q-400 AS, São Paulo, Brasil), segundo normas da AOAC (2000), procedimento número 

943.02. O aparelho foi calibrado com soluções tampão de pH 4,01 e 6,86. As amostras 

foram descongeladas a 4º C por 24 horas e trituradas em processador por um período 

médio de 5 minutos, até completa homogeneização do material. Foram realizadas três 

medidas de pH para cada amostra e sua média foi utilizada na análise estatística. 

 

 

- Atividade de água (Aa): 

 

A atividade de água foi determinada pelo método direto 978.18, descrito pela 

AOAC (2000), utilizando higrômetro (Decagon Devices, modelo AQUALAB CX-2, 

Washington, EUA). As amostras foram descongeladas a 4º C por 24 horas e trituradas 

em processador por um período médio de 5 minutos, antes de proceder-se a análise. 

 

 

- Composição Centesimal:  

 

As determinações de umidade, cinzas e proteínas foram realizadas segundo os 

procedimentos analíticos da AOAC (2000), descritos nos métodos nº 950.46, 920.153 e 
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928.08, respectivamente. Os lipídeos totais foram determinados de acordo com a 

metodologia de Folch et al. (1957).  

Para as análises de composição centesimal, as amostras de manta ovina foram 

descongeladas à temperatura de 4ºC, por 24 horas. Posteriormente, retirou-se os tecidos 

conjuntivos aparentes e os excessos de gordura de cobertura e  triturou-as em 

processador por um período médio de 5 minutos, até completa homogeneização do 

material. 

 

 

- Cloretos: 

 

Os Cloretos foram determinados por volumetria, de acordo com metodologia da 

AOAC (2000), procedimento nº 935.47. 

 

 

- Perda de Peso por Cocção (PPC):  

 

A PPC foi determinada segundo metodologia adaptada a partir de AMSA 

(1995). As amostras foram descongeladas sob refrigeração (± 4ºC), cortadas em fatias 

de 3,5 cm (comprimento no sentido das fibras) x 4,5 cm (largura) x 1,5 cm (espessura), 

pesadas e distribuídas em um recipiente retangular coberto com papel alumínio. Em 

seguida, as mesmas foram assadas em forno pré-aquecido a 163º C, até que a 

temperatura no centro geométrico do bife atingisse 71ºC. A temperatura interna do bife 

foi monitorada com termopar (Hanna, modelo HI 935005, São Paulo, Brasil). Após a 

cocção, as amostras foram resfriadas à temperatura ambiente e novamente pesadas. As 

perdas por cocção foram calculadas através da diferença de peso das amostras antes e 

depois da cocção e expressas em porcentagem. 

 

 

- Força de Cisalhamento (FC):  

 

A medida objetiva da textura foi realizada em texturômetro universal TAXT 

Plus (Stable Micro System, Surrey, Inglaterra) através da determinação da força de 
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cisalhamento com uso da lâmina Warner Bratzler, operando a velocidades de pré-teste 5 

mm/seg, teste 5 mm/seg e pós-teste 10 mm/seg.  

Das carnes usadas na determinação da perda por cocção (PPC), foram cortados 

10 cubos de 1cm
3
 de cada amostra após serem mantidas sob refrigeração (2 a 5ºC) por 

24 horas. A forças usadas para cisalhar as amostras foram quantificadas no software 

(Stable Micro Systems/TE32L/Versão 4.0, Surrey, Inglaterra) fornecido junto ao 

equipamento. A força máxima de cisalhamento, em kg, foi automaticamente 

determinada pelo programa. 

Tanto as dimensões das amostras submetidas à PPC, quanto tamanho e o 

formato de corte das amostras para análise de textura (cubos), foram padronizados de 

forma a atender as possibilidades de tratamento da amostra de manta, uma vez que esta 

provém de músculos adelgaçados (fracionados). Sendo assim, não foi possível perfurar 

cilindros de 1,27 cm ou outros diâmetros e comprimentos, como é citado em diversas 

metodologias, tais como Bressan et al. (2001) e Silva Sobrinho et al. (2004). 

 

 

 4.4.2 Análises Microbiológicas 

 

Foi acompanhado o processamento de 9 (nove) mantas ovinas, originadas de 9 

carcaças em um esquema fatorial 3 x 3 x 3, representado pelos fatores: etapa do 

processo,  método de processamento (três restaurantes) e repetição, reproduzindo 27 

amostras para análises microbiológicas. As amostras foram analisadas em três etapas 

distintas do processo: na recepção das carcaças, após a manteação e ao término da 

secagem. Os pontos do processo foram selecionados pela possibilidade de comparação 

dos níveis de contaminação e/ou multiplicação de microrganismos em função das 

operações realizadas (manipulação, secagem) e das condições distintas de composição 

do meio, ou seja, da carne ao passar pelos principais processos.  

As três carcaças de cada restaurante foram marcadas no momento da recepção 

(coleta no 1º ponto), para seguirem o processo e as coletas seguintes (pós-manteação e 

pós secagem). Em cada ponto do processo, foram coletadas assepticamente cerca de 

600g de amostra proveniente de porções de várias regiões da manta, seguindo 

metodologia de BRASIL (1993), sendo estas amostras acondicionadas em sacos 

estéreis, identificadas e transportadas em caixas isotérmicas para o Laboratório de 
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Microbiologia da Escola Técnica SENAI Petrolina, onde foram de imediato analisadas 

quanto a sua qualidade microbiológica. 

Pesquisou-se a incidência de Coliformes Totais e termotolerantes, bactérias 

halófilas, Salmonella sp e Staphylococcus aureus nas amostras. As análises 

microbiológicas foram procedidas segundo metodologia descrita por BRASIL (2003), 

para coliformes totais e termotolerantes, contagem de Staphylococcus aureus e 

Salmonella spp. As contagens de bactérias halófilas foram realizadas conforme 

BRASIL (1993). 

 

 

 4.4.3 Análise Sensorial 

 

Analisaram-se as mantas ovinas produzidas pelos três restaurantes previamente 

selecionados, compondo três amostras. Foram coletados, aleatoriamente, espetos 

preparados pelos funcionários destes estabelecimentos, em quantidade suficiente para 

servir aos consumidores que participaram da avaliação sensorial da presente pesquisa. 

Todas as carcaças processadas nos restaurantes que participaram do estudo 

foram provenientes do abatedouro municipal de Petrolina-PE, o qual possui Serviço de 

Inspeção Municipal.  

A avaliação sensorial das mantas ovinas foi realizada através da aplicação de 

teste afetivo de localização central, de acordo com metodologia proposta por Meilgaard, 

Civille e Car (1991). Esta foi realizada em um dos restaurantes do Bodódromo, em 

ambiente apropriado, permitindo ao provador sentar-se em cabine específica para 

avaliação das amostras de manta ovina. As cabines foram montadas com superfícies 

brancas, isoladas umas das outras e de odores e ruídos. 

A análise foi operacionalizada por equipe treinada para abordar, esclarecer e 

orientar o consumidor sobre a pesquisa. Ao chegar ao restaurante, os consumidores 

foram convidados a participar da análise sensorial antes de realizar a refeição, evitando 

interferências na avaliação. Inicialmente tomaram conhecimento dos propósitos do 

estudo e assinaram “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” do projeto que foi 

aprovado pelo Comitê de Ética da UFPB sob protocolo nº 157/2009. Os provadores 

responderam um questionário com informações sobre o seu perfil como: gênero, idade, 

escolaridade, residência, hábitos de consumo de carnes, dentre outros (APÊNDICE). 

Logo a seguir, avaliaram três amostras de manta assada provenientes dos três 
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estabelecimentos previamente selecionados. As amostras foram acompanhadas de um 

formulário com instruções para avaliação das mantas.  

Foi oferecido, simultaneamente, um arranjo de três amostras de manta ovina 

representativas das fontes de variação referente ao método de produção 

(estabelecimento produtor). As amostras codificadas com números aleatórios de três 

dígitos foram oferecidas em um delineamento inteiramente casualizado e os provadores 

foram solicitados a comer biscoito tipo água e sal e beber água entre a avaliação de cada 

uma das amostras para remoção de sabor residual; procedimento necessário para se 

obter a mesma condição de paladar na avaliação de cada amostra.  

Os provadores avaliaram as amostras de manta ovina com relação aos atributos 

aparência, aroma, sabor, textura e qualidade global, baseando-se em escala hedônica 

estruturada mista de nove pontos, variando do 9-gostei muitíssimo ao 1 - desgostei 

muitíssimo (APÊNDICE). Todos os espetos com manta ovina foram assados em 

churrasqueira do estabelecimento, cortadas em tamanho similar (2 x 2 x 2 cm) e 

mantidas aquecidas em banho maria à 80ºC, por um período não superior a 30 minutos, 

até o momento de realização da análise. 

Foram aplicados 150 questionários, sendo selecionados os preenchidos 

corretamente e por completo, totalizando 122 questionários para tratamento dos dados.  

 

 

 

4.4.4 Análise Estatística 

 

A interpretação estatística dos resultados das análises físico-químicas e sensorial 

foi realizada por meio de análises de variância (ANOVA) utilizando o programa 

Microsoft Office Excel 2007. As médias foram comparadas pelo teste Tukey, para o 

nível de significância de 5 % de probabilidade. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Descrição do processo de elaboração da manta 

 

A manta é um produto cárneo desossado, salgado e seco, cuja elaboração é 

realizada em instalações simples, utilizando equipamentos e utensílios de fácil aquisição 

e manuseio. Observa-se que o processo envolve a aplicação de uma tecnologia 

tradicional na região Nordeste, que se utiliza da salga, método milenar de conservação, 

porém com uma técnica inovadora de desossa peculiar da região, com a obtenção de 

uma peça única, desossada e salgada, com a aparência física de um lençol ou manta. 

Esta peculiaridade faz da manta ovina um produto cárneo característico de grande 

potencial de exploração. 

As instalações usadas para a produção da manta compreendem: sala de desossa e 

manteação, cabine de secagem e sala de armazenamento.  

A sala de desossa possuí suporte metálico com ganchos para pendurar as carcaças, 

mesa, prateleiras e alguns equipamentos e utensílios como balança, facas e contentores 

(Figura 2). É importante que a sala de desossa seja ampla, permitindo a realização dos 

procedimentos corretamente neste ambiente. Sua construção e o material utilizado 

devem seguir as normas legais preconizadas pelas Boas Práticas de Fabricação 

(BRASIL,1997). 

 

Figura 2 - Sala de desossa e manteação. 
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São utilizados na elaboração da manta ovina equipamentos e utensílios simples e 

de fácil acesso no mercado. São eles: balança com capacidade para 30 kg ou mais; mesa 

e facas em aço inox; amolador de facas (chaira); bandejas e contentores em 

polipropileno; recipiente para sal e freezers com temperatura controlada. 

Os estabelecimentos localizados na cidade de Petrolina-PE e região seguem em 

geral as mesmas etapas de produção da manta, conforme o fluxograma apresentado na 

Figura 3. As principais etapas para elaboração da manta são: recepção da matéria-prima 

(carcaça), manteação (ou retalhamento), salga seca, secagem e acondicionamento. 

 

 

 

 

Figura 3 - Fluxograma de elaboração da manta ovina.  
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a) Recepção das carcaças 

 

O abate dos animais utilizados na elaboração da manta é realizado nos 

abatedouros regionais, a  exemplo do Matadouro Municipal de Petrolina.  

Após o processo de abate e inspeção, as carcaças obtidas são enviadas aos 

restaurantes através do transporte do tipo baú de propriedade dos abatedouros. Ao 

chegarem aos restaurantes, as carcaças são descarregadas e levadas para a sala de 

desossa por funcionários do próprio abatedouro. Cabe aos funcionários dos restaurantes 

a verificação, pesagem e registros das carcaças. Uma vez recepcionadas, as carcaças são 

liberadas para a elaboração da manta ovina. 

 

b) Desossa e manteação 

 

A desossa e manteação é uma etapa fundamental da produção da manta ovina, 

uma vez que confere as características físicas (carne desossada com formato específico) 

que fazem parte da identidade do produto, daí o seu nome “manta”. Estas etapas 

auxiliam na distribuição/penetração do sal e favorecem a secagem. Há, também, uma 

agregação de valor, pois se promove a retirada dos ossos. Este processo compreende 

quatro procedimentos consecutivos: 

 

b.1- Toalete 

 

Inicialmente, suspende-se a carcaça com o uso de ganchos distantes 

aproximadamente 80 cm nas articulações tarsometatarsianas, com a cavidade ventral 

voltada para o manteiro, na qual se faz uma “toalete” retirando-se as gorduras pélvica, 

renal e, em seguida, o filé mignon, que é destinado ao preparo do espeto de filé ou 

outros preparos culinários feitos na cozinha dos restaurantes.  

 

b.2- Retirada da coluna  

 

A retirada da coluna vertebral inicia-se a partir de cortes no osso sacral, em 

ambos os lados, seguindo uma linha imaginária paralela à coluna. Logo após, faz-se os 

cortes das costelas, também em ambos os lados da carcaça, à altura da inserção da 

coluna, iniciando-se da 13ª costela até a primeira costela. Após os cortes das bases 
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ósseas, inicia-se a separação dos músculos na parte interna da carcaça. Este 

procedimento é realizado a partir da inserção da cauda, na região da garupa (Figura 4). 

Finalizado, a coluna vertebral é segurada na região sacral, puxada em direção ao 

manteiro, dando continuidade à dissecação até o início do pescoço (1ª vértebra cervical), 

removendo então o “espinhaço” (coluna vertebral).  

 

 

Figura 4 - Retirada da coluna vertebral. 
 

Após a retirada do espinhaço a carcaça fica composta pelo costilhar e ossos dos 

membros anteriores e posteriores (Figura 5). Neste ponto, a carcaça fica com a 

aparência de uma “borboleta”, como é conhecida na região.  

 

 

Figura 5 - Carcaças ovinas após a retirada da coluna vertebral. 
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b.3- Dissecação e retirada dos membros 

 

Dando continuidade à desossa, se faz a separação dos costilhares (compostos por 

todas as costelas ligadas pelo osso esterno na parte ventral) em ambos os lados da 

carcaça,  para facilitar a manteação. Coloca-se, então, a manta sobre uma mesa de aço 

inox e realiza-se a retirada dos linfonodos (glândulas), seguida de dissecação pela parte 

interna da carcaça para a retirada dos ossos dos membros anteriores e posteriores 

(Figura 6). A desossa é parcial, permanecendo as escápulas e costilhares, que ajudam na 

sustentação da manta nas hastes durante a secagem. Após estas estes ossos restantes são 

retirados e destinados a preparos culinários como o carneiro guisado e o pirão. 

Recentemente, o processo de desossa sofreu uma alteração. Antes, as porções 

musculares entre os ossos das costelas não eram totalmente aproveitadas para a 

confecção dos espetos. Agora, elas são aproveitadas integralmente em alguns dos 

estabelecimentos produtores, através da retirada de cada costela individualmente, assim 

a carne entre as costelas passa a fazer parte da manta. 

 

 

Figura 6 - Retirada do osso do membro anterior.  

 

 

b.4- Manteação das porções musculares 

 

A manteação (retalhamento) consiste em cortes penetrantes nas porções 

musculares da carcaça.   É feita observando-se a seguinte sequência: contrafilé; músculo 

do quarto traseiro; coxão duro; lagarto; alcatra; coxão mole e patinho; quarto dianteiro; 

paleta; acém e contra filé. Estas peças são adelgaçadas (cortadas promovendo a abertura 

dos músculos) em porções de 1,0 a 2,5 centímetros de espessura, variando conforme o 
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volume muscular (Figura 7). Permanecem na carcaça apenas os ossos das costelas e das 

paletas, para dar sustentação à manta na secagem pós-salga.  A redução da espessura 

muscular pela manteação tem por objetivo acelerar a penetração do sal e a redução da 

umidade, bem como dar as características físicas que identificam o produto. 

 

Figura 7 - Manteação das porções musculares: perna. 
 

 

c) Salga seca 

 

Após a manteação, a salga é realizada pela simples deposição de sal comum 

refinado (cloreto de sódio) em a toda superfície (interna e externa) da manta (Figura 8). 

O manteiro usa as próprias mãos para depositar o sal, procurando distribuí-lo de 

maneira uniforme, numa quantidade que varia de 250 a 350 gramas, de acordo com o 

tamanho da carcaça. Não existe padronização de peso da manta/gramas de sal utilizado. 

Após a salga a manta é dobrada com as partes manteadas voltadas para dentro e pesada, 

sendo levada para a secagem (Figura 9). 

 

Figura 8 - Salga seca da manta. 
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Figura 9 – Manta dobrada após a salga. 

 

d) Secagem 

 

Uma vez pesadas, as mantas salgadas são estendidas com a superfície interna 

voltada para fora em varais metálicos dentro das cabines de secagem (Figura 10). A 

secagem é realizada pela ação do vento e do sol, por um período de três a quatro horas, 

podendo chegar a cinco horas. Este período varia em função da necessidade específica 

do estabelecimento e das condições climáticas durante a exposição da manta.  

 

 

Figura 10 - Mantas estendidas durante a secagem. 

 

As cabines de secagem, conhecidas localmente como estufas, são geralmente 

construídas em alvenaria (Figura 11). Em alguns casos, são construídas com outros 

materiais como hastes de metal, assim tornam-se mais econômicas e móveis, o que 

facilita a sua alocação em locais mais apropriados e de acordo com a incidência de sol 

desejada (Figura 12).  Todas as cabines possuem telas (malha de aproximadamente 2 

mm) que permitem a passagem do ar e impedem a entrada de agentes contaminantes. 

Sua principal função é permitir que o ar e o sol, direta ou indiretamente, entrem em 

contato com a carne para promover a secagem da manta. 
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No interior da cabine existem suportes metálicos para hastes removíveis onde se 

estendem as mantas salgadas para a secagem. As hastes removíveis facilitam a secagem 

das mantas, porque permitem que a posição das mesmas seja alternada ao longo do 

processo, proporcionando uma secagem mais homogênea de todas as mantas em 

processo.  

É importante que a cabine seja construída de forma que proporcione praticidade 

e eficiência no processo, permita a perfeita higienização e impeça a entrada de vetores 

como insetos e outros contaminantes. Para tornar o ambiente mais funcional e higiênico, 

faz-se necessária a existência de uma mesa em aço inox (ou outro material resistente e 

impermeável) e de uma pia para lavagem das mãos, além de uma torneira próxima ou 

dentro da cabine que possa ser utilizada para a sua higienização.  

 

 

Figura 11- Cabine em alvenaria para secagem das mantas. 
 

 

 

Figura 12 - Cabine móvel para secagem das mantas. 
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e) Acondicionamento 

  

Como a desossa é parcial, permanecendo, em geral, os costilhares e escápulas, 

estes são retirados nesta etapa e destinados a outros preparos culinários típicos da 

região, como o pirão.  Em seguida, as mantas são retalhadas ainda dentro da cabine de 

secagem, em pedaços que variam de 7x7cm a 11x11cm, e que são acondicionados 

posteriormente em sacos de polietileno devidamente identificados com o peso e a data 

de produção. O produto embalado é então armazenado em freezer doméstico por três ou 

quatro dias, até o momento da preparação dos espetos.  

É aconselhável o uso de embalagens (a exemplo de sacos de polietileno) para 

acondicionar a manta durante o armazenamento, a fim de protegê-la e evitar diminuição 

de sua qualidade pela perda de umidade ou possível contaminação. As embalagens 

devem ser próprias para alimentos e não devem ser reaproveitadas. Outro aspecto de 

importância no acondicionamento da manta refere-se ao grau de organização do 

ambiente de armazenagem. Recomenda-se a utilização de freezers específicos, evitando 

assim a contaminação do produto. 

 

 

f) Preparação dos espetos 

 

Os espetos são preparados de acordo com a necessidade de consumo de cada 

estabelecimento. Os pedaços de carne retalhados são colocados em espetos específicos 

para churrasco. Existem opções quanto à quantidade de gordura das porções de carne 

espetadas, que pode variar em função da exigência dos consumidores. Em geral são 

preparados espetos mistos, em que são colocados porções com quantidade de gordura 

variada. No preparo do espeto magro são utilizadas as porções de carne com aparência 

menos gordurosa.  
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5.2 Identificação de perigos e medidas de controle  

 

 

A qualidade e segurança da manta ovina oferecida à população dependem de 

fatores como a qualidade das matérias-primas e a aplicação de ferramentas como Boas 

Práticas de Fabricação durante o seu processamento.  

Para a elaboração da manta são requeridas uma série de etapas de manipulação, 

assim, ela está exposta às mais diversas fontes de contaminação de origem física, 

microbiológica e química, e, em virtude de se utilizar matéria de origem animal, os 

microrganismos têm um meio favorável à sua multiplicação. 

A obtenção de mantas com qualidade física, nutricional, organoléptica e 

microbiológica assegurada, depende, dentre outros fatores, de um amplo e detalhado 

conhecimento do processo de elaboração, das matérias-primas componentes, dos 

equipamentos e utensílios e das corretas normas de higiene ambiental, operacional e 

pessoal. 

Fundamentando-se na observação do processo de obtenção da manta, 

referenciam-se como pontos de possível contaminação química, física ou biológica: 

procedimentos rudimentares de abate; manipulação inadequada da carcaça e carne; uso 

de utensílios inapropriados ou contaminados; deficiência nas práticas higiênicas dos 

manipuladores; exposição da manta ao ambiente de secagem sem os devidos cuidados; 

acondicionamento e armazenamento inadequados. 

Na Tabela 1, estão apresentados os principais perigos físicos, químicos e 

biológicos que podem vir a contaminar a matéria-prima e o produto, bem como as 

prováveis causas e respectivas medidas de controle para prevenir esses perigos. 
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Tabela 1- Perigos e medidas de controle no processo de elaboração da manta ovina. 

Etapa do 

processo 

Perigos 
1
 Causas Medidas de controle 

Recepção das 

carcaças 

(B): Microrganismos 

patogênicos (Salmonella, S. 

aureus) 

(Q): Drogas veterinárias 

 

(F): Pelos e sujidades 

superficiais na carcaça 

Más condições de higiene no processo de 

abate e no transporte; Abuso de 

temperaturas armazenamento e transporte  

da matéria prima. 

Manejo veterinário deficiente (falta de 

respeito ao tempo de carência). 

Práticas deficientes na higiene dos animais e 

na produção da carne (carcaça). 

Exigência de aplicação das Boas Práticas de 

Fabricação no processo de abate e no 

transporte. Controle da temperatura do 

armazenamento e transporte da matéria 

prima. 

Seleção de fornecedores. 

 

Desossa e 

manteação 

(B): Microrganismos 

patogênicos (Salmonella, S. 

aureus) 

(Q): Resíduo de detergentes 

(F): Fragmentos de ossos, 

metais (chaira) e plásticos 

Excesso de tempo e temperatura elevada 

favorece a multiplicação de microrganismos 

patogênicos.       Deficiência higiênico-

sanitária no ambiente, nos manipuladores e 

operações. 

Deficiência no controle operacional.  

Deficiência na execução das operações de 

desossa e manteação; Falta de reposição de 

buchas e escovas. 

Adequação das instalações; capacitação de 

pessoal; controle de tempo das operações; 

higiene pessoal, ambiental e operacional. 

 

Treinamento dos funcionários (manteiro); 

acompanhamento das BPF. 

Salga (B): Microrganismos 

patogênicos (Salmonella, S. 

aureus) 

 

Excesso de tempo e temperatura elevada 

favorece a multiplicação de microrganismos 

patogênicos.      

 

Adequação das instalações; capacitação de 

pessoal; controle de tempo das operações; 

higiene pessoal, ambiental e operacional. 
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(F, Q) Corpos estranhos e 

impurezas. 

Deficiência higiênico-sanitária no ambiente, 

nos manipuladores e operações.  

Impurezas podem vir do ingrediente 

utlizado (sal). 

Capacitação do pessoal na aplicação das 

BPF. 

Aquisição de matéria prima idônea. 

Secagem (B):Microrganismos 

patogênicos (Salmonella, S. 

aureus) 

 

(F): Insetos, fragmentos, 

corpos estranhos.  

Deficiência no controle das condições de 

higiene do ambiente e manipuladores. 

 

Instalações inadequadas (cabine de 

secagem); deficiência operacional. 

Capacitação de pessoal. 

 

Manutenção da cabine telada (estufa) e 

fechada. 

Controle de pragas. 

Acondiciona

mento 

(B):Microorganismos 

patogênicos (Salmonella, S. 

aureus) 

 

(Q, F):Corpos ou substâncias 

estranhas(sujidades), insetos, 

fios de cabelo, substâncias 

químicas e contaminantes) 

Deficiência no controle da temperatura de 

estocagem do freezer. 

Armazenamento incorreto(sacos abertos ou 

impróprios para alimentos). 

Local de armazenamento em más condições 

de funcionamento. 

Capacitação de pessoal, limpeza e 

manutenção do freezer. 

 

Implementação de boas práticas de 

armazenamento. 

1
 (B) – Perigos biológicos; (Q) – Perigos químicos; (F) – Perigos físicos

Tabela 1 - Continuação. 
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5.3 Qualidade Microbiológica da Manta Ovina  
 

 Os valores apresentados na Tabela 2 expressam a avaliação microbiológica realizada 

nos pontos estratégicos do processamento da manta ovina. Todas as amostras apresentaram 

ausência de Salmonella sp e contagem < 10 NMP/g de Bactérias Halófilas. Os resultados das 

amostras nos ensaios microbiológicos < 10 equivalem à ausência, conforme metodologia 

utilizada. 

Tabela 2 - Valores médios das contagens microbiológicas e da pesquisa de Salmonella das 

mantas ovinas. 

           Variável 
Restaurante 

A B C 

Recepção    

      Coliformes totais (UFC/g) 1,7 x 10
6
 2,8 x 10

5
 5,2 x 10

6
 

      Coliformes termotolerantes (UFC/g) <10 <10 <10 

S. aureus (UFC/g) 3,1 x 10
4
 4,4 x 10

4
 5,3 x 10

6
 

Salmonella (presença/ausência) Ausência Ausência Ausência 

Bactérias Halófilas (NMP/g) <10 <10 <10 

Pós-Manteação    

Coliformes totais (UFC/g) 1,9 x 10
4
 6,7 x 10

3
 5,4 x 10

4
 

Coliformes termotolerantes (UFC/g) 7,2 x 10
3
 Ausência Ausência 

S. aureus (UFC/g) 8,1 x 10
3
 1,4 x 10

4
 3,7 x 10

5
 

Salmonella (presença/ausência) Ausência Ausência Ausência 

Bactérias Halófilas (NMP/g) <10 <10 <10 

Pós-Secagem 
 

 
 

Coliformes totais (UFC/g) 2,3 x 10
6 

2,8 x 10
5
 3,7 x 10

4
 

Coliformes termotolerantes (UFC/g) <10 <10 <10 

S. aureus(UFC/g) 3,4 x 10
6
 Incontável 1,7 x 10

4
 

Salmonella (presença/ausência) Ausência Ausência Ausência 

Bactérias Halófilas (NMP/g) <10 <10 <10 
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Apenas as amostras obtidas no manteamento no restaurante A apresentaram 

coliformes termotolerantes (7,2 x 10
3
 NMP/g). As amostras apresentaram valores médios de 

Coliformes totais que variaram entre 6,7x10
3
 e 5,2 x 10

6 
UFC/g. A legislação brasileira 

(BRASIL, 2001) não possui padrão para coliformes totais, sendo uma alta contagem desses 

organismos em alimentos frescos de origem animal, uma indicação de manipulação sem 

cuidados de higiene e/ou armazenamento inadequado. Em alimentos processados, indica 

processamento inadequado e/ou recontaminação pós-processo, sendo as causas mais 

freqüentes as provenientes da matéria-prima, equipamentos sujos ou manipulação sem 

cuidados de higiene (FRANCO e LANDGRAF, 2005) 

Por constituir um veículo potencial de contaminantes de natureza biológica, nas 

diversas fases de produção, a manta também foi submetida à contagem de bactérias 

halófilas, considerando que, mesmo não sendo um produto submetido à salga em 

concentrações mais elevadas (a exemplo o charque) pode ocorrer o desenvolvimento de 

grupos de microrganismos que exigem meio com leve concentração salina. 

As contagens de Staphylococcus aureus apresentaram valores elevados para todas as 

amostras. Os resultados demonstram que durante todo o processamento verificado nos três 

restaurantes, as mantas ovinas apresentaram-se impróprias para consumo humano, segundo a 

RDC nº 12 de 2 de janeiro de 2001 da ANVISA (BRASIL, 2001). Segundo essa resolução, o 

limite de contagem para estafilococos coagulase positiva é de 10
3.
 Pode-se observar na 

Tabela 2 que todas as amostras apresentaram contagens acima do permitido, variando de 

8,1x10
3
 UFC/g à incontável (quando não é possível determinar o número de UFC presentes 

nas placas da menor diluição, devido a sua grande quantidade, geralmente maior do que 200 

UFC). Portanto, a alta contaminação por Staphylococcus aureus indica uma provável 

contaminação via manipuladores das mantas, uma vez que este microrganismo comumente 

habita a pele e a nasofaringe humanas. 

Costa e Silva (2001) ao avaliarem a qualidade microbiológica da carne de sol 

elaborada com baixos teores de cloreto de sódio detectaram elevadas contagens de 

Staphylococcus, tanto em estabelecimentos inspecionados (média de 5,29 ±1,69 Log 

UFC/g), quanto em estabelecimentos não inspecionados (média de 6,78 ±1,56Log UFC/g), 

sendo que para este grupo, mais de 50% das amostras apresentaram contagens superiores a 

7Log UFC/g. Esses resultados sugerem que houve falhas na manipulação desses produtos. 

A gastroenterite estafilocócica é uma doença transmitida por alimento (DTA) 

causada pela presença de enterotoxinas no alimento ingerido, destacando-se as carnes 

salgadas, uma vez que S. aureus são tolerantes a concentrações de 10 a 20% de NaCl. Esta 
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intoxicação caracteriza-se por aparecimento súbito de vômitos, diarréia aquosa e dores 

abdominais (FRANCO & LANDGRAF,2005).  

As enterotoxinas estafilocócicas (SE) são termoestáveis (CLIVER, 1994), podendo 

resistir à fervura por 60 min e manter ativas até mesmo após a autoclavação a 120°C por 20 

min (Dack,1964). São conhecidos 14 tipos de SE (LAMAITA et al., 2005) sendo necessário 

menos de 1μg de toxina pura ou 105 UFC de Saphylococcus/g ou ml de alimento para 

provocar um quadro de intoxicação (BERGDOLL, 1989). 

Outro fator de virulência descrito para S. aureus é a toxina da síndrome do choque 

tóxico (TSST-1) (CARDOSO, 1999). Essa toxina é provavelmente susceptível à clivagem 

pela pepsina, podendo ser menos estável nos intestinos em comparação com SE (DINGES, 

2000). A doença causada pela TSST-1 é aguda e caracteriza-se por febre alta, hipotensão e 

envolvimento de três ou mais órgãos sistêmicos, dentre outros (CHESNEY, 1989). 

Estes resultados mostram que, de acordo com a legislação brasileira RDC nº 12 

(BRASIL, 2001), no item “5” - carnes e produtos cárneos” e subitem “n” - produtos cárneos 

salgados, ao qual a manta se assemelha, o produto está dentro dos padrões negativos para 

Salmonella sp, porém ultrapassa os limites estabelecidos para Staphylococcus. Neste 

subitem da legislação não se preconiza padrões para Coliformes termotolerantes. 

Tais resultados demonstram a necessidade de aplicação e manutenção de práticas 

higiênico-sanitárias que proporcionem a produção de produtos com um padrão seguro para a 

população.  

 

5.4 Características Físico-químicas da Manta Ovina 

 

Na Tabela 3, estão representadas as médias e desvios padrão dos parâmetros físico-

químicos da manta ovina. Diferenças significativas (P≤0,05) foram observadas nos 

percentuais de umidade e proteínas das mantas ovinas provenientes de três restaurantes.  

 A ausência de diferenças significativas para os demais parâmetros químicos da 

manta ovina, especialmente os teores de lipídeos, provavelmente foi ocasionada pela 

amostragem realizada, uma vez que as amostras foram coletadas de porções musculares 

localizadas em diversas partes da manta e, ao serem preparadas para as determinações da 

composição centesimal, precisaram de um tratamento no qual foram retirados os tecidos 

conjuntivos e a gordura de cobertura que variava consideravelmente a depender da região da 

carcaça de onde provinha. Tal retirada seguiu recomendações de preparo de carnes para 

análise (IAL, 2010). Apesar de não haver diferença significativa (P≥ 0,05) para os valores 
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médios de lipídeos das mantas dos três restaurantes, é possível observar (Tabela 3) que o 

teor de lipídeos das mantas do restaurante B (5,09 ± 2,72) foi visivelmente maior que os 

demais. Tal fato pode ser atribuído ao acúmulo de gordura intramuscular e intermuscular, 

uma vez que são utilizadas, em sua maioria, neste restaurante, carcaças de fêmeas adultas.  

Paralelamente, cinzas e cloretos também apresentaram concentrações semelhantes entre os 

três restaurantes, indicando que a adição de sal foi similar entre os mesmos. 

 

Tabela 3 - Parâmetros físico-químicos (média e desvio padrão) de mantas ovinas de 

Petrolina – PE. 

Variáveis 
Restaurante 

P Valor médio 

A B C 

Umidade (%) 71,34
a
 ±1,65  69,87

ab
 ±2,22  68,12

b
 ±1,72  0,010 69,86 ± 2,26 

Cinzas (%) 3,01 ± 0,59 3,21 ±0,53 3,32 ±0,58 0,545 3,18 ± 0,57 

Proteínas (%) 21,56
a
 ± 1,92 21,02

a
 ±1,77 23,87

b 
±1,00 <0,001 22,23 ± 1,96 

Lipídeos (%) 3,41 ± 1,50 5,09 ± 2,72 3,99 ± 2,05 0,141 4,14 ± 2,23 

Cloretos (%) 1,72 ±0,73 2,05 ±0,54 2,02 ±0,61 0,453 1,93±0,64 

pH 6,27 ± 0,19 6,16 ± 0,26 6,23 ± 0,20 0,345 6,22±0,22 

Aa 0,97 ± 0,01 0,97 ± 0,02 0,97 ± 0,01 0,159 0,97±0,02 

L* 32,84 ± 4,10 32,01 ± 3,75 31,42 ± 3,93 0,572 32,09±3,92 

a* 9,06 ± 2,06 8,43
 
± 2,98 8,99 ± 3,21 0,759 8,83±2,78 

b* 8,17 ± 2,05 7,11 ± 1,95 7,32 ± 1,99 0,333 7,54±2,03 

PPC (%) 22,39
a
 ±4,92 20,40

ab
 ±5,87 14,79

b
± 5,94 0,009 19,22±6,42 

FC (kgf) 3,01 ± 0,69 3,21 ±1,13 3,32 ±0,37 0,904 3,18±0,12 

n= 10 repetições por tratamento; médias seguidas de letras minúsculas diferentes sobrescritas nas linhas 

indicam haver diferença significativa entre os tratamentos em nível de 5%. 
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Observando-se os resultados expressos na Tabela 3, verifica-se que a manta ovina 

possui alto teor de umidade (69,86 g/100g). As amostras do restaurante C, apresentaram a 

menor média (68,12%), seguida do restaurante B (69,87%) e do restaurante A (71,34%). 

Tais diferenças (P≤0,05) nos valores encontrados podem ser associados tanto às diferenças 

nas matérias-primas processadas, quanto, principalmente, aos diferentes tempos de secagem 

nos três estabelecimentos. Comparando com o teor de umidade de carnes ovinas in natura  

reportado por Madruga et al. (2008), cujos valores variaram entre 70,81 e 76,07 g/100g, 

observa-se que não houve uma redução considerável da umidade durante o processo de 

secagem das mantas. 

As amostras do restaurante C apresentaram um maior percentual de proteínas (23,87 

g/100g) quando comparadas com os outros estabelecimentos 21,56 g/100g (restaurante A) e 

21,02
 
g/100g (restaurante B), esse dado pode associar-se ao menor percentual de umidade 

encontrado para estas amostras (68,12 g/100g), o que resulta no aumento de percentual de 

outros constituintes nutricionais, principalmente proteínas.  

As médias das amostras analisadas apresentaram percentuais de lipídeos menores 

que 6 g/100g, o que ressalta a qualidade nutricional da carne ovina, ao qual pode ser 

associado um baixo teor de gorduras, principalmente quando se trata de ovinos deslanados 

criados em regimes extensivos.  Os altos desvios padrão calculados dentro dos grupos (10 

repetições), podem ser atribuídos à falta de padrão (idade, sexo) nas carcaças recebidas para 

processo, e também, à grande variação de gordura nos distintos pontos da carcaça, cuja 

coleta de amostra não poderia considerar o animal inteiro, por ser inviável ou mesmo um 

único músculo específico, pois esta escolha descaracterizaria a manta em sua totalidade. 

É possível observar (Tabela 3) que a manta ovina é um alimento bastante protéico 

(22,23 %), o que confirma a sua importância como fonte de proteínas de origem animal para 

o consumidor.  

Em suma, a manta ovina pode ser considerada como um produto com excelente 

qualidade nutricional, visto que, possui baixo teor de lipídeos (4,14%), alta concentração de 

proteínas (22,23%) e considerável teor de minerais (3,18%) sendo de suma importância na 

alimentação do consumidor. 

As amostras dos restaurantes A, B e C, apresentaram médias de 1,72%, 2,05%, 

2,02% para cloretos, respectivamente (Tabela 3). Comparando-se esses valores com os 

percentuais médios de minerais encontrados, isto é, 3,01% (restaurante A), 3,21% 

(restaurante B), 3,32% (restaurante C), é possível ver que existe coerência entre os valores 

encontrados, uma vez que os cloretos estão associados ao conteúdo total de minerais. Vale 
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salientar que cerca de 60% dos minerais encontrados na manta, encontram-se na forma de 

cloretos. Esse fato está diretamente ligado ao sal, ingrediente indispensável para a 

elaboração da mesma. Observando ainda estes valores pode-se fazer uma associação entre 

percentual de cloretos nas cinzas e o uso do sal no processo. Assim, provavelmente, é feito 

um maior uso de sal no processo do restaurante C, cuja relação cloretos/cinzas foi de 63,86. 

Vale ressaltar que não há controle durante os processos acompanhados: o sal é simplesmente 

depositado pelo manteiro (retalhador), sem serem pesados a carcaça desossada e o sal a ser 

utilizado, isto é, não há um padrão entre peso da carne e gramas de sal utilizado. 

Os valores médios de pH das mantas ovinas encontrados para as amostras dos três 

estabelecimentos não diferiram estatisticamente (P≥0,05), situando-se entre 6,16 e 6,27, com 

valor médio de 6,22 ± 0,22 (Tabela 3). Este valor encontra-se próximo da neutralidade, o 

que se associa a um pH ótimo para o desenvolvimento de grande parte dos microrganismos. 

Tais valores de pH ficaram acima dos resultados reportados por Teixeira et al. 

(2010), que ao estudar os efeitos da salga e secagem na qualidade da carne de caprinos, 

encontraram valor médio de pH de 5,8. Entretanto, Paleari et al. (2002) relataram valor 

médio de pH de 6,48 ao comparar os processos de cura e fermentação de carne caprina. 

Segundo Madruga et al. (2008), a subnutrição nos ovinos é uma da causas primárias 

da elevação do pH da carne, já que impossibilita o acúmulo suficiente de reserva de 

glicogênio nos músculos, diminuindo a formação de ácido lático e, consequentemente, 

impedindo que o pH decline normalmente. Condições de estresse antes do abate como: 

condições desfavoráveis de transporte, baixo plano nutricional e banho de aspersão têm 

efeito cumulativo no pH da carne esgotando as reservas de glicogênio muscular e resultando 

em uma carne de pH elevado e com baixo nível residual de glicose. 

Os dados de atividade de água obtidos para a manta ovina mostram que não houve 

variação significativa (P≥0,05) no que diz respeito às diferentes amostras analisadas (Tabela 

3).  A atividade de água apresentou-se bastante elevada (média 0,97±0,02), o que leva a 

caracterizar a manta como um produto perecível, por apresentar alta disponibilidade de água 

livre e elevados teores de nutrientes (proteínas, lipídeos, sais minerais, vitaminas), 

favorecendo o crescimento de microrganismos. Este valor difere do charque, produto cárneo 

de umidade intermediária cuja atividade de água varia de 0,70 a 0,75 (TORRES et. al., 1994; 

SHIMOKOMAKI et. al., 1998), assemelhando-se à carne de sol, cuja atividade de água 

média é de 0,94±0,02 (COSTA e SILVA, 2001). Os resultados de atividade de água 

encontrados por Lira e Shimokomaki (1998) na carne-de-sol (0,92), evidenciam que trata-se 
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de produto cárneo levemente salgado, parcialmente desidratado e apenas semi-preservado 

pela salga, o mesmo acontece com a manta ovina. 

Os parâmetros de cor (L*, a* e b*) encontrados para a manta ovina não variaram 

significativamente (P≥0,05), apresentando médias 32,09, 8,83 e 7,54 respectivamente, à qual 

pode ser associada luminosidade intermediária, baixa intensidade das cores vermelha e 

amarela. 

A cor da carne é um fator de qualidade importante que o consumidor aprecia no 

momento da compra, constituindo o critério básico para sua seleção. A utilização de sais à 

carne produz alteração na mioglobina do músculo, pois o ferro é oxidado, originando a 

metamioglobina, de cor marrom (SABADINI, 2001).  

Silva Sobrinho et al. (2004), ao estudarem a qualidade da carne ovina submetida ao 

processo de salga, obtiveram valor médio de luminosidade 38,69, teores de vermelho que 

variaram entre 7,34 e 14,79 e de amarelo que variaram entre 0,38 e 3,40, ressaltando que as  

carnes que não receberam salga apresentaram maiores teores de vermelho e amarelo 

(P≤0,05) e as  salgadas menores teores de vermelho (7,34) e amarelo (0,38), uma vez que a 

utilização do sal promove o escurecimento da carne. 
A perda de peso no cozimento é uma medida importante de qualidade, pois está 

associada ao rendimento no momento do consumo. Neste contexto as perdas calculadas para 

as mantas ovinas analisadas variaram significativamente (P≤0,05) entre 14,79 %  e 22,39 %. 

Comparando estes percentuais de perda com a composição em termos de umidade, pode-se 

inferir uma perda associada à umidade (perda de água no cozimento), devido a 

proporcionalidade entre percentuais de umidade 71% (A), 69% (B) e 68% (C) e os 

percentuais de perda de peso 22%(A), 20%(B) e 14%(C) , sendo assim, amostras com maior 

teor de umidade perderam maior percentual de peso por ocasião do cozimento. 

As perdas da manta ovina, se comparadas ao valor médio obtido por Bressan et al. 

(2001) para PPC em carne de cordeiros (29,2%), são menores, sendo um indicativo de 

qualidade da manta em função da menor perda de sucos da carne no momento do preparo. 

 A maciez é considerada um dos mais importantes atributos de satisfação do 

consumidor. Dessa forma, diversos estudos têm sido feitos na tentativa de relacionar valores 

de força de cisalhamento com a resposta sensorial de provadores treinados. Nesse contexto, 

Ramos e Gomide (2009), com base na análise de dados de diversos autores, sugerem o uso 

de classes ou grupos de aceitabilidade para os valores de Warner Bratzler Shear Force 

(WBSF) em amostras de carne bovina e o fazem da seguinte forma: < 3,0kgf (100% 

aceitável); 3,0 a 5,7 kgf (maciez intermediária); e > 5,7 kgf (100%) inaceitável.  Entretanto 
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ressaltam que variações referentes ao protocolo das análises, fazem com que, para se usar 

esses limites ou qualquer outro como padrão, o método de análise por WBSF deve ser 

conduzido da mesma forma que no experimento que foi determinado.  

 

 Considerando que, há variações nestes padrões uma vez que, de acordo com os 

resultados encontrados na análise de força de cisalhamento pelo método de Warner-Bratzler 

por Bickerstaffe et al. (1997) apud Batista (2008), classificando a textura da carne em macia 

(até 8,6 kgf), aceitável (8 a 11 kgf) e dura (acima de 11 kgf), pode-se observar que as mantas 

em estudo são macias, uma vez que as forças de cisalhamento determinadas para as amostras 

dos restaurantes A, B e C foram de 3,06 ±0,69 kgf, 3,30 ±1,13 kgf e 3,19 ±0,37 kgf 

respectivamente.  

 

 Comparando estes valores com os encontrados por Rota et al. (2004), para a força de 

cisalhamento em cilindros de 1cm
2
 de carnes ovinas, cujas médias ficaram entre 2,03 kgf e 

2,45 kgf, observa-se que estes estão próximos, sendo a manta um pouco menos macia, 

porém esta permanece na faixa abaixo de 8kgf ao qual é atribuída boa maciez. 

 Em estudo de Zapata et al. (2003) que pesquisaram a maciez da carne ovina, 

especificamente do músculo Longissimus dorsi, os valores da força de cisalhamento foram 

bem superiores aos da presente pesquisa. Foram obtidas para as amostras não maturadas, 

valores de 8,86kgf e carnes ovinas maturadas por 21 dias valores de 6,77kgf.  

 Souza (2005) ao estudar a maciez de um produto similar à carne-de-sol obteve como 

média da força de cisalhamento 5,69 kgf. Mais uma vez ressaltam-se os valores inferiores de 

força de cisalhamento (3,06 ±0,69 kgf, 3,30 ±1,13 kgf e 3,19 ±0,37 kgf) verificados na 

presente pesquisa, acarretando assim, na comprovação da maciez dita satisfatória para um 

produto cárneo específico. 

 

 

 

5.5 Características Sensoriais da Manta Ovina 

 

Os consumidores avaliaram a manta ovina (Figura 13), caracterizando-a como um 

produto com aparência, aroma, sabor, textura agradáveis, cuja pontuação obteve escores 

médios acima de sete (Tabela 4), em uma escala hedônica de nove pontos.  Estas são 

características determinantes da qualidade das carnes, e expressam claramente o grau de 
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satisfação durante o seu consumo, influenciando diretamente a decisão do consumidor de 

voltar a comprar o produto, dependendo de terem sido satisfeitas as suas expectativas. 

 

 

Figura 13 - Análise sensorial da manta. 

 

 

Tabela 4 - Escores médios e desvios-padrão dos atributos sensoriais das mantas ovinas de 

Petrolina-PE . 

Atributo 

Restaurante Valor 

Médio A
a
 B C 

Aparência 7,3
 
± 1,48 7,1 ± 1,60 7,4 ± 1,37 7,3  

Aroma 7,0 ± 1,60 7,2 ± 1,39 7,4 ± 1,31 7,2  

Sabor 7,6 ± 1,52  7,6 ± 1,45 7,7 ± 1,35 7,6 

Textura 7,6 ± 1,58 7,3 ± 1,65 7,5 ± 1,57 7,4 

Avaliação global 7,6 ± 1,29 7,3 ± 1,52 7,6 ± 1,26 7,5 

a
 Não houve diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade em nenhum dos atributos, implicando na 

ausência de letras sobrescritas.  (Escala Hedônica: 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). 
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A análise das médias das avaliações dos consumidores, referente aos atributos 

demonstram que não houve diferença significativa ente as amostras servidas nos três 

restaurantes para nenhum dos atributos, a significância de 5%. Elas indicam que todas as 

mantas são produtos cárneos bem aceitos, ficando estes valores na escala entre o 8 “gostei 

muito” e o 7 “gostei moderadamente” (Tabela 4).  

A aparência envolve a cor da carne, quantidade de gordura e textura visual 

percebidos pelo provador, e representa a impressão inicial que ele tem sobre a amostra 

servida. Para este atributo a média foi de 7,3.  

Madruga et al. (2005b), ao avaliar a qualidade da carne de cordeiros Santa Inês 

Terminados com Diferentes Dietas, obteve escores para a aparência que variaram entre 7,17 

e 7,72. 

As médias para o aroma (7,2) e para o sabor (7,6) indicaram que os consumidores 

aprovaram a sensação gustativa e olfativa que a manta lhes proporcionou.  

Siqueira et al (2002) ao avaliar as características sensoriais da carne de cordeiros das 

raças Hampshire Down, Santa Inês e Mestiços Bergamácia x Corriedale abatidos com quatro 

distintos pesos obtiveram escores para o aroma que não diferiram significativamente (P≥ 

0,05), com valor médio 6,6. 

A textura apresentou média de 7,4, o que pode levar à conclusão de que a manta tem 

textura agradável e macia. 

A avaliação global feita pelos consumidores da manta, cuja pontuação obteve nota 

7,5, demonstra a satisfação dos mesmos com relação à qualidade do produto.  

O sabor e a aceitação global da carne de cordeiros não castrados, ovelhas e capões 

estudada por Pinheiro et. al. (2008a) não foram influenciados pela categoria animal e 

apresentaram médias de 7,03 e 6,98, respectivamente. Se comparados aos encontrados para a 

manta ovina, observa-se que a manta apresentou escores médios relativamente superiores 

para o sabor (7,6) e aceitação global (7,5).  

A aceitação da aparência, aroma, sabor, textura e avaliação global das mantas ovinas 

dos três restaurantes estão expressas nas Figuras 14, 15, 16, 17 e 18, respectivamente. 

Através dos gráficos observa-se que os percentuais de escores 7, 8 e 9 atribuídos pelos 122 

provadores para as mantas dos três restaurantes (A, B, C) são mais expressivos que os 

escores menores (1 ao 6), destacando a qualidade sensorial da manta. 
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Figura 14 - Aceitação da aparência das mantas ovinas.  
(Escala Hedônica: 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). 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Aceitação do aroma das mantas ovinas.  
(Escala Hedônica: 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). 
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Figura 16 - Aceitação do sabor das mantas ovinas.  
(Escala Hedônica: 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). 

 

 

 
 

Figura 17 - Aceitação da textura das mantas ovinas.  
(Escala Hedônica: 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). 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C
o
n

su
m

id
o
re

s 
 %

Escala Hedônica

A

B

C

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C
o
n

su
m

id
o
re

s 
 %

Escala Hedônica

A

B

C



58 
 

 
 

 
Figura 18 - Aceitação da avaliação global das mantas ovinas.  

(Escala Hedônica: 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). 
 

 Os índices de rejeição e de aceitação para a manta em relação a cada atributo podem 

ser visualizados na Figura 19. Em relação à aparência, a aceitação foi de 88,3%; para o 

aroma, 87,7%; para o sabor, 92,9%, para a textura, 89,3%, e para a avaliação global, 94,0%. 

O índice de aceitação foi superior a 87% para todos os atributos, indicando que a manta é 

muito bem aceita pelos consumidores. Zapata et. al. (2000) em trabalho sobre a carne ovina 

do Nordeste Brasileiro não encontraram diferenças significativas (P≥ 0,05) na aceitação das 

carnes estudadas. Os autores reportaram que todos os tratamentos apresentaram 70% ou 

mais das notas igual ou superior a 7.  

 

Figura 19 - Perfil do índice de aceitação e rejeição para a aparência, aroma, sabor, textura e 

avaliação global da manta ovina.  

 (Aceitação: escores de 6 -9; Neutro: escore 5; Rejeição: escores de 1 a 4)  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C
o
n

su
m

id
o
re

s 
  
  
 %

 

Escala Hedônica

A

B

C

88,3 87,7 92,9 89,3 94,0

4,7 6,6 3,0 3,8 2,7

7,1 5,7 4,1 6,8 3,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Aparência Aroma Sabor Textura Avaliação 

Global

Rejeição

Neutro

Aceitação



59 
 

 
 

5.4.1 Perfil dos provadores envolvidos na avaliação sensorial da manta ovina 

 

Analisando os dados sobre o perfil dos provadores da manta ovina, segundo 

questionário apresentado em apêndice B, observou-se uma distribuição homogênea em 

relação ao gênero, sendo que 51,2% dos provadores eram do gênero masculino, enquanto 

48,8% eram do gênero feminino. Observou-se, também, que 88% dos provadores da manta 

tinham idade variando de 18 a 49 anos, caracterizando um público de idade não avançada: 

apenas 6% apresentaram idade acima dos 57 anos (Figura 20).   

 

Figura 20 - Distribuição da faixa etária dos provadores. 
 

No que se refere à escolaridade dos consumidores participantes, 3,3% tinham ensino 

fundamental incompleto; 4,2%, fundamental completo; 12,5%, médio incompleto; 15,8%, 

médio completo; 21,7%, superior incompleto; 25%, superior completo, e 17,5%, pós-

graduação. Observa-se assim o elevado grau de escolaridade dos provadores, com 80% 

tendo do ensino médio completo à pós-graduação. 

Como esperado, a maioria dos provadores da manta ovina era residente das cidades 

de Petrolina e Juazeiro (73%), sendo que 24% eram provenientes de outros estados do 

Brasil. Apenas 3% eram de outras cidades do estado de Pernambuco. Nenhum dos 

provadores residia fora do país. 

Um valor expressivo de consumidores afirmou gostar (36%) ou gostar muito (56%) 

da carne ovina, somando 92% do total de respostas. Comparando-se com a opinião dada em 

relação à carne bovina, onde 92% afirmaram gostar (36%) ou gostar muito (56%) desta, 

verifica-se que os consumidores apreciam muito a carne ovina, equivalendo ao gosto pela 

carne bovina (Figura 21). 

33%

25%

17%

13%

6% 6%

18  a 25

26 a 33

34 a 41

42 a 49

50 a 57

acima de 57



60 
 

 
 

 

 

Figura 21 - Opinião dos provadores em relação às carnes ovina e bovina. 
 

 

No que diz respeito ao consumo de carnes, podem ser observadas figuras que 

expressam a freqüência de consumo da carne caprina e ovina (Figura 23) e de carnes em 

geral (Figura 22), como bovina, suína e de frango. É possível observar que o consumo de 

carnes caprina e ovina é expressivo, uma vez que 35% dos consumidores afirmaram ingeri-

las pelo menos uma vez na semana e 29% duas vezes na semana ou mais.  

Estudo realizado por Cuenca et al. (2008) caracterizando o consumo das carnes 

caprina e ovina na cidade de Salvador-BA, revelou que 11% dos entrevistados afirmaram 

que consomem carne caprina e ovina duas vezes por semana, 27% uma vez por semana, 

27% uma vez a cada duas semanas, 19% uma vez no mês. Tais percentuais, se comparados 

aos encontrados no presente trabalho (Figura 23) mostram que o consumo de carnes caprina 

e ovina em Petrolina é alto e freqüente. 
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Figura 22 - Frequência de consumo de carnes (bovina, suína, frango). 

 

 

Figura 23 - Frequência de consumo de carnes caprina e ovina. 
 

Ao responder sobre o local onde mais costumam comprar ou consumir a carne ovina, 

50,6% dos consumidores disseram ir ao Bodódromo; 17,9% afirmaram ir a outros 

restaurantes; 6,3% compram mais em feiras; 17,9% em supermercados e 7,4% compram ou 

consomem em outros lugares como na própria zona rural.  

Ao analisar as respostas dos consumidores em relação ao local onde compram, 

preferencialmente, a carne caprina e ovina, Cuenca et al. (2008), concluíram que 32% 

adquiriram-nas em supermercados, 52% em açougues e 16% direto do produtor. 
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Para as diversas formas de preparo e consumo da carne ovina, obteve-se a seguinte 

distribuição: 61% consomem na forma de churrasco (modo tradicional de consumo da 

manta); 23% assada ou frita; 13% cozida (conhecida na região como carne guisada) e 3% 

em derivados como linguiça, quibe e kafta (Figura 24).    

 

 

Figura 24 - Forma de consumo da carne ovina. 

 

Quando questionados sobre a refeição de consumo da manta ovina, 61,4% afirmaram 

consumi-la normalmente no almoço, enquanto que 25,8% consomem mais durante o jantar e 

12,9% como tira-gosto. 

Na avaliação do perfil dos provadores, constatou-se que os mesmos apreciam a 

manta e a carne ovina. Muitos a consumem semanalmente na forma de churrasco servido, 

em sua maioria, nas instalações do Bodódromo. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Faz-se necessária de aplicação de práticas higiênicas que garantam a segurança do 

produto, sendo necessária uma implantação e/ou maior controle das Boas Práticas de 

Fabricação para a garantia da qualidade produto, mesmo considerando-se a simplicidade do 

processo de elaboração da manta. 

 Os parâmetros físico-químicos e sensoriais demonstram que a mata ovina é um 

produto de elevado valor nutricional e destacada qualidade sensorial. Tal realidade confirma 

a importância de um produto tradicional e compatível com as exigências dos consumidores. 

 O teor de cloretos, os valores de pH, atividade de água, e a qualidade nutricional da 

manta ovina, a colocam na condição de um produto perecível que necessita de outros 

métodos de conservação, combinados à salga e à secagem para manutenção da sua qualidade 

a exemplo  da refrigeração e do congelamento. 

Há uma semelhança na qualidade nutricional, física, sensorial e microbiológica das 

mantas, demonstrando a similaridade dos produtos e dos métodos de produção adotados nos 

estabelecimentos estudados, o que fortalece a necessidade de padronização do processo e 

criação de um regulamento técnico de identidade e qualidade para este produto cárneo 

derivado. 

 As informações coletadas neste trabalho servem de aporte para encaminhamentos 

futuros no que diz respeito à busca de melhorias, padrões e garantias de origem para a manta 

de Petrolina. 
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A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

Prezado (a) Senhor (a),    

 

Esta pesquisa é sobre aceitação da manta de carne ovina e está sendo desenvolvida 

por Nely Pedrosa, aluna do Programa de Pós Graduação em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Profª. Phd. Marta Suely 

Madruga. O Projeto vinculado ao BNB é uma parceria da UFPB, INSA (Instituto Nacional 

do Semiárido) e  EMBRAPA semiárido. 

O objetivo desta análise é caracterizar o consumidor e analisar o grau de aceitação da 

manta ovina. 

Solicitamos a sua colaboração para responder o questionário de recrutamento e a 

avaliação do produto, como também sua autorização para apresentar os resultados deste 

estudo em eventos da área alimentos e publicar em revistas científicas. Por ocasião da 

publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo. Informamos que essa pesquisa 

não oferece riscos, previsíveis, para a sua saúde. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) 

não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas 

pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento 

desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. 

Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados.  

 

 

Petrolina / PE,  Julho, 2010  

 

 
 

________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

___________________________________________ 

Nely de Almeida Pedrosa 

- Responsável pela pesquisa – 
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B - QUESTIONÁRIO DE RECRUTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO  

DO CONSUMIDOR 
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C - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO SENSORIAL DA MANTA 
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Projeto de Pesquisa: Manta Caprina: uma alternativa para agregar valor 

à carne caprina 

Nome do estabelecimento (fantasia): ___________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Nome do entrevistado (Responsável): __________________________________________ 

Grau de escolaridade: __________________Idade: ________________________________ 

Profissão:________________________________________________________________ 

 

Restaurante 

1. Há quanto tempo este restaurante esta funcionando? Esta é sua principal atividade? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Há quanto tempo o restaurante prepara e/ou comercializa a manta salgada? 

 

3. Vocês servem manta de carne caprina e/ou carne de cordeiros? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Que época(s) do ano serve mais mantas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. A demanda pela manta salgada aumentou nos últimos anos?  (    ) Sim (   ) Não,   Por 

quê?_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. Como as mantas são comercializadas (churrasco, inteiras, partes)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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7. Quantas mantas são comercializadas por dia, por semana e por mês (kg)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. Qual a faixa etária do consumidor da manta no restaurante? 

 

9. Os funcionários do restaurante possuem conhecimento e treinamento sobre Boas 

Práticas de Fabricação e o APPCC (     )sim (    )não 

 

Matéria-prima para elaboração da manta 

1. Quem fornece a matéria-prima (carcaça) para a elaboração das mantas? abatedouro 

com SIF (    ) outros (    ) 

_________________________________________________________________________  

2. Há regularidade no fornecimento da matéria-prima durante o ano todo? (   )sim  (   ) 

não, por quê?__________________________________________________________ 

1. Se  faltou matéria-prima que providências você tomou? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. A que preço você compra a carcaça ou carne (R$/kg)? 

_________________________________________________________________________ 

3. Quais os critérios de seleção da carcaça (camada de gordura, raça, peso, sexo, idade, 

outros) para elaboração da manta? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Como as carcaças chegam ao restaurante (transporte)? 

_________________________________________________________________________ 

6. Você recebe a matéria-prima (carcaça) diariamente? 

_________________________________________________________________________ 

7. Como você acondiciona as carcaças recebidas antes do inicio do processo? 

_________________________________________________________________________ 
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8. Você tem informações sobre as condições de abate dos animais? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Processo de elaboração da manta 

1. Existe dia especifico para confecção das mantas? Por quê? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Em média quantas mantas são confeccionadas por semana? ___ Caprinas; ____Ovinas; 

_____Total.  

3. Onde a manta é feita (local do restaurante)? 

________________________________________________________________________ 

4. Qual o tempo necessário para preparação de uma manta (desde a desossa ate o 

produto final)?____________________________________________________________ 

 

5. Quais os equipamento e utensílios utilizados no processo de elaboração da manta? Há 

equipamento ou parte deste confeccionada em madeira?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. O Processo de elaboração da manta é o mesmo desde quando começou a praticá-lo ou 

já houve mudanças? Usa sempre os mesmos cortes? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Além do sal, usa outros insumos? Quais?  

_________________________________________________________________________ 

8. Onde adquire os insumos para preparo da manta? 

_________________________________________________________________________ 

9. Quanto tempo fica a manta exposta ao sol, e na sombra? 

_________________________________________________________________________ 

10. A manta esta coberta com algo durante o tempo de secagem? 

_________________________________________________________________________ 
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11. Quanto tempo permanece na prateleira guardada? Como fica guardada? 

_________________________________________________________________________ 

12. No processo de fazer a manta, retira todos os ossos ou somente os ossos grandes? 

_________________________________________________________________________ 

13. Existe um padrão a ser obedecido para obtenção do produto final? 

__________________________________________________________________________ 

14. O que é feito com o produto que não atinge o padrão? 

__________________________________________________________________________ 

15. O que é feito com as sobras do processamento da manta?  

_________________________________________________________________________ 

16. De que maneira é feita a higienização dos equipamentos e utensílios utilizados na 

preparação das mantas? Segue algum procedimento? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

17. Qual a media de rendimento da carcaça/manta? 

_________________________________________________________________________ 

18. Qual o tempo de validade da manta? 

_________________________________________________________________________ 

19. Qual a forma de embalagem e armazenamento do produto? 

 

Tradição do Produto “Manta Salgada” em seu restaurante 

1. Você acha que a sua manta é diferente de outras mantas produzidas em outras regiões 

do Nordeste? 

_________________________________________________________________________ 

2. Que sabe sobre a tradição da manta daqui de Petrolina? 

_________________________________________________________________________ 

3. O que você acha que faz a Manta de Petrolina como algo especial? 

_________________________________________________________________________ 
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4. Como descreveria o sabor da manta? 

_________________________________________________________________________ 

Outras informações sobre o restaurante 

1. Quais os tipos de carne que você serve?  

_________________________________________________________________________ 

2. Qual o tipo de carne que tem mais procura? 

_________________________________________________________________________ 

3. Qual a procedência da carne caprina e/ou ovina servida em seu restaurante? 

 

4. Você compra do abatedouro? Intermediário? Ou produtor? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Qual o preço que você paga pela carne caprina e ovina? 

_________________________________________________________________________ 

6. Você acha que o preço nos últimos 5 anos aumentou? Diminuiu? Não variou? 

_________________________________________________________________________ 

7. Existe controle das autoridades sanitárias em seu estabelecimento? 

_________________________________________________________________________ 

8. A demanda pelo consumo da carne caprina e ovina aumentou nos últimos 5 anos? Se 

sim ou não, Por quê? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Equipe: 

Dr. Roberto Germano (INSA) 

Dra. Marta Suely Madruga (UFPB) 

Dr. Tadeu Voltolini (CPATSA/ Embrapa) 

Dr. Geovergue Rodrigues de Medeiros (INSA) 

MSc. Terezinha Duarte (INSA) 

MSc. Paulo Dalmas (CEFET-Petrolina) 

Financiamento 

BNB – Edital..... 

Edital CNPq/MAPA/SDA n° 64/2008  
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